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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 21 de juny de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 21 de juny de 2017, 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, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago 

Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Xavier Mulleras Vinzia, 

Maria José Lecha González i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l'assessor jurídic, Sr. Joan 

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

 

També hi són presents l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello i les Sres. i els Srs.: Aurora López 

Corduente, Manuel Valdés López i Frederic Ximeno Roca.    

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner Martorell, Agustí 

Colom Cabau i  Alfred Bosch i Pascual. 

 

S'obre la sessió a les 16.30 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20160201) Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a Técnica y Proyectos, 

S.A. el contracte del projecte de millora del túnel de Badal i instal·lacions associades, i de 

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

exercicis 2017-2018, i per un import de 346.423,00 euros. 

 

2.-  (20160434) Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a UTE Xarxes Viàries 

(Prointec, SA i E3 Solinteg, SL) el contracte relatiu al servei per a la informació tècnica dels 

projectes i recepció de les obres d'urbanització en els elements que competen al Departament de 

Xarxes Viàries, per als exercicis 2017-2019, i per un import de 432.776,34 euros. 

 

3.-  (2061/2017) Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 17 de maig de 2017, que 

aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient per a la contractació del 

servei d'implementació i desenvolupament ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, per als 

exercicis 2017-2019, i per un import de 182.213,94 euros. 
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4.-  (20170020) Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a Tulpan 

Intermediación, SL el contracte per al servei de coordinació, en matèria de seguretat i salut 

laboral, corresponents als treballs de conservació i millora de l'enllumenat públic i de 

connexions per a actes cívics a Barcelona, per als exercicis 2017-2020, i per un import de 

241.594,65 euros. 

 

 Acord de la Comissió de Govern d’1 de juny de 2017: 

 

5.-  (SD20170202CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per a la realització i explotació 

de l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF); FACULTAR al/a regidor/a de mobilitat per la 

seva signatura i per l’aprovació de la seva pròrroga, si escau; DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de  8 de juny de  2017: 

 

6.-  (15PL16378) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’Ordenació volumètrica a les parcel·les del 

carrer Jerez, números 22B, 22C i 24, promogut per Construcciones Paytubi SA; EXPOSAR-LO 

al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas 

que coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal 

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

Mobilitat. 

 

7.-  (17PL16474) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d’ordenació i concreció del tipus 

d'equipament al carrer de Fernando Pessoa 54-64, promogut per Taller Escola Barcelona SCCL 

(TEB); EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini 

s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte 

a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

8.-  (16PL16409) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial d’establiments de pública concurrència i altres 

activitats a l’àrea del Triangle de Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al 

públic pel termini d’un mes; PRECISAR que aquest termini s’amplia en un mes en cas que 

coincideixi total o parcial amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 

seva aprovació definitiva; PRORROGAR, 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, la suspensió de 

l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts 

per la legislació sectorial per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats regulades en els 

epígrafs del Pla que s’aprova inicialment, acordada per la Comissió de Govern de 7 de juliol de 

2016 i publicada en el BOPB de 8 de juliol de 2016; PRECISAR, respecte al epígraf 2.5, que la 

present suspensió nomès afecta els subepígrafs 2.5.1: Exposicions, Museus i altres similars; 

2.5.2: Conferències i Congressos i 2.5.6: Associacions Culturals; PRECISAR, també, respecte a 

l'epígraf EC.3. que l’activitat “Botigues de conveniència. Superfície venda< 500m2. Obert al 

públic>18 hores”, correspòn al subepígraf EC3.1.1; AMPLIAR la suspensió de l’atorgament de 

llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
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sectorial, a les activitats regulades en els epígrafs 2.2.8: Sala de Concert i 2.2.9: Establiments de 

Règim Especial; DETERMINAR que totes les activitats que ara es suspenen es detallen al 

quadre: “Abast de la suspensió de llicències i/o comunicats en la tramitació del Pla especial 

d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea del triangle de Sants-

Hostafrancs. Fase d’aprovació inicial.” que s'annexa a aquest acord i forma part del mateix; 

EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de llicències per a l'obertura, la 

instal·lació o l'ampliació d'activitats o usos concrets presentades, i la comunicació prèvia a 

l'exercici de les activitats vinculades a obres amb llicencia concedida o comunicat admès, amb 

anterioritat a l'executivitat de l’acord de suspensió potestativa prèvia; DETERMINAR, també, a 

l’empara de l’article 74.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que el termini de la suspensió 

serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB de 

l’acord de suspensió potestativa prèvia i del present acord; DETERMINAR que els àmbits de 

suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, elaborat 

de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; PRECISAR, de conformitat 

amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que es podran tramitar instruments o 

atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 

determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; tot això de conformitat 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; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

9.-  (16SD0242P) APROVAR inicialment el Projecte d’Urbanització del carrer Colòmbia, 1-7, 

promogut per la Junta de Compensació UA4, per un import de 97.498,00 euros, l’impost del 

valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat 

tècnica (ITP) de 19 de gener de 2017, amb classificació B, que consta a l’expedient i que es 

dóna per reproduït, de conformitat amb l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils de conformitat amb 

l’article 33, en relació a l’article 83.2, de la Llei 39/2017, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar a partir de l’última de les 

dues publicacions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels 

diaris de més divulgació de Catalunya), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 

les al·legacions que resultin pertinents. NOTIFICAR la present resolució als interessats en 

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

 

 Acord de la Comissió de Govern de 15 de juny de 2017: 

 

10.- (20172124) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Societat Catalana d’Educació Ambiental, amb NIF G58037862, per a la Gestió Cívica de 

l’Equipament Aula Bosc Turull, de conformitat amb  l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i amb la Normativa reguladora dels expedients 

d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR 

la quantitat de 60.000,00 euros a favor de l'esmentada Entitat, en concepte de subvenció 

màxima per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, quant a l’exercici  2018 i 2019, a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent  per a aquests exercicis; 

FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del Districte de Gràcia, Im. Sr. Eloi Badia i 

Casas; ABONAR les esmentades quantitats a l'Entitat Societat Catalana d’Educació Ambiental, 
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d’acord amb allò establert en el conveni, prèvia la signatura del mateix; REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats al text del conveni, presenti la 

documentació justificativa dels fons rebuts; aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb 

indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del 

cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor.  DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/6428) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de 

l'alarmant situació de TMB: una empresa en conflicte permanent i a punt de la fractura social de 

la plantilla, provocada per una gestió erràtica i ineficient als darrers dos anys; una situació que 

està tensionant a la ciutadania que ha de suportar una vaga consolidada i crònica tots els dilluns 

-davant de l'absoluta paràlisi negociadora del Govern municipal- i amb la presència habitual als 

mitjans de comunicació i als jutjats. 

 

El Sr. FORN manifesta que el Grup Municipal Demòcrata demana aquesta compareixença 

perquè volen una informació que no reben ni del Govern municipal ni del Consell 

d’Administració de TMB. Explica que creuen que, després de set jornades de vaga al metro, 

s’hauria pogut convocar el Consell d’Administració per informar d’aquest conflicte. Remarca 

que aquesta vaga té afectacions prou importants perquè el Govern prengui la iniciativa i doni 

explicacions. 

Assenyala que volen saber en quin punt es troben les negociacions, on està encallat l’acord, els 

costos socials que té la vaga per a la ciutadania i els costos econòmics que suposa per a 

l’empresa. En aquest sentit, remarca que el Govern parla ja de 300.000 viatges que es deixen de 

prestar cada vegada que hi ha una vaga, fet que representa molts diners perduts també per a 

l’empresa, tenint en compte els set dies de vaga que ja s’han fet. Afirma que no comparteixen 

l’«obscurantisme» que practica el Govern, que sembla com si volgués que les vagues de cada 

dilluns formessin part de la vida normal dels ciutadans. 

D’altra banda, pregunta quina és l’opinió de la presidenta de TMB sobre el tuit d’un treballador 

de BC que ahir avisava dels controls que s’efectuen a les parades de metro.  

 

La Sra. VIDAL afirma que el Sr. Forn sap millor que molta gent que TMB és una empresa molt 

complexa, però que ningú no ha defugit la seva responsabilitat ni ha deixat de donar la cara. 

Remarca que demà mateix es reuneix el Consell d’Administració, al qual el Sr. Forn està 

convocat. Explica que s’ha anat donant informació sobre aquest tema a tots els consells 

d’administració, així com a tota la premsa que l’ha demanat a ella o a qualsevol altre membre 

del Govern, incloent-hi l’alcalde en funcions. Afegeix que no han rebutjat mai fer cap 

compareixença ni respondre cap pregunta.  

Manifesta que han intentat aconseguir el tancament dels convenis de metro i de bus, però que 

així com es va tancar el de bus a l’inici del 2016 sense problemes, de moment no ha estat 

possible fer-ho en el cas del metro. Assenyala que això ha originat la convocatòria d’una llarga 

cadena de vagues que estan afectant greument la ciutadania, tal com ho han reconegut. 

Remarca que el marc de negociació dels convenis de TMB és molt més tancat que en altres 

legislatures a causa de la llei de pressupostos, que recorda que CiU va votar amb el PP. Afirma 

que aquesta llei dificulta molt arribar a acords perquè imposa limitacions pel que fa a la 
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contractació i l’augment de sous, que són els principals esculls per tancar la negociació. Explica 

que ja van arribar a un acord per tenir un espai de negociació en el qual, basant-se en el conveni 

encara per signar, van avançar una quantitat respecte al salari de la plantilla i una quantitat en 

contractació, i que continuen fent propostes i treballant per tancar aquest conveni. Manifesta 

que actualment el Departament de Treball de la Generalitat està profundament implicat com a 

mediador en la resolució d’aquest conflicte i treballa per tancar una proposta. 

Afirma que la llei estatal imposa uns determinats llindars que no poden traspassar i, sobretot, el 

pressupost que han de destinar al finançament de tot allò que afecta el transport públic. 

Assenyala que, per tant, no només han de prestar atenció a les qüestions que afecten els drets 

laborals de l’empresa, tot i ser molt importants, ja que cal molt pressupost per a tarifes, per a 

renovació de material i per revertir les retallades que es van fer en el mandat anterior. En 

relació amb això, remarca que estan reprenent inversions en material i obres que es van deixar 

de fer, i que a més estan treballant tot això amb una situació molt conflictiva, perquè altres 

presidències anteriors de l’empresa van preferir no afrontar els problemes. 

Destaca que treballen per resoldre tots els conflictes que té l’empresa: transparència, una 

ordenació de les categories salarials que no existia perquè ningú no es va atrevir a afrontar-la, i 

una reordenació de les categories directives. Remarca que, a més, estan fent tot això amb la 

dificultat afegida d’un conveni obert. 

 

El Sr. FORN afirma que la Sra. Vidal no ha contestat en quin punt es troben les negociacions i 

on s’encalla l’acord, ni quins són els costos de la vaga per a la ciutadania i per a l’empresa. 

D’altra banda, pregunta si el proper dilluns hi tornarà a haver vaga, o si caldrà esperar al 

diumenge al vespre per saber-ho. 

Explica que el sorprèn que la Sra. Vidal digui que el conveni de bus es va tancar sense 

problemes, quan un mes i mig després tot el comitè d’empresa va demanar la dimissió del 

conseller delegat perquè el conveni no es complia. D’altra banda, afirma que no és cert que la 

llei de pressupostos generals de l’Estat sigui la que imposa limitacions ni que el seu grup hagi 

votat aquests pressupostos. 

Remarca que les retallades són necessàries quan un nou govern es troba un deute de 546 

milions d’euros, ha de treballar durant quatre anys per obtenir crèdit de les entitats financeres i 

ha de preparar un pla de finançament per poder arribar al 2026 amb unes condicions estables 

per salvar una empresa que s’havia gestionat d’una manera nefasta. 

Opina que s’ha demostrat la incapacitat de les persones que el Govern ha destinat a negociar 

aquest conveni, que no tenen prou experiència ni coneixement, mentre que persones que tenien 

molta més capacitat per fer-ho han estat apartades de les seves funcions.  

Finalment demana a la Sra. Vidal que respongui totes les preguntes que li ha fet. 

 

El Sr. ALONSO afirma que, abans de guanyar les eleccions, els membres de BC es feien fotos 

amb els comitès sindicals de TMB per demanar lluita i conflictes, i que això és el que han 

aconseguit, ja que han convertit el conflicte en la normalitat de la ciutat. D’altra banda, explica 

que ja no esperen res de les compareixences de la Sra. Vidal perquè sempre explica el mateix, 

que consisteix a no dir res i «tirar pilotes fora». 

Manifesta que el Grup Municipal de Cs està al costat dels usuaris del metro, que són els que 

realment pateixen les vagues. Remarca que quasi 3 milions de persones de l’àrea metropolitana 

es veuen perjudicades per aquestes vagues. Afirma que cal posar fi a aquesta situació i demana 

a les dues parts voluntat real per arribar a acords. Assenyala que ho demanen en primer lloc al 

Govern perquè ha fet una negociació nefasta, ja que sovint ha «generat incendis» en comptes de 

buscar consensos i una negociació real. Manifesta, però, que també demanen generositat als 

representants dels treballadors. Explica que pensen que en una negociació col·lectiva s’han de 
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buscar millores per als treballadors, però que no es pot mantenir una negociació amb un 

conflicte permanent i una contínua competència entre sindicats. 

Conclou que ja en tenen prou, i demana que s’arribi a una solució negociada per respecte a tots 

els barcelonins, que són els grans perjudicats d’aquest conflicte. 

 

El Sr. CORONAS explica que, tal com es deia en un article digital aquesta setmana, «el que 

hauria estat un escàndol en temps d’un altre consistori sembla que és com una cosa més de la 

vida d’aquelles que hem d’assumir amb resignació cristiana». Afirma que té la sensació que la 

ciutadania no assumeix aquesta situació amb resignació cristiana sinó amb enuig, perquè cada 

dilluns hi ha molts usuaris que arriben tard a la feina o que han de patir dobles cues: primer per 

accedir a l’andana i després per entrar en un vagó atapeït de gent. Manifesta que suposa que 

tots estan d’acord que la ciutadania no es mereix això. 

Explica que en aquesta compareixença tots poden fer veure que estan molt enfadats els uns amb 

els altres, però que al final hi ha uns treballadors que no tenen resolt el conveni laboral des de 

fa molt de temps i una ciutadania que pateix les conseqüències de tot això i els anuncis que 

s’està a punt d’arribar a un acord. 

Manifesta que, tal com van dir des del Grup Municipal d’ERC la setmana passada en una roda 

de premsa, no entenen que, si s’està molt a prop d’un acord, la direcció no faci un esforç final 

per assolir-lo i no es porti una proposta de conveni a una assemblea de treballadors i 

treballadores perquè puguin votar-la. Afirma que els consta que hi ha la intenció de convocar 

l’assemblea de treballadors i treballadores el 29 d’aquest mes, cosa que vol dir que pot ser que 

el proper dilluns hi torni a haver una nova jornada de vaga. Explica que això els preocupa 

perquè la ciutadania no es mereix més que no es presti aquest servei, tot i que això sigui 

legítim, perquè sempre han reconegut el dret a vaga. 

Opina que és la direcció qui ha de fer un esforç i ha d’escoltar i donar resposta a la 

contraproposta que fan els treballadors i treballadores. Explica que la gran majoria de coses que 

han de valorar tant treballadors com empresa de la proposta del Departament de Treball de la 

Generalitat són esmenes tècniques, i que el que s’haurà de negociar serà probablement entre un 

15 i un 20% del contingut. Manifesta que, per tant, creuen que val la pena fer un esforç, que 

remarca que no vol dir anar a una reunió, que s’aixequin uns o altres de la taula i deixar passar 

una setmana més. Afirma que això no pot tornar a passar i que la direcció ha d’entomar aquesta 

responsabilitat.  

Explica que, tal com ja van dir al seu moment, si aquest és un tema que la Sra. Vidal no es veu 

capaç d’entomar, cal buscar la persona que sigui capaç de fer-ho, i que si hi ha un problema 

amb alguna persona concreta de la direcció, cal apartar-la de la negociació. En relació amb 

això, afirma que no pot tornar a succeir el que ha passat fins a dos cops: que quan una 

assemblea de treballadors porta a votar la proposta per veure si es fa vaga o no es fa vaga, hi 

hagi un director de metro que filtri prèviament les condicions. A més, assenyala que aquest 

director de metro no està gaire ben considerat a la plantilla i que, per tant, qualsevol cosa que 

provingui d’ell abans de portar-la a l’assemblea segurament serà rebutjada. En aquest sentit, 

remarca que no n’hi ha prou a utilitzar la intel·ligència negociadora, sinó que també cal tenir en 

compte la intel·ligència emocional.  

Conclou que demanen responsabilitat a les dues parts, però molt especialment a la direcció i a 

la Sra. Vidal com a presidenta de TMB per evitar una nova vaga el proper dilluns. Demana que, 

si cal, hi hagi un preacord suficient perquè dilluns no hi hagi vaga i el dia 29 es pugui votar en 

assemblea. 

 

El Sr. MULLERAS dona la benvinguda als treballadors del metro que els acompanyen. 

Recorda que el Grup Municipal del PP ja va presentar aquesta compareixença el mes de abril, 

quan acabava de començar la vaga, i que la Sra. Vidal va dir que el conflicte estava en vies de 
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solució. Afirma que dos mesos després s’està igual o pitjor, perquè ja s’han produït  set dilluns 

de vaga a Barcelona. Diu a la Sra. Vidal que ha aconseguit donar un nou significat als nasty 

Mondays, que ara ja són també «dilluns negres» per a molts milers de barcelonins, i també per 

als treballadors, ja que a ningú no li agrada fer vaga i aquesta és sempre l’últim recurs en una 

situació de reivindicació laboral. 

Es refereix als milers de barcelonins que cada dilluns pateixen perquè no saben a quina hora 

anar a buscar el metro ni quan arribarà, i perquè, quan arriba, viatgen amuntegats. Afirma que 

això és obra del Govern d’Ada Colau, que ha estat incapaç de gestionar la vaga, de donar-hi 

solucions i de governar per a la majoria, tal com deia quan es va presentar a les eleccions. 

Opina que el Govern governa per a una minoria i fa que una majoria que agafa el metro cada 

dilluns ho hagi de fer amb moltes dificultats.  

Subratlla que els costos que té aquesta vaga per a la ciutat són immensos. Es refereix als 

300.000 viatges perduts i a les pèrdues econòmiques milionàries que representa cada dia de 

vaga, així com al desprestigi que suposa per al transport públic i a l’augment de la 

contaminació que genera. 

D’altra banda, explica que no entén com el Grup Municipal de BC encara no ha cessat el seu 

community manager, que fa 24 hores ha fet un tuit a l’aplicació Memetro en què informa dels 

llocs on es troben els vigilants del metro per alertar la gent que hi accedeix sense pagar. 

Demana que es cessi aquesta persona, i pregunta de què serveix gastar més de 100.000 euros en 

una campanya per evitar que la gent es coli al metro, si després es fomenta amb tuits com 

aquest. 

 

La Sra. LECHA assenyala que, atès que tothom parla de la ciutadania i del Govern, ella parlarà 

de la plantilla del metro i recordarà que la vaga és un dret de la classe treballadora per 

aconseguir condicions laborals dignes en la seva feina. 

Manifesta que hi ha hagut 22 jornades de vagues i aturades pel conflicte de metro, i que 

mentrestant el relat, més o menys evident o camuflat, és que la plantilla només vol diners i que, 

a més a més, són uns privilegiats. Remarca que la lluita de la plantilla no és per diners, sinó per 

una cosa més important per als treballadors i la ciutat: revertir la precarietat, lluitar contra les 

externalitzacions i assegurar que el servei de metro continuï sent públic, segur i de qualitat. 

Assenyala que la precarietat es dona en forma de contractes a temps parcials i que es vol seguir 

estenent a tots els torns de treball. Explica que els treballadors sol·liciten que l’any 2022 quedi 

únicament un torn amb personal a temps parcial, tal com es va pactar en el Pla de jubilació 

2013-2018. Pregunta si es respectaran aquests pactes, i si la Sra. Vidal sap que la direcció de 

metro ha decidit que els treballadors que van ser contractats per primera vegada a l’estiu del 

2016 aquest any no seran contractats i es farà un nou procés de selecció. Remarca que aquest 

fet només respon a una nova pressió a les negociacions. 

Quant a les externalitzacions, manifesta que des de fa molt de temps els treballadors veuen com 

es va subcontractant el manteniment de metro i demanen recuperar aquestes feines. Assenyala 

que el programa de BC parlava de «municipalitzar», però que és la plantilla de metro la que 

lluita per recuperar treballs i concessions, com ara el Departament de Vies i Catenària, per al 

qual la plantilla demana assegurar-ne el futur. 

Pel que fa als salaris, explica que els treballadors no demanen un major augment, sinó que 

aquest sigui lineal, de manera que l’increment salarial sigui igual per a totes les categories. Pel 

que fa a això, afirma que el Govern, a part de fer tots els possibles per ocultar els salaris dels 

directius, vol que l’augment sigui superior per als directius que per als treballadors de base. 

Demana al Govern que no digui que els salaris dels treballadors de metro pujaran un 7% en 

quatre anys perquè, com a molt, aquest augment seria del 4,5%. A més, afirma que els 

treballadors no han acceptat cobrar més diners a canvi de rebaixar plantilles i incomplir pactes, 
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acords i convenis, perquè això només empitjoraria la qualitat i la seguretat del servei que es 

dona als ciutadans. 

Explica que, el 22 de març, una comissió extraordinària dels grups d’ERC i la CUP va aprovar, 

entre altres qüestions, que s’entregués als membres del Consell d’Administració de TMB tota la 

informació requerida pel mitjà de comunicació Catalunya Plural sobre el personal fora de 

conveni. Assenyala que el 30 de març el membre que el seu grup té al Consell d’Administració 

va tornar a sol·licitar aquesta informació i que, amb totes les mesures cautelars aixecades, no 

han rebut res. 

Manifesta que, per al Grup Municipal de la CUP, els treballadors de metro són l’exemple a 

seguir per a totes les plantilles que pateixen l’opressió i el cinisme de les patronals a l’hora 

d’aconseguir unes condicions dignes de treball. 

 

El Sr. ARDANUY assenyala que ha sentit molt poques veus de complicitat amb els usuaris. 

Opina que totes les parts haurien de fer un plantejament d’autocrítica davant dels centenars de 

milers d’usuaris que estan atrapats en una situació de negociació col·lectiva, i que l’Ajuntament 

de Barcelona hauria de donar un missatge de complicitat i solidaritat amb els usuaris. D’altra 

banda, afirma que, quan una negociació està estancada, cal aportar punts de vista diferents i 

canviar les estratègies de negociació. Assenyala que el Departament de Treball s’ha incorporat 

a la negociació com a element mediador, però que vol saber quins seran els següents passos que 

faran l’Ajuntament i TMB per resoldre aquest conflicte si aquesta mediació no fa efecte. 

 

La Sra. VIDAL afirma que és cert que el principal problema d’aquesta vaga és l’afectació que 

té per a la ciutadania, que es tradueix en problemes per a molta gent que cada dilluns s’ha 

d’espavilar per trobar una altra manera d’anar a la feina o al centre d’estudis. A més, assenyala 

que la vaga acaba produint una minva d’ingressos en el sistema de transport públic, que es paga 

entre tots. En aquest sentit, remarca que en aquest cas la patronal és tothom, ja que el sistema 

de transport públic necessita finançament tant de les administracions com dels usuaris a través 

de les tarifes. 

Explica que el tuit a què s’ha fet referència és molt inapropiat, però que està escrit des d’un 

compte personal que no té cap relació amb el Govern ni amb TMB. 

Manifesta que cap membre del Govern ni ella mateixa han dit mai que els treballadors de TMB 

són uns privilegiats. Afirma que els treballadors de TMB cobren un sou just i tenen unes bones 

condicions laborals, però que per al Govern és un orgull mantenir aquestes condicions i 

millorar-les amb una proposta de conveni que augmenta un 7% els sous i incrementa també la 

contractació. Assegura que els dos principals elements de la negociació són aquests, per molt 

que es digui que són uns altres. Així mateix, remarca que el partit del Sr. Forn va votar la llei 

d’estabilitat pressupostària i que aquesta impedeix arribar a un acord millor per a la plantilla de 

metro. 

Pregunta al Sr. Forn si creu que les persones del Departament de Treball que actualment 

negocien per resoldre el conflicte no tenen tampoc la capacitat necessària per fer-ho. Remarca 

que per arribar a un acord cal la voluntat de les dues parts, i que el Departament de Treball va 

fer una proposta d’arbitratge amb una última proposta, però que els treballadors ni tan sols van 

portar-la a l’assemblea perquè fos valorada. 

Diu al Sr. Mulleras que les vagues de TMB no són un invent de la Sra. Colau, sinó que en 

aquesta empresa s’han produït més de 350 jornades de vaga, entre bus i metro, en els darrers 15 

anys. Afirma que, per tant, és evident que es tracta d’una empresa on és difícil arribar a acords 

tant per a aquest Govern com per a tots els que l’han precedit. 

Destaca que estan treballant per millorar la contractació i la temporalitat, i diu a la Sra. Lecha 

que poden parlar d’aquests aspectes quan vulgui. A més, remarca que els sous dels directius fa 
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més d’un any que es poden consultar a la web, on es pot trobar tota la informació que permet la 

llei de transparència.  

Conclou que treballen per donar unes millors condicions laborals, però que tenen també la 

responsabilitat d’oferir un transport públic digne per a tothom i això requereix inversions. 

Afirma que, per tant, han de repartir les inversions entre tots els conceptes de transport públic. 

 

El Sr. FORN assenyala que el topall sobre l’increment retributiu del sector públic s’estableix 

anualment en els pressupostos generals de l’Estat, mentre que el seu partit fa dos o tres anys 

que no vota els pressupostos de l’Estat. En aquest sentit, afirma que l’estratègia de culpar els 

altres és molt fàcil. 

Remarca que, malgrat que el Govern diu que ho fa tot molt bé, ja s’han fet set dilluns 

consecutius de vaga i, pel que els diuen, hi haurà un vuitè dia de vaga. Afirma que és una 

llàstima que no se n’hagin assabentat per la Sra. Vidal i que el Govern continuï sense donar 

explicacions ni als grups municipals ni als ciutadans. Assenyala que l’última vegada que la Sra. 

Vidal el va trucar per donar-li explicacions sobre les vagues va ser fa més de tres setmanes. 

Opina que això no és normal i que la regidora no busca complicitats. Afirma que la conclusió a 

què poden arribar després de la intervenció de la Sra. Vidal és que el Govern és incompetent i 

no està fent res per sortir d’aquesta vaga d’una manera digna i buscant una solució per a 

tothom. 

 

El Sr. ALONSO assenyala que la Sra. Vidal no ha contestat si li sembla ètic el comportament 

del responsable de les xarxes socials de BC quan anima a no pagar el bitllet de metro, i opina 

que ha perdut una oportunitat de reprovar aquesta conducta. Afirma que això li sembla 

significatiu, en el sentit que el Govern se sent còmode amb el conflicte i fent denúncies, però 

no sap gestionar ni negociar. 

Explica que en la Comissió han parlat molt de la necessitat de tenir un transport públic de 

qualitat, però que del que més parlen és de la realitat de les vagues i del conflicte. Afirma que 

cal arribar ja a una solució i deixar de perjudicar la ciutadania. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que els grups municipals d’ERC i del PP han exhaurit el temps 

d’intervenció.  

 

La Sra. LECHA diu a la Sra. Vidal que no li va dir que els treballadors de TMB eren uns 

privilegiats, però sí que tenien unes condicions laborals molt dignes i que, per tant, la vaga era 

injusta.  

Manifesta que li agradaria que l’empatia que tenen alguns grups amb els usuaris del metro la 

tinguessin també amb els usuaris de la sanitat, l’educació i els serveis socials, ja que, per 

exemple, ahir a la tarda van sentir uns discursos gens empàtics sobre tot aquest tipus usuaris. 

 

El Sr. FORN demana al Govern que no esperi a les compareixences per donar explicacions i 

que dilluns doni alguna mostra de solidaritat amb la gent que pateix les vagues, que al seu parer 

estan absolutament oblidats. 

  

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

Districte de l'Eixample 

 

2.-  (16PL16436) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació volumètrica de l’edificació al carrer 

Balmes, 167 i carrer París, 208-210, promogut per DUIM Investment 2015, SL, que incorpora 

les prescripcions imposades en l’acord d’aprovació inicial del Pla, tal com es fa constar a 

l’informe tècnic jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE l’al·legació 

presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 

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

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

 

La Sra. SANZ assenyala que ja han explicat aquest punt als grups i que, si no hi ha cap dubte, 

poden passar directament al posicionament de vot. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que votaran a favor d’aquest pla que té com a objecte l’ordenació 

volumètrica d’una edificació singular i important per a l’Eixample, atès que es compleixen les 

prescripcions de la Comissió d’Arquitectura de la ciutat i no hi ha cap problema afegit. 

 

El Sr. BLANCO assenyala que el projecte ha incorporat algunes modificacions, que es 

resumeixen en una major separació amb l’edifici històric d’Enric Sagnier i en un ajust del fons 

edificable amb la intenció de millorar la visibilitat de l’edifici existent. Manifesta que, per tant, 

consideren que la implantació de l’edifici és adequada i que s’ha respost a les al·legacions 

presentades, per la qual cosa voten a favor de la proposta.  

 

El Sr. CORONAS, el Sr. MULLERAS, la Sra. LECHA i el Sr. ARDANUY expressen el vot 

dels seus grups respectius. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC i regidor no adscrit, amb la reserva de vot del PP i amb l'abstenció de la 

CUP.  

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

3.-  (16PL16442) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana a l'àmbit de 

l'Institut Químic de Sarrià, situat a la Via Augusta núm. 390, promogut per IQS-Institut Químic 

de Sarrià. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que voten a favor d’aquest pla especial que té com a objectiu 

l’ordenació de l’edificabilitat de tres edificis i que s’ajusta a la norma, tal com van fer al 

Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que és el districte que acull l’Institut 

Químic de Sarrià. Destaca que aquest centre és una infraestructura important per al barri i el 

districte i un espai de referència docent a la ciutat.  

 

El Sr. BLANCO explica que  voten a favor de la proposta perquè les modificacions que s’hi 

introdueixen són de poca envergadura i no hi ha hagut al·legacions.  
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El Sr. CORONAS, el Sr. MULLERAS, la Sra. LECHA i el Sr. ARDANUY expressen el vot 

dels seus grups respectius.   

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC,  PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

4.-  (16PL16399) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i Millora Urbana per a la regulació de l'equipament 

situat al carrer Llobregós 107-113, d’iniciativa municipal. 

 

El Sr. MARTÍ explica que votaran favorablement aquest pla de millora, tenint en compte que 

es redacta per possibilitar la utilització com a casal de barri de l’edifici que s’allibera a 

l’avinguda de l’Estatut de Catalunya pel trasllat d’un centre de neteja. Destaca que es tracta 

d’una necessitat objectiva i que compta amb un acord polític i social. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que es fa un canvi de qualificació d’uns terrenys municipals per 

destinar-los a un casal de barri, que és una reclamació veïnal. A més, assenyala que no hi ha 

hagut al·legacions. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposta. 

 

El Sr. CORONAS, el Sr. MULLERAS, la Sra. LECHA i el Sr. ARDANUY expressen el vot 

dels seus grups respectius.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

Districte de Sant Martí 

 

5.-  (15PL16373) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci administratiu positiu i de la 

normativa del Pla especial urbanístic per a la implantació de locals comercials de menys de 

2.500 m2 de superfície de venda al centre comercial Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal 

DM1, SL; i PROCEDIR, si escau, a la seva notificació. 

 

El Sr. BLASI afirma que aquest punt és fruit del «postureig» del Govern i de la deixadesa de 

funcions de la tinenta d’alcalde. Opina que cada vegada és més evident la dimissió de 

responsabilitats del Govern i la inseguretat jurídica i incertesa que genera en l’àmbit de 

l’urbanisme, que també posa en tensió els tècnics municipals. Recorda que van evidenciar-ho 

quan aquest punt es va portar a debat tant en la Comissió com en el Ple. A més, explica que des 

del Grup Municipal Demòcrata van advertir el Govern per escrit que en aquest cas el silenci 

administratiu no era positiu sinó negatiu, i que, per tant, es podia estar incorrent en una 

il·legalitat. Afirma que el Govern va desvirtuar i buidar de competències la Comissió 

d’Urbanisme, així com el Ple, i es va limitar a fer un debat polític. Manifesta que, per tant, es 

pregunten per quin motiu es presenta aquesta ordenació en la Comissió i posteriorment en el 

Ple. A més, demana un informe jurídic a Secretaria per saber què passarà si no s’aprova aquest 

punt. 

 



 

Ref:  CCP 8/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  22/ 6/ 2017     13: 39 
12 

El Sr. BLANCO afirma que, des del Grup Municipal de Cs, no entenen per què s’ha inclòs 

aquest punt en l’ordre del dia, atès que és obligatori publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província una aprovació per silenci administratiu. A més, remarca que això es fa amb tres 

mesos de retard, ja que el silenci administratiu es va produir a partir del plenari del febrer i al 

març s’hauria d’haver fet efectiu automàticament, sense necessitat de cap votació, en 

compliment d’una mesura que el mateix Govern va presentar el novembre del 2015 per crear 

un protocol i evitar el silenci administratiu. Recorda que en aquesta mesura de govern es diu 

que, quan es donen les circumstàncies per aprovar un pla per silenci administratiu, el mes 

següent després de la celebració d’aquell plenari es publicarà la resolució d’aprovació per 

silenci administratiu en el butlletí. 

Assenyala que, un any i mig després de l’aprovació d’aquesta mesura de govern, es continua 

sense protocol i no s’ha constituït l’espai de treball per debatre’l. Afirma que, d’aquesta 

manera, se segueix permetent que s’aprovin plans per silenci administratiu i s’incompleixen els 

terminis establerts. Manifesta que, per tant, es reserven el vot i esperen les explicacions del 

Govern. Afegeix que també esperen que es constitueixi l’espai de treball per debatre un 

protocol que eviti aquestes situacions de silenci administratiu. 

 

El Sr. CORONAS recorda que fa uns mesos es va presentar una mesura de govern en la 

Comissió per evitar precisament que s’haguessin de votar les notificacions dels silencis 

administratius al Butlletí Oficial de la Província. 

Explica que són conscients que aquest debat ja el van tenir en comissions anteriors i en el Ple, i 

que el Govern ho ha fet volgudament d’aquesta manera per no exercir un vot que 

administrativament havia d’emetre en aquell moment. Afirma que, atès que la solució que s’ha 

buscat és «una fugida endavant» i sabent que això s’aprovaria per silenci administratiu, des del 

Grup Municipal d’ERC emetran un vot polític de protesta contra aquesta manera d’actuar. 

Manifesta que, per tant, hi votaran en contra. 

 

El Sr. MULLERAS opina que aquest cas torna a posar de manifest les contradiccions de 

l’actual Govern d’Ada Colau i del PSC, i és un nou «postureig» polític. En aquest sentit, afirma 

que s’intenta fer veure que es fa el màxim per dur a terme determinades accions i després es fa 

el contrari. 

Remarca que el Govern va dir que no aprovaria mai un centre comercial per silenci 

administratiu, mentre que ho ha fet. Opina que, per tant, aquest punt reflecteix les 

contradiccions, la demagògia, el populisme i el «postureig» polític del Govern. Assenyala que 

el súmmum del «postureig» es va donar a l’últim plenari, quan es va portar això a aprovació i, 

al mateix temps, van rebre un escrit de l’Ajuntament en què es deia que allò que estaven votant 

i debatent en el Ple municipal no servia per a res. 

 

La Sra. LECHA explica que, des del Grup Municipal de la CUP, han dit moltes vegades que 

s’oposen frontalment al model comercial dels grans centres que agrupen fonamentalment 

establiments de grans cadenes i multinacionals. Afirma que consideren que aquest no és el 

model que s’ha de promocionar a la ciutat de Barcelona, que ja està prou envaïda d’aquest tipus 

de centres. Manifesta que per això es van oposar a l’aprovació definitiva d’aquest pla i 

continuen creient que cal impedir-ne l’aprovació tant expressa com per la via de «la traïdoria» 

o el silenci administratiu. Explica que consideren que això era possible i necessari des d’un 

punt de vista polític i jurídic, i que és imprescindible reivindicar el caràcter polític i social de 

l’urbanisme i del planejament, perquè l’urbanisme va néixer precisament com a resposta al 

creixement caòtic, arbitrari i antisocial.  

Afirma que l’Ajuntament no pot actuar com una gestoria acrítica que es limiti a fer un control 

de legalitat obviant la seva responsabilitat política davant els veïns i les veïnes de la ciutat, com 
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ha fet habitualment fins ara. Manifesta que per això, més enllà del determinisme jurídic a què 

se’ls sotmet constantment en detriment de l’autonomia municipal i en favor del capital, 

s’oposen a la publicació i la notificació d’aquest pla, i segueixen fidels a la voluntat popular, 

que ha estat sempre per sobre dels interessos de classe. 

 

El Sr. ARDANUY remarca que el que es vota no té cap afectació directa perquè és obligatori 

publicar l’aprovació d’aquest pla per silenci administratiu, d’acord amb la normativa vigent. 

Manifesta que, per tant, s’abstindrà. 

 

La Sra. SANZ recorda al Sr. Blanco que la publicació del silenci administratiu amb relació a 

Heron City es va fer pels volts del novembre del 2015, mentre que el silenci administratiu 

s’havia produït el 31 de març. En aquest sentit, assenyala que, malgrat que l’Àrea faci una 

petició a Secretaria per a la publicació, això comporta uns terminis des del punt de vista 

administratiu.  

D’altra banda, recorda al Sr. Mulleras que el Govern va plantejar una proposta d’actuació que 

incorpora també un protocol, però que ho estan consultant amb els diferents representants 

jurídics. Afirma que, en tot cas, van determinar un procediment per no arribar a aquesta situació 

i van generar un debat polític entorn d’això, per tal que no quedés només en una qüestió de 

tràmit administratiu. Remarca que el que han qüestionat és que qualsevol proposta que plantegi 

un privat s’hagi de desenvolupar per força i que han intentat treballar arguments polítics en 

aquest sentit, ja que la potestat legislativa de la ciutat també rau en aquest tipus d’arguments. 

Afirma que en alguns casos se n’han sortit millor i han aconseguit més solidesa jurídica, i en 

d’altres menys, però que sempre han donat la cara i n’han acceptat les conseqüències. Remarca 

que són un govern que té uns principis i els vol defensar, i que en aquest cas la seva prioritat és 

fer compatible l’activitat comercial amb els eixos comercials de barri.  

 

El Sr. BLASI qualifica la manera de fer del Govern de «postureig, inacció i intentar marejar la 

perdiu». Reitera que demanarà a Secretaria un informe sobre el motiu pel qual es presenta 

aquest punt a la Comissió i es portarà al Ple, després de «l’espectacle» amb el qual es va 

intentar fer copartícips a la resta de regidores i regidors. D’altra banda, remarca que la mesura 

de govern que va plantejar el Govern no dona solució al que avui es planteja i encara no s’ha 

desenvolupat el protocol previst, que ja s’ha reclamat diverses vegades.  

 

El Sr. CORONAS manifesta que, tot i que coincideixen amb el Govern en el model de ciutat 

pel que fa a l’àmbit de les grans superfícies comercials i entenen la incomoditat d’haver aprovat 

això en un plenari per dret administratiu, ja van dir al seu moment que el model de ciutat es 

defineix amb planejament. En aquest sentit, explica que han fet moltes propostes de 

planejament, com ara en matèria de tempteigs i retractes, però que el Govern no les té en 

compte. Demana que, per tant, es treballi el model de ciutat amb planejament. 

 

El Sr. MULLERAS sol·licita un informe a Secretaria sobre la necessitat de portar aquest tema a 

la Comissió i al Ple. D’altra banda, opina que el problema que té el Govern és que ha convertit 

el «postureig» polític en la seva pràctica habitual, tal com es demostra en qüestions com 

aquesta. 

 

La Sra. SANZ demana rigor al Sr. Blasi, tenint en compte que durant el mandat anterior no va 

fer res, com a responsable de Comerç, per protegir els eixos comercials de barri i va permetre 

que es fessin tot aquest tipus d’aprovacions «per la porta del darrere».  

 



 

Ref:  CCP 8/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  22/ 6/ 2017     13: 39 
14 

El Sr. BLASI expressa la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, i demana que se’ls  

doni resposta en els informes que han sol·licitat, ja que opina que la resposta de la tinència 

d’alcaldia és pobra i inútil. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern municipal, amb la reserva de vot del 

Grup Municipal Demòcrata, Cs i PP, amb el posicionament contrari d'ERC i CUP, i amb 

l’abstenció del regidor no adscrit.  

 

6.-  (16PL16415) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 4 del PMU Perú-Pere IV illa delimitada 

entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà -Districte d'activitats 22@BCN-, 

promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot a favor del Grup Municipal Demòcrata, que afirma que es 

congratula no només que l’interès públic passi per l’obtenció de sòl i sostre per a habitatge 

social i nou verd, sinó que, a més, es destini sòl i sostre a activitats econòmiques. Explica que, a 

part de sentir parlar el Govern de decreixement, s’alegren que aquestes actuacions portin a 

terme possibilitats de creixement econòmic en una zona tan important per a la ciutat com el 

22@. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que, des del Grup Municipal de Cs, valoren molt positivament 

aquest pla, que no comporta càrregues per a l’Ajuntament, sinó que permet cessions de zones 

verdes, d’equipaments i d’habitatge social, així com una gran quantitat d’espai lliure, tant a 

l’interior de la parcel·la, destinada a jardins, como a la vorera exterior, a la cantonada del carrer 

Pere IV amb Puigcerdà. Afirma que, per tant, donen suport a la proposta. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el Grup Municipal del PP dona suport a la proposta. 

 

La Sra. LECHA explica que, des del Grup Municipal de la CUP, voten en contra de la proposta 

perquè la gent del districte s’oposa a moltes de les coses que s’han desenvolupat al 22@. 

Remarca que en 15 anys només s’ha executat i desenvolupat el 30% del 22@, segons estudis de 

la Taula Eix Pere IV i d’Arquitectes Sense Fronteres, s’ha destruït patrimoni i s’ha donat pas a 

una especulació pura i dura, no només a aquesta zona sinó al conjunt de la ciutat. Afirma que 

els únics que se n’han beneficiat han estat el lobby hoteler i determinades empreses. 

 

El Sr. ARDANUY vota a favor de la proposta. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC, PP i regidor no adscrit, i amb el posicionament contrari de la CUP.  

 

7.-  (16PL16437) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació de la 

plaça de Les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència i Consell 

de Cent, d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat 

inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

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

inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; 

informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
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acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

La Sra. SANZ recorda que aquesta modificació del Pla general metropolità (PGM), que abasta 

20 hectàrees, pretén adreçar tot l’entorn de l’àmbit de Glòries, dibuixant un gran perímetre que 

permetrà donar compliment al Compromís per Glòries amb el desenvolupament de demandes 

històriques dels veïns i veïnes. Explica que aquesta modificació farà possible la construcció del 

gran parc de la Canòpia, amb 12 hectàrees de zona verda, de les quals 9,5 estaran vinculades al 

parc, que serà un nou pulmó verd a la ciutat amb més de 1.300 arbres. 

A més, assenyala que aquest planejament també suposa el reconeixement d’un patrimoni, com 

la traça del Rec Comtal, l’antiga carretera de Ribes, la Fàbrica de Paraigües i tots els elements 

que s’ubicaran en el marc del carrer Cartagena; el desenvolupament d’equipaments llargament 

reclamats, com l’escola bressol; la definició dels usos que es donaran als àmbits de la Fàbrica 

de Paraigües, i el planejament discontinu del CAP entre el carrer Nàpols i la Gran Via. 

Destaca també la construcció de 81.000 m
² 
d’habitatge, que suposarà uns 1.000 habitatges, dels 

quals el 50% seran lliures i el 50% tindrà algun tipus de protecció. D’altra banda, es refereix a 

la nova mobilitat que es generarà en un àmbit tan central com és aquest espai, on al voltant del 

parc i els equipaments es crearà un important intercanviador metropolità de bus urbà i 

interurbà, així com de bicicleta, metro i tramvia. 

Assenyala que el Grup Municipal del PP ha fet al·legacions i les han estimat parcialment. 

Explica que, per exemple, es rebaixa l’alçada d’un edifici que era motiu de preocupació, i 

s’atén una demanda veïnal vinculada a eliminar la possibilitat de l’ús hoteler amb relació al sòl 

qualificat de residencial, com a element també de preservació de l’entorn i del barri. 

 

El Sr. MARTÍ explica que, malgrat els mesos de retard en la presentació d’aquest document de 

modificació del PGM, celebren que es recullin els aspectes que ha esmentat la tinenta d’alcalde, 

que remarca que en gran part provenen dels treballs fets en el mandat anterior per l’equip de 

govern de l’alcalde Trias. En aquest sentit, destaca que el planejament incorpora un gran parc 

urbà de gairebé 13 hectàrees, el projecte Canòpia, que va ser fruit d’un concurs internacional 

reeixit i molt ben acompanyat per un procés de participació ciutadana. Afirma que, per tant, 

estan contents d’aquest plantejament de continuïtat respecte al mandat anterior. 

Assenyala que, no obstant això, tenen un dubte important que ja van manifestar en el debat 

anterior sobre Glòries, que és la incorporació del traçat de la connexió del tramvia per la 

Diagonal. Recorda que ja van dir que no entenen per què un document de modificació del PGM 

ha d’incorporar aquest traçat, si el Govern vol un consens polític ampli en un tema de ciutat 

com és Glòries. Manifesta que, atès que encara no hi ha un acord tècnic, polític i social entorn 

de la connexió del tramvia per la Diagonal i que el seu grup hi està en contra en aquests 

moments, no votaran a favor de la proposta. 

 

El Sr. BLANCO explica que el Grup Municipal de Cs vol estudiar les al·legacions que s’han 

presentat a l’expedient i com hi ha respost l’Ajuntament i, per tant, es reservarà el vot. Explica 

que, segons sembla, s’han eliminat tres plantes de la torre més alta que hi havia a l’interior del 

parc, que és una decisió que valoren positivament perquè no creuen que tot l’aprofitament 

s’hagi de concentrar en una torre, ja que això no obeeix a la lògica de la trama Cerdà, al bell 

mig de la qual es troba el parc. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, entenen que aquesta 

aprovació és un pas necessari per poder desenvolupar el projecte previst a la plaça de les 

Glòries. Explica que els consta que hi ha consens veïnal i consens polític gairebé en tot, malgrat 
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que ara s’hagi produït una discrepància respecte al tramvia, que opina que no influeix gaire en 

el document. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposta. 

Manifesta que valoren favorablement que aquesta modificació del PGM prevegi la conservació 

de la Fàbrica de Paraigües i que tingui en compte la singularitat del Rec Comtal i recuperi el 

seu pas per la plaça. D’altra banda, explica que, tot i que entenen que la plaça ha de tenir 

referents, els generava inquietud l’alçada del nou edifici d’habitatges, que ara s’ha disminuït, 

reduint-ne així l’impacte, sobretot en la part posterior, on podria tenir un impacte més gran a 

l’hora de projectar ombres. 

Afirma que voten a favor de la proposta amb l’esperança que la plaça de les Glòries pugui estar 

acabada com més aviat millor, malgrat que s’han pres decisions que no han comptat amb el 

consens que té aquesta modificació del PGM. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que creu que el Grup Municipal del PP és l’únic grup que va 

presentar al·legacions a aquest projecte, ja que entenien que calia aclarir-ne alguns aspectes. 

Explica que un és la connexió del tramvia per la Diagonal, que creuen que no s’ha d’incorporar 

en aquesta modificació del PGM. Manifesta que, d’altra banda, també volien garanties que 

s’executaria el túnel que ha d’arribar des del carrer Badajoz fins a la rambla del Poblenou, atesa 

la incertesa que hi ha actualment entre els veïns de Glòries. Explica que també van demanar, a 

tall informatiu, un desglossament de la inversió què suposarà el parc de la Canòpia urbana, així 

com la despesa en manteniment que requerirà en els propers anys. 

Assenyala que una al·legació que s’ha estimat parcialment és la relativa a l’alçada del gratacel 

situat al parc, que es preveia que tingués 19 plantes més planta baixa, i que després de les 

al·legacions s’ha rebaixat en tres plantes. Explica que també demanaven un calendari amb la 

inversió dels 13 equipaments i els 500 habitatges de protecció oficial previstos. Manifesta que 

volen disposar d’aquesta informació per poder establir quines seran, a curt, a mitjà i a llarg 

termini, les conseqüències d’aquesta modificació del PGM. 

Conclou que volen acabar d’analitzar les al·legacions i l’expedient, per la qual cosa faran una 

reserva de vot. 

 

La Sra. LECHA manifesta que el projecte de la Canòpia, com a part de la reforma de la plaça 

de les Glòries i el seu entorn, té aspectes positius, però també d’altres que no els han agradat 

mai. Afirma que el desenvolupament del 22@, la torre AGBAR o l’«antiurbanisme» que 

representa el Museu Hub i el seu entorn són exemples d’allò que la ciutat no hauria d’haver fet 

mai. Explica que per això tampoc no els agrada que la concentració d’edificabilitat en molt 

poca superfície comporti haver d’aixecar aquest tipus de gratacels, tot i abaixar-ne la 

volumetria. En aquest sentit, opina que des d’un inici ja s’haurien d’haver plantejat alternatives 

per redistribuir l’edificabilitat, encara que fos en àmbits discontinus però més coherents. 

Explica que, des del Grup Municipal de la CUP, també tenen clar que no volen que s’aturi el 

desenvolupament de Glòries, sobretot la pacificació de la zona en superfície i la construcció 

d’equipaments. Manifesta que, tal com ja van dir quan es va prendre la decisió de resoldre el 

contracte i la construcció del túnel, creuen que no hi ha cap motiu per demorar l’inici de la 

construcció de la zona del parc i del Rec Comtal, no afectats per les obres, ni per posar 

calendari a tots els equipaments que queden pendents, com l’escola bressol, els CAP, el centre 

de salut mental, les residències, l’habitatge públic i el poliesportiu, entre d’altres. 

Conclou que, atès que valoren algunes coses positivament i d’altres negativament, expressaran 

el seu vot en el Ple. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que consideren positiu l’avanç que suposa aquest punt en el 

desenvolupament urbanístic de Glòries, que a més genera un consens ampli. Afirma que és 

important que es continuï apostant per desenvolupar un gran parc urbà i això no s’aturi. Destaca 
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que és un pulmó verd que la ciutat necessita i un desenvolupament de ciutat de futur, que farà 

èmfasi en una ciutat més verda i més habitable per a la gent, més en contacte amb la 

quotidianitat i amb més qualitat de vida. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposta. 

 

La Sra. SANZ manifesta, pel que fa a la qüestió de l’edificabilitat, que intenten encabir tota una 

sèrie de peces en una proposta de transformació que es va decidir fa molt de temps. En aquest 

sentit, afirma que els hauria agradat plantejar una proposta amb menys edificabilitat, però que 

l’únic que poden fer és intentar aterrar-la de manera diferent. 

Explica que han fet un estudi d’assolellament per veure quines implicacions pot tenir l’edifici 

alt del parc en relació amb l’escola per garantir que no hi hagi ombres al pati, a més d’atendre 

propostes que han fet els mateixos veïns. 

Respecte al tramvia, recorda que van dir que estan fent allò que ja havia fet el Govern de CiU 

en el mandat anterior quan va convocar el concurs de la Canòpia i va plantejar que l’ordenació 

proposada no condicionés el pas del tramvia per l’espai de Glòries, deixant així oberta la 

possibilitat de planejament en el seu futur perllongament.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern municipal, ERC i regidor no adscrit i 

amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (01-2013LL45118) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’una 

reforma i canvi d’ús d’oficina a habitatge de l’entitat (núm. 11 segons Registre de la Propietat) 

situada a la planta segona porta B amb escala accessible pel carrer Trafalgar número 2-4, de 

l’edifici d’oficines i habitatges anomenat Gratacels Urquinaona, situat a la cruïlla dels carrers 

Trafalgar i Jonqueres i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR 

al Sr. Lluís Dilme Romagos la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 22 d’octubre 

de 2014 (exp. 01-2013LL45118), per una reforma i canvi d’ús d’oficina a habitatge d’una 

entitat a l’edifici d’oficines i habitatges anomenat Gratacels Urquinaona, donat que s’ajusta a 

allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en un 

edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de 

protecció B); i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

9.-  (05-2017LL03071) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

a realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL03071, consistents en la 

rehabilitació de la façana nord de l’edifici d’habitatge bifamiliar de la carretera de les Aigües 

149B i de la impermeabilització d’una terrassa situada en el llindar amb la finca veïna perquè 

les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible 

funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2016, CONCEDIR al 
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Sr. Pere Carreras Nadal, amb NIF 37630518B, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres, atès 

que aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, 

s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici 

urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic; essent la quota total de l’ICIO de 456,44 euros, aplicant la bonificació del 35% 

la quota resultant exigible és la de 296,69 euros, la qual consta que ha estat abonada per 

l’interessat; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 

inspecció final, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

10.-  (05-2017LL02468) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’un edifici de nova planta destinat a llar d’infants en la finca del carrer Ràfols 

1-11, emparades per la llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL02468, perquè les 

esmentades obres reporten beneficis objectius a la Ciutat i acompleixen una indiscutible funció 

social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017, CONCEDIR a la 

Fundació Sagrat Cor Sarrià, entitat identificada amb CIF G08862633, la bonificació del 65% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de 

referència, donat s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1.A A)1 de l’esmentada Ordenança, 

atès que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats 

d’equipament (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; APLICAR el mateix tipus de 

bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final, i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP,  la 

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

11.-  (05-2016LL27016) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres 

a realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL27016, consistents en la 

rehabilitació de la façana principal que es realitza a l’edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer 

Reina Victoria 26, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i 

acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent 

l’any 2016, CONCEDIR a Inversiones Victoria SL, entitat identificada amb CIF B08062242, la 

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

la realització de les esmentades obres, donat que aquestes obres s’ajusten a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb 

nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total 

de l’impost que ha estat abonada per la interessada mitjançant l’autoliquidació 

LV201631701913175 de 1.119,26 euros, aplicant la bonificació del 35% la quota resultant 

exigible  és la de 391,74 euros.  APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra 

que resulti de la inspecció final, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

12.-  (07-2014LL24753) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

per a la modificació parcial respecte el projecte de construcció d’un conjunt edificatori destinat 

a equipament docent amb usos complementaris esportius vinculats a l’activitat docent, situat 

annex als actuals edificis de l’escola Virolai, als terrenys situats al carrer Ceuta, número 30 i de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR a Virolai EM, SA la 

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

generada per la concessió de la llicència, de 15 d’octubre de 2014 (exp. 07-2014LL24753), per 

a la modificació parcial respecte el projecte de construcció d’un conjunt edificatori situat annex 

als actuals edificis de l’escola Virolai destinat a equipament docent amb usos complementaris 

esportius vinculats; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 

en tant que les obres s’executen per una entitat privada, la construcció es realitza en terrenys 

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

social com és la realitzada per un equipament docent-esportiu; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

13.-  (10-2014LL21650) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de reforma i adequació de l’edifici de l’antiga cooperativa de consum Pau i Justicia per tal 

d’ubicar-hi l’equipament de caràcter cultural format per la nova seu i les dependències teatrals 

de la Sala Beckett, situat al carrer Pere IV, número 228-232 i de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR a Fundació Sala Beckett (Obrador Internacional de 

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

i Obres generada per la concessió de la llicència, de 18 de novembre de 2014 (exp. 10-

2014LL21650), per a les obres de reforma i adequació per tal d’ubicar-hi l’equipament de 

caràcter cultural format per la nova seu i les dependències teatrals de la Sala Beckett; donat que 

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

s’executen per una entitat sense ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats 

d’equipament (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és 

la realitzada per un equipament cultural; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcratates), el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, el 

Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, 

la Sra. Lecha expressa l'abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

14.-  (M1519/6429) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el govern aturi 

immediatament les actuacions de desenvolupament de les previsions que preveu el document de 

MPGM d'abril de 2010, que comportin desallotjament de veïns, fins que hi hagi un model 

definit i alternatiu de Parc que possibiliti l'execució del mateix a la vegada que preservi, de 

forma consensuada, i en la mesura del possible, el manteniment del veïnat. 

 

La Sra. VILA saluda els veïns i veïnes del cim del turó de la Rovira que avui els acompanyen. 

Manifesta que aquests veïns fa molt temps que estan preocupats per la seva situació, però que 

ara encara ho estan més arran de les declaracions i l’actitud del Govern municipal actual. 

Remarca que, mentre aquest Govern es queixa que en determinats llocs de la ciutat els veïns 

són expulsats, en aquest cas vol expulsar els veïns i veïnes d’un indret tan emblemàtic com el 

cim del turó de la Rovira. 

Afirma que els membres del Govern actual, durant els 30 anys que han governat la ciutat, han 

estat incapaços d’impulsar el parc dels Tres Turons, que hauria de ser un parc mixt on puguin 

viure-hi persones alhora que un espai verd i de natura del qual puguin gaudir també els 

barcelonins i barcelonines. Manifesta que aquest Govern tampoc no ha estat capaç de 

desencallar la qüestió urbanística que hipoteca patrimonis familiars amb molta història. 

Explica que en el mandat anterior es va iniciar un procés de dignificació del parc i de millores 

per a la vida dels veïns i veïnes, fent-hi arribar serveis, millorant aspectes urbanístics i 

començant a treballar perquè hi hagués un conjunt d’equipaments i es posés ordre a la qüestió 

de les antenes. Afirma que ara, però, el Govern que va tornar a l’Ajuntament fa dos anys 

amenaça de nou el patrimoni d’aquests veïns i veïnes. Manifesta que, per tant, presenten 

aquesta iniciativa per demanar al Govern que abandoni aquesta voluntat expropiadora i es posi 

al costat dels veïns i veïnes afectats. 

 

El Sr. ALONSO saluda tots els veïns que els acompanyen. Afirma que aquests veïns han vingut 

a defensar els seus drets davant d’una situació injusta i indignant, ja que famílies que van 

comprar un terreny i hi van construir una casa legalment estan en una situació de precarietat 

urbanística des de fa més de 40 anys. Remarca que aquestes persones han viscut amb la 

incertesa de no saber què passaria amb la casa que van construir els seus pares, famílies humils 

que van haver de pujar els materials de construcció a les seves esquenes per la muntanya i que 

van ajudar a construir la ciutat de Barcelona als anys cinquanta. 

Manifesta que, des del Grup Municipal de Cs, volen expressar el seu rebuig a l’actuació del 

Govern de la ciutat, tant l’anterior com l’actual. Explica que són crítics amb el Govern anterior 

perquè es va comprometre a fer desafectacions urbanístiques i després no ho va fer, i amb el 

Govern actual perquè no ha volgut negociar amb els veïns. Afirma que el Govern no ha 

explicat amb claredat què vol fer ni ha parlat amb els veïns, per la qual cosa ha creat un clima 

de desconfiança i d’inquietud. 

Explica que no vol votar proposicions demagògiques que no ajudaran a resoldre el problema i 

que són inviables perquè van en contra del PGM, però que tampoc no està disposat que aquesta 

situació d’indefensió i precarietat de moltes famílies continuï durant més temps. Afirma que per 

això li agradaria que la Comissió fos realment útil i ajudés a resoldre el problema. Manifesta 

que, per tant, el seu grup demana al Govern que avui es comprometi formalment a parlar amb 
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els veïns i els representants de les associacions de veïns i que expliqui com pensa garantir els 

drets d’aquestes famílies.  

 

El Sr. CORONAS assenyala que coneix bé aquest planejament perquè va ser conseller del 

districte d’Horta-Guinardó durant vuit anys. Dona la benvinguda als veïns i veïnes del turó de 

la Rovira, i afirma que coneix la seva lluita i la seva persistència des de fa molts anys, cosa que 

els dona molt de mèrit i de valor. Manifesta que, a més, els aprecia molt personalment. 

Afirma que, des del Grup Municipal d’ERC, sempre han intentat no enganyar ningú, i molt 

especialment els veïns i veïnes, amb els quals va tenir ocasió de parlar personalment durant 

molt de temps en tot el procés de planejament dels Tres Turons. Explica que van donar suport a 

aquest planejament perquè creien que era un bon pla, conscients que no satisfeia tots els veïns i 

veïnes, perquè ningú no vol marxar de casa seva, i conscients que no apostaven per un model 

de parc mixt. Remarca, però, que van ser molt exigents. Assenyala que, de fet, hi va haver una 

intervenció molt important del seu grup en aquell planejament per desafectar el 60% dels 

habitatges que estaven afectats en aquell moment. 

Diu a la Sra. Vila que el Grup Municipal de CiU apostava per una modificació del PGM que no 

va plantejar mai durant els seus quatre anys de govern. Afirma que és cert que es van fer unes 

reformes al carrer Marià Labèrnia i una sèrie de millores, però que això no és una desafectació. 

En aquest sentit, manifesta que té la sensació que el Grup Municipal de CiU va prometre una 

sèrie de coses que en arribar al govern no va complir, bé perquè no va aconseguir la majoria 

necessària o bé perquè ni tan sols ho va plantejar.  

Afirma que estan d’acord que s’adoptin mesures temporals, com les que demanen que es facin 

al barri de la Font del Gos, que també està afectat, però que les promeses s’han de complir. 

Assenyala que en aquest cas la Sra. Vila no ho va fer i no creuen que la millor manera de fer-ho 

sigui presentant una proposició en una comissió del Consell Municipal. 

A més, recorda que el turó de la Rovira està inclòs en el tercer quadrienni del planejament, cosa 

que significa que com a mínim encara falten vuit anys per arribar a aquesta fase. Afirma que, 

per tant, suposa que no es planteja fer-hi ara expropiacions que no siguin desitjades. 

D’altra banda, explica que entén que es podria buscar alguna solució per a alguns elements del 

planejament aprovat en el seu moment, com els edificis de reallotjament a Can Baró, que 

permetés salvar algunes peces que els veïns valoren positivament. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que, des del Grup Municipal del PP, també volen donar la 

benvinguda als veïns dels Tres Turons que els acompanyen, que remarca que aixequen cartells 

que transmeten perfectament el missatge que volen donar: «Casas y parque» i «Cases i parc». 

Afirma que si l’urbanisme té sentit és perquè ha de ser un urbanisme pensat per a les persones i 

per millorar la seva qualitat de vida, que és el mateix sentit que han de tenir els debats que fan 

en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. En aquest sentit, opina que no s’han 

d’amagar darrere els papers i les burocràcies administratives, ja que la seva obligació com a 

regidors de la ciutat és treballar per millorar la vida de les persones. 

Manifesta que per això el seu grup donarà suport a la proposició. Explica que creuen que als 

Tres Turons és necessari fer un model de parc mixt, amb cases i parc, tal com diuen els cartells 

dels veïns. Remarca que això servirà per donar vida al parc i per dotar-lo de més seguretat. 

Afirma que sempre han defensat que no s’ha de desallotjar els veïns i la idea de parc mixt 

perquè les famílies hi puguin viure i tenir una bona qualitat de vida. Opina que als Tres Turons 

es poden fer moltes actuacions per dignificar la zona i convertir-la en un veritable parc per a 

tots els barcelonins preservant-hi també el veïnatge en la mesura del possible. Afirma que fer 

un parc sense veïns no té sentit, i encara menys voler-ho fer sense la participació i el consens 

que tant va abanderar Barcelona en Comú per arribar al Govern de la ciutat. 
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La Sra. LECHA assenyala que les intervencions dutes a terme en el mandat anterior pel Govern 

de CiU no anaven encaminades a preservar les zones verdes existents ni els habitatges, sinó tot 

al contrari. Remarca que un parc urbà és, per definició, d’ús i titularitat públics i no té res a 

veure amb una «ciutat jardí», terminologia que CiU havia utilitzat en l’època de l’alcalde Trias 

en relació amb aquest parc mixt.  

Recorda que durant el mandat anterior el Grup Municipal de CiU va aprovar tot un seguit 

d’actuacions orientades a redistribuir el turisme massiu, tal com ho va difondre en la campanya 

«Viu una ciutat, descobreix-ne 10». En relació amb això, opina que es van ampliar de manera 

excessiva les voreres que porten al turó de la Rovira, que va ser una excusa més per portar-hi el 

turisme i que dona una perspectiva històrica no acurada amb la realitat. A més, recorda que es 

va planificar la construcció d’un pàrquing de grans dimensions al capdamunt del turó, mesura 

encaminada a portar-hi autocars i el bus turístic. Afirma que si aquesta és la manera dels 

governs municipals de preservar l’entorn, des del Grup Municipal de la CUP no comparteixen 

gens aquesta visió. Opina que no es pot parlar de preservar l’espai natural construint miradors 

de formigó i eixamplant voreres per fer-hi terrasses turístiques, urbanitzant l’espai en detriment 

de la muntanya i urbanitzant els accessos pensant en quantitats de persones superiors a les reals, 

fomentant així la massificació turística. Afegeix que no es pot parlar de preservar l’espai públic 

urbanitzant l’espai sense transparència o firmant contractes amb empreses privades per 

explotar, per exemple, el turó amb una empresa privada de seguretat. 

Explica que la proposta del seu grup passa per reubicar totes les veïnes que ho desitgin, cosa 

que encara no s’ha fet i que permetria guanyar zona verda al parc; canviar el tipus d’afectació 

de les veïnes per tal que hi puguin seguir vivint si així ho desitgen, però impossibilitant 

l’especulació dels terrenys on es troben els habitatges per tal que a mitjà termini el parc pogués 

arribar a tenir més zona verda, i respectar i donar seguretat a les veïnes que ara hi viuen. 

D’altra banda, recorda que ja van alertar l’aleshores Grup de CiU sobre la reordenació de les 

telecomunicacions, i manifesta que els agradaria saber quina és la proposta específica del Grup 

Municipal Demòcrata pel que fa a aquesta situació, tenint en compte que hi va haver una 

proliferació extraordinària d’antenes. 

Conclou que el Grup Municipal de la CUP votarà a favor de totes aquelles mesures que vagin 

destinades a preservar un entorn, ja sigui com a parc o com a espai per a veïns, però que les 

coses han de quedar molt clares i no s’ha de fer passar el benestar dels veïns per una zona 

d’especulació urbanística per a turistes. 

 

El Sr. ARDANUY afirma que és evident que a Barcelona hi ha d’haver desenvolupaments de 

parcs i d’espais naturals, i que en el cas dels Tres Turons hi ha una afectació clara de veïns que 

hi viuen des de fa molts anys. Opina que, per tant, l’Ajuntament té en aquest cas una doble 

missió que no és gens fàcil: d’una banda, incrementar i millorar la qualitat del verd en aquesta 

zona, i de l’altra, mantenir un diàleg i negociació constant amb cadascun dels veïns de l’entorn 

per incardinar la seva situació amb el desenvolupament dels Tres Turons. 

Manifesta que votaran a favor de la proposició, entenent que s’ha de parlar amb tots els veïns 

que resideixen en aquest entorn, sense aturar el desenvolupament d’aquesta zona verda, que 

serà un desenvolupament de futur amb una visió diferent que ajudarà a millorar la qualitat de 

vida dels ciutadans de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL saluda els veïns presents, que explica que imagina que han assistit a la sessió  

amb unes expectatives determinades. En aquest sentit, opina que tots haurien de fer un exercici 

de responsabilitat sobre les expectatives generades, especialment en els darrers quatre anys, per 

part del grup que avui presenta la proposició. 

Afirma que cada vegada que es pren una decisió en matèria d’urbanisme es creen unes 

expectatives. Explica que ell, cada vegada que algun grup presenta alguna proposta urbanística, 
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sempre demana que es pensi en les persones perquè, si no, algú es pot pensar que s’està 

canviant un planejament quan no s’està fent, o pot passar que algú que no té un model faci unes 

obres a correcuita que després només porten problemes. 

Manifesta que cal dir als veïns que entenen la seva preocupació i la seva situació, i que algú els 

ha fet un flac favor per arribar en aquest punt. Explica que esperen estar a l’altura i mirar de 

donar solucions a aquests neguits, encara que sigui donant la cara per alguns que no ho han fet 

en el seu moment. 

 

La Sra. SANZ recorda que a principis del mandat, quan la Sra. Vila va portar una proposició 

similar, ja van dir que creuen que l’equilibri per fer compatible el parc urbà que ha de ser els 

Tres Turons i els habitatges que avui hi ha en aquest espai es troba en la modificació del PGM 

del 2010, que ja fa una radiografia del que cal desafectar, que són un total de 476 habitatges. 

Assenyala que queden 295 afectacions més, però que la voluntat del Govern és garantir els 

millors drets i el millor reallotjament possible a aquestes famílies, tenint en compte que, a més 

a més, hi ha moltes que també els manifesten que volen marxar. 

Explica que estan treballant per veure com desenvolupar el planejament de la millor manera i 

des de l’escolta activa, tenint en compte que el Govern anterior no va fer res durant quatre anys, 

a part de prometre moltes coses. Remarca que el Govern de CiU podria haver fet un canvi de 

planejament però no el va fer, i que l’any 2013 el tinent d’alcalde Sr. Antoni Vives va proposar 

en la Comissió de Govern l’execució de la fase zero, que és la que du a terme l’actual Govern 

municipal. Explica que ha començat l’estudi de la fase zero, que comprèn 73 finques de sòl 

municipal, per veure quina és la situació i plantejar el possible reallotjament en un edifici que 

encara no està construït. Afirma que, per tant, tenen temps de sobres per treballar, pensar i 

parlar-ne. 

Destaca el compromís absolut del Govern municipal a treballar amb els veïns i parlar de tot el 

que faci falta, tal com demanava el Sr. Alonso. Assenyala que ja ho han fet amb alguns veïns i 

volen continuar fent-ho, per tal de buscar les millors solucions.  

Explica que creuen que la modificació del PGM del 2010 els permet trobar un punt mixt també 

amb relació on es fan els edificis de reallotjament, per plantejar què passa amb el solar de Can 

Baró, on hi ha unes pistes poliesportives, com deia el Sr. Coronas, o què passa amb el turisme, 

com deia la Sra. Lecha, que és un tema que els preocupa. Pel que fa a això, afirma que estan 

atenent molt bé les activitats perquè el turó de la Rovira no es vegi massificat. 

Opina que tot això és el que serà garantia d’un urbanisme humà, al servei dels veïns, però 

també possible. En aquest sentit, demana que no es parli de coses que no es poden fer, ja que no 

existeix la qualificació de parc mixt, que és una invenció que no està prevista a la llei. 

 

La Sra. VILA afirma que sembla que el Grup Municipal de la CUP faci «la feina bruta» al 

Govern municipal. A més, diu a la Sra. Lecha que la imatge que ha donat del cim del turó de la 

Rovira no és acurada, tal com poden corroborar-ho els veïns. Pel que fa a això, assenyala que el 

«mirador de formigó» al qual s’ha referit no el va fer el Govern de l’alcalde Trias, sinó que és 

la bateria antiaèria que aguantava les bateries i totes les casernes de la gent que resistia contra 

el franquisme. Recomana, per tant, a la Sra. Lecha que s’informi bé abans de fer determinats 

discursos grandiloqüents. 

Lamenta que s’hagi dit que el Govern anterior va enganyar els veïns, i opina que d’aquesta 

manera s’està tractant els veïns i veïnes del cim del turó de la Rovira com si no estiguessin en 

plenes facultats i no coneguessin la seva situació. Afirma que sempre han estat molt francs i 

que sabien quina era la situació urbanística, però que van decidir començar a millorar la qualitat 

de vida dels veïns i posar ordre a la qüestió urbanística fent una bona diagnosi. Remarca que és 

per això que el Govern actual pot seguir amb la fase zero. 
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Explica que la fase zero comprenia solars o edificis municipals on el Sr. Gomà, antic regidor de 

Benestar Social, havia ubicat gent atesa pels Serveis Socials, i que el Govern anterior va haver 

de treballar amb aquestes persones per trobar-los una alternativa. Assenyala que aquesta fase 

zero consistia a posar ordre en els solars municipals, cosa que el Govern anterior no havia fet 

durant 30 anys, i la fase 1, a fer una diagnosi i veure què es podia mantenir i què no, en funció 

també de la qualitat i la tipologia d’edificació.  

Remarca que la proposició que presenten no és una acció de «postureig» o demagògia, sinó que 

demanen al Govern municipal que, en el marc de l’inici d’un debat sobre el futur del PGM, es 

tinguin en compte les afectacions del cim del turó de la Rovira per veure com es poden tirar 

endavant les desafectacions. Manifesta que consideren que, davant la situació que pateixen des 

de fa molt temps aquests veïns i veïnes, hi ha una manca d’intel·ligència emocional i de 

sensibilitat per part del Govern municipal. Opina que el Govern no és conscient que parlen de 

persones humils de classe mitjana que no pensen especular, sinó que només volen consolidar el 

patrimoni que van aixecar els seus avis o pares. A més, afirma que el Govern està utilitzant la 

degradació de la zona perquè els veïns i veïnes es vegin obligats a marxar, ja que no està fent 

res per desenvolupar el parc mixt. En relació amb això, pregunta què ha passat amb l’ordenació 

de les antenes i si es vol que es torni a degradar el parc perquè els veïns tinguin més motius per 

marxar de casa seva. Opina que el Govern està paralitzant un projecte que anava endavant i que 

pretenia millorar la qualitat de vida de les persones. 

Destaca que el model de ciutat es fa amb planejament. En aquest sentit, explica que no entenen 

quin és el model de ciutat del Govern, que diu que els veïns són expulsats de determinats barris, 

mentre que vol fer fora aquests veïns a través del planejament urbanístic. Remarca que el pla 

que es vol implementar és prefranquista i franquista, quan les necessitats de la ciutat i de les 

persones han canviat. Demana que, per tant, es tingui en compte la vida dels veïns i veïnes i no 

se’ls abandoni. 

Afirma que hi ha molt de cinisme en la intervenció de la tinenta d’alcalde, i que la sorprèn que 

no hagi intervingut la regidora del districte. Opina que, amb la intervenció «ambigua i difusa» 

de la Sra. Sanz, als veïns no els ha quedat clar si el Govern mantindrà l’afectació o els 

desafectarà, i li demana que ho aclareixi. 

 

El Sr. ALONSO afirma que des del Grup Municipal de Cs exigiran al Govern que garanteixi 

els drets dels veïns, que parli amb ells i que posi fi a les incerteses que hi ha actualment.  

Pel que fa al sentit del vot, manifesta que s’abstindran. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que el Grup Municipal d’ERC ha exhaurit el temps d’intervenció.  

 

El Sr. MULLERAS manifesta que, des del Grup Municipal del PP, demanen al Govern que no 

sigui maximalista, que defugi de «posicions talibanes» des del punt de vista ideològic, que 

treballi per un urbanisme de les persones, que no desallotgi els veïns, que mostri una mica més 

de sensibilitat envers els veïns dels Tres Turons i que faci un parc mixt de cases i parc. 

 

El Sr. MÒDOL expressa la voluntat de màxima col·laboració amb els veïns, sobretot per parlar 

clar i explicar les coses tal com són. Afirma que el Govern ha demostrat en sobrades ocasions 

aquest diàleg i el continuarà mantenint, però que ho farà sempre des de l’honestedat i sense 

generar falses expectatives.  

Explica que el planejament dona unes solucions determinades i que, si s’està com s’està, és 

perquè fins ara no s’ha trobat una millor solució. En relació amb això, manifesta que el 

sorprenen algunes coses que s’han dit i demana rigor. Demana al grup proposant que hi 

reflexioni, i li recorda que durant els quatre anys que va governar no va fer pràcticament res.  

Finalment expressa el vot en contra del Grup Municipal del PSC. 
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La Sra. VILA lamenta l’abandonament dels veïns i veïnes del turó de la Rovira per part del 

Govern. Afirma que això els sorprèn, tenint en compte que la formació política que encapçala 

el Govern va fer bandera que la política serveix per canviar les coses. Opina que, en aquest cas, 

el Govern no utilitza la política ni el poder que té per seguir amb tot el que el Govern anterior 

va deixar enllestit per fer canvis de planejament importants. 

Demana als membres del Govern que deixin de fer d’urbanistes i facin política, i que utilitzin el 

Govern per transformar la realitat i perquè els veïns i veïnes que així ho desitgin es puguin 

quedar a viure al cim del turó de la Rovira. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari del PSC, la 

Sra. Vila expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa 

l'abstenció de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 

favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el 

seu vot favorable. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 
 

15.-  (M1519/6405) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el govern de la 

ciutat elabori un Pla Estratègic del Litoral de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Que (com 

a mínim) el pla inclogui programes d'actuació per a: 1) Garantir en tot moment la qualitat de les 

aigües marines, adequant les infraestructures de sanejament i evacuació. 2) Recuperar els fons 

marins i la biodiversitat. 3) Ampliar i mantenir la recuperació d'espais naturals al litoral. 4) 

Facilitar l'accés al litoral des de tots els barris, eliminant barreres físiques, implementant 

passeigs peatonals, carrils bici i ampliant el transport públic. 5) Donar continuïtat al front litoral 

mitjançant passeigs peatonals i carrils bici. 6) Integrar els ports esportius de manera que donin 

continuïtat al front litoral i siguin més accessibles a tots els ciutadans. 7) Ordenar els serveis 

que s'ofereixen a les platges per a garantir la seva qualitat. 8) Potenciar els esports nàutics i les 

activitats aquàtiques amb programes dirigits especialment als ciutadans residents. 9) Avaluar 

l'impacte del turisme i dissenyar mecanismes per a una gestió ordenada. Que el pla es redacti de 

forma coordinada amb les diverses administracions amb competències en la matèria. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que molts senten el mar com una part de les seves vides i tenen un 

vincle emocional amb el Mediterrani. Explica que en els últims anys el litoral de Barcelona 

s’ha transformat notablement, amb la recuperació d’algunes platges, la construcció de ports 

esportius i la renaturalització parcial de les parts finals dels rius Besòs i Llobregat. Afirma que 

valoren positivament aquesta transformació en molts aspectes, però que encara queda molt per 

fer per aconseguir el litoral que volen i que algunes d’aquestes transformacions no han tingut el 

resultat esperat i han portat a situacions no desitjades. 

Assenyala que hi ha un problema de contaminació per manca d’infraestructures de sanejament 

adients. Recorda que fa uns mesos, per exemple, es va patir un problema greu de contaminació 

perquè el temporal va trencar una canonada d’aigües residuals que està en condicions 

deficients. A més, afirma que el fons marí sembla un abocador ple de brutícia. Manifesta que 

per això, des del Grup Municipal de Cs, volen que es garanteixi la qualitat de les aigües amb la 

millora de les infraestructures de sanejament, amb la neteja del fons marí i amb passes endavant 

per recuperar la biodiversitat a la costa barcelonina. 

Assenyala que, a més, molts barris no estan ben comunicats amb les platges, com el barri de la 

Marina, a Sant Andreu. Afirma que volen que es millori el transport públic, que s’eliminin les 

barreres urbanístiques i que es facin vies de vianants i carrils bicis per donar continuïtat als 

passejos marítims, a fi d’apropar els ciutadans al mar en comptes d’allunyar-los-en. 
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Explica que també creuen que els ports esportius poden convertir-se en una barrera física per 

accedir al mar i en un obstacle en la continuïtat del front litoral. Afirma que sovint aquests ports 

tenen un ús molt limitat i, en el pitjor dels casos, esdevenen punts d’oci de borratxera, motiu pel 

qual cal reinventar-los, integrar-los en els passejos marítims i apropar-los a la ciutadania, per tal 

de convertir-los en centres d’activitats nàutiques adreçades als barcelonins. 

Manifesta que també hi ha problemes d’ús intensiu d’algunes platges i de sobresaturació. 

Recorda que l’any passat hi ha haver un rècord de visitants a les platges i aquest any 

possiblement s’assolirà un nou rècord. Afirma que, per això, cal garantir uns serveis de qualitat 

i establir mecanismes per regular d’una forma ordenada l’ús de les platges. 

Conclou que, per tots aquests motius, proposen que s’elabori un pla estratègic del litoral de 

Barcelona que estableixi accions per donar resposta a totes les inquietuds que ha expressat. 

Assenyala que aquest pla ha de tenir necessàriament una connexió metropolitana, ja que el mar 

no entén de límits municipals, i ha de servir per garantir la qualitat de les aigües, per recuperar 

el fons el marí i la biodiversitat, per millorar l’accés al litoral amb transport públic, amb 

bicicleta i a peu, per ajudar a millorar els ports esportius i apropar els esports nàutics a tota la 

ciutadania, per fer una gestió de serveis de qualitat, i per ajudar-los a sentir-se connectats amb 

el mar Mediterrani. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que, com a Grup Municipal Demòcrata, en general valoren 

positivament aquesta proposició. Destaca que es tracta d’una proposició molt ambiciosa, ja que 

té un àmbit metropolità d’aplicació molt clar. 

Opina que té tot el sentit polític i estratègic que hi hagi un pla estratègic que abasti un conjunt 

d’objectius i actuacions tant pel que fa a infraestructures com pel que fa a espai urbà i espais 

naturals a tot el litoral. Explica que han presentat una esmena a la proposició, que ha estat 

acceptada, perquè volen posar molt d’èmfasi en la incardinació de la intervenció de 

l’Ajuntament dins d’aquest pla estratègic en l’àmbit metropolità. Pel que fa a això, assenyala 

que no té sentit que l’Ajuntament vulgui fer coses al marge o en paral·lel a l’Àrea 

Metropolitana, com a administració competent en aquest àmbit supramunicipal. 

Recorda que aquesta proposició té una certa coherència amb una proposició que el seu grup va 

presentar fa pocs mesos en la Comissió, però que feia referència a l’estricte àmbit territorial del 

front litoral barceloní. Afirma que, per tant, la iniciativa que avui es presenta amplia el focus 

d’aquella proposició. 

Remarca que la recuperació de fons marins i de la biodiversitat exigeix una coordinació política 

i tècnica molt important amb totes les administracions competents: Àrea Metropolitana, 

Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat. Subratlla, però, que això no els ha de fer 

renunciar a res i que en política també s’ha de treballar a molts anys vista. 

Manifesta que creuen que l’esmena del seu grup millora les accions que preveu la proposició 

des del punt de vista de l’estratègia territorial i que, per tant, hi voten a favor. 

 

El Sr. CORONAS explica que, des del Grup Municipal d’ERC, valoren positivament la 

transacció que s’ha fet a la proposició i molts dels objectius recollits en el text, com recuperar 

els fons marins i la biodiversitat, així com espais naturals al litoral, facilitar l’accés al litoral, o 

fer els ports esportius més accessibles a la ciutadania, entre d’altres. Afirma que també els 

agrada que es proposi la prolongació del passeig marítim, que és una cosa que han demanat 

més d’una vegada. 

Manifesta que, més enllà que la ciutat elabori un pla estratègic del seu front litoral, aquest és un 

àmbit que tradicionalment s’ha treballat a escala metropolitana amb el Pla estratègic del litoral 

de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat el 2005 i coordinat pel Consorci El Far, 

organisme del qual l’actual Govern municipal se’n va desfer. Assenyala, però, que no saben si 

aquest pla estratègic continua vigent. Recorda que aquest pla abastava 118,6 quilòmetres lineals 
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de costa, de Cubelles fins a Malgrat de Mar, amb una superfície de 478 km
2
 i 27 municipis. 

Explica que creuen que aquest és l’àmbit vàlid perquè presenta uns trets i problemes comuns 

que requereixen un enfocament conjunt, com el medi ambient, el sanejament, el paisatge, les 

infraestructures; unes característiques comunes que han determinat l’activitat econòmica, 

l’urbanisme i la dinàmica de les poblacions; la situació d’un medi natural singular entre les 

serralades litorals i el mar; un espai en contínua transformació i amb impactes ambientals 

importants; i grans possibilitats per atreure activitat econòmica i crear ocupació, tenint la ciutat 

de Barcelona com a punt de referència. 

Assenyala que les propostes estratègiques definides en aquest pla versaven entorn de la 

protecció del paisatge, la restauració ecològica, la transformació urbana, la reconversió de la 

xarxa viària, la millora del transport públic, les noves oportunitats de desenvolupament 

econòmic, la cohesió social, la cultura i la gestió integrada del litoral, i es concretaven en una 

sèrie d’accions específiques. 

Manifesta que entenen la bona voluntat de la iniciativa i per això hi votaran a favor, tot i que si 

seguissin la dinàmica «tecnòcrata» que a vegades té el Grup Municipal de Cs a l’hora de votar, 

s’haurien d’abstenir. Explica que consideren que s’hauria de revisar aquest pla i, si és necessari, 

impulsar l’elaboració d’un de nou a partir de la col·laboració entre les diverses institucions i 

partint del marc territorial de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que és cert que el mar no entén de límits territorials, de la mateixa 

manera que tampoc no ho fa la proposició presentada, que fins i tot no entén de límits de 

serveis, ja que parla de recuperar el fons marí, la biodiversitat i els espais naturals. 

Assenyala que aquesta iniciativa és una proposició de caràcter metropolità i que, per tant, el 

més adient hauria estat presentar-la a l’Àrea Metropolitana. Explica que estan d’acord amb el 

fons de la proposició, però que es tracta que qui actuï sigui l’Àrea Metropolitana, tot i que 

l’Ajuntament de Barcelona pugui tenir un paper de lideratge. 

Explica que el Grup Municipal del PP també ha demanat moltes vegades que s’acabi de 

recuperar el front marítim, sobretot el que afecta el districte de Sant Martí, que afirma que és un 

dels grans oblidats de l’urbanisme barceloní. Afirma que, si bé el 1992 es va obrir la ciutat al 

mar, ara cal que els barcelonins que viuen al front marítim i a la Vila Olímpica puguin gaudir 

també de la costa i les coses bones que té aquesta zona, en comptes de rebre els problemes i els 

costos d’aquest èxit. 

Manifesta que votaran a favor de la proposició, però que demanen al proposant que la presenti 

també a l’Àrea Metropolitana, que és on estan representades totes les administracions 

municipals implicades. 

 

La Sra. LECHA destaca que el litoral i les platges són medis dinàmics amb unes funcions 

socioecològiques fonamentals per al desenvolupament de les poblacions humanes i dels 

ecosistemes marins. Afirma que, alhora, tenen un paper clau en la protecció del litoral envers 

els efectes dels agents geomorfològics externs, incloent-hi tant l’efecte del vent com de les 

dinàmiques de les bases oceàniques. 

Opina que al litoral català, i en concret al de Barcelona, les platges han estat segrestades per un 

model turístic desenvolupat des de fa molts anys i que ha prioritzat la funció recreativa de les 

platges per sobre de les funcions ecològiques i de protecció. Afirma que la indústria turística 

s’ha enriquit a partir de l’ús d’un bé comú i estratègic del país. Explica que les polítiques, tant 

de la Generalitat com dels ajuntaments, incloent-hi el de Barcelona, han impulsat aquest model 

turístic de sol i platja amb la construcció d’infraestructures portuàries com la marina de luxe, el 

Port Fòrum o la Vila Olímpica i la urbanització del litoral. Remarca que la construcció d’aquest 

conjunt d’estructures fixes ha promogut un procés de rigidesa del litoral que entra en 
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contradicció amb la dinàmica sedentària natural i que, en conseqüència, modifica els fluxos de 

sediment, incrementant els processos de degradació dels ecosistemes. 

Manifesta que s’ha modulat el litoral buscant solucions puntuals a les problemàtiques tant de 

les platges com de la façana litoral sense definir una estratègia a mitjà i a llarg termini per al 

sistema costaner i, per tant, tampoc un pla de gestió concret, tal com recomana el protocol de la 

Unió Europea relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres del Mediterrani. 

Assenyala que tenen competències sobre el litoral l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat 

espanyol, els quals el 2007 van signar conjuntament el Pla de gestió integrada del litoral. Opina 

que, per tant, la proposició del Grup Municipal de Cs, si bé inclou aspectes que es podrien tenir 

en consideració en una adequada gestió del litoral, és també una proposta amb un cert caràcter 

oportunista i generalista, que es presenta a l’inici del període amb major pressió humana sobre 

el sistema litoral. D’altra banda, destaca que el model turístic del grup proposant per a 

Barcelona defensa un model depredador tant de l’ecosistema social com dels sistemes naturals, 

en contradicció amb una gran part de les propostes de protecció i de recuperació ambiental que 

conté la proposició. 

Conclou que s’abstindran, tenint en compte totes aquestes contradiccions. 

 

El Sr. ARDANUY afirma que és evident que la iniciativa té un caràcter metropolità i que hi ha 

altre tipus d’administracions que tenen un paper en aquest àmbit, sobretot pel que fa a la 

protecció de la biodiversitat i del fons marí, en què la Generalitat hi té també alguna cosa a dir. 

Explica que entenen que, des d’un punt de vista conservacionista, caldria una visió conjunta en 

la intervenció en aquest espai. Destaca que vetllar perquè l’impacte urbanístic i humà no 

deteriori més el litoral marí és una responsabilitat de tots. 

Manifesta que votaran a favor de la iniciativa, tot i que consideren que té visió metropolitana i 

de país, i que hi ha altres agents que han de poder intervenir de manera més efectiva en el seu 

objectiu. 

 

El Sr. MÒDOL opina que la proposició està molt en la línia d’altres que ja s’han presentat, però 

que això no li treu valor. Manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, comparteixen 

absolutament la voluntat amb què es fa la proposta i creuen que val la pena que l’Ajuntament 

impulsi aquesta feina, que no és només responsabilitat seva.  

Explica que han anat tractant aspectes diferents de trams del front litoral i que val la pena 

adoptar una mirada conjunta, cosa que en part ja es fa des de l’oficina de Barcelona Regional, 

encara que no en tots els aspectes inclosos en la proposició, ja que hi ha competències que 

pertanyen a altres administracions. 

Manifesta que creuen que té tot el sentit del món que aquesta qüestió s’abordi d’una manera al 

més conjunta possible, motiu pel qual votaran a favor de la proposició. Assenyala que es 

remeten a l’experiència del 2006, que cal ampliar-la en el sentit que es planteja.  

 

La Sra. SANZ afirma que estan totalment d’acord amb la proposició i hi votaran a favor, però 

que vol comentar algunes de les qüestions que s’han esmentat.  

Assenyala que el 2006 es va aprovar el Pla de gestió estratègica del litoral de tot el conjunt de 

la regió metropolitana, però que a l’hora de la veritat s’ha traduït en poques accions visibles de 

cara a la transformació del front litoral. Explica que l’eina que sí que ha estat útil és el Pla de 

gestió integral del litoral de Barcelona, en el qual treballen des de fa deu anys conjuntament 

amb el Ministeri i amb la Generalitat, tenint en compte que l’Ajuntament té competències 

directes en aquest àmbit segons la Carta Municipal. Remarca que on l’Ajuntament té més 

competències i es concreten més les actuacions és en les estratègies relatives a les platges, 

especialment pel que fa a la sorra. Afirma que aquesta eina de coordinació i de planificació ha 

permès arribar a una situació ambiental actual acceptable, tot i que millorable, amb alguns 
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problemes de residus rellevants en tot l’àmbit del litoral. A més, subratlla que això s’ha fet en 

un context en què l’ús intensiu del litoral és cada cop més elevat. En aquest sentit, assenyala 

que entre el 2014 i el 2016 ha augmentat en un milió més el nombre d’usuaris de la platja.  

Explica que, des de l’inici del mandat, treballen des de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat 

amb tots els districtes costaners amb una visió integrada i que han plantejat les actuacions 

següents: reforç de la connectivitat de les platges; millora de l’accessibilitat en bicicleta; 

reducció de la pressió dels cotxes en aquest àmbit; millora de la platja dels gossos; millora dels 

sistemes d’informació de les platges, i renovació del paviment de fusta. A més, manifesta que, 

més enllà de la gestió de les platges, continuen treballant amb el Port perquè executi el seu pla 

ambiental i incorpori elements contra la contaminació atmosfèrica, així com per redefinir 

urbanísticament la relació del Port Olímpic amb la ciutat.  

Assenyala que, tanmateix, no es poden abordar totes les problemàtiques només des de 

l’aproximació territorial i, per tant, calen també elements estructurals de ciutat que vagin més 

enllà. Manifesta que, des d’aquest punt de vista, creuen que les propostes que es plantegen en la 

proposició van en la bona direcció.  

 

El Sr. ALONSO afirma que tenen raó els grups quan diuen que la proposició és molt 

ambiciosa, però que justament es tracta de plantejar iniciatives polítiques ambicioses per 

millorar la societat i preservar el medi ambient. Explica que també està totalment d’acord que 

la proposta té una perspectiva metropolitana, per la qual cosa també la presentaran a l’Àrea 

Metropolitana. D’altra banda, manifesta que és cert que s’han fet i s’estan fent actuacions 

positives al litoral, però que és necessari mantenir aquest impuls constantment.  

Finalment agraeix els vots favorables a la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL pregunta si algun grup vol tornar a intervenir. 

 

El Sr. CORONAS demana que es tingui en compte l’aspecte de millora dels esports nàutics 

quan es treballin els usos futurs del Port Olímpic, en comptes d’apostar per les discoteques.  

 

La Sra. LECHA explica que vol aprofitar per dir que l’empresa Barcelona Cicle de l’Aigua, 

responsable de la gestió de la xarxa de clavegueram, podria realitzar un estudi fisicoquímic dels 

compostos contaminants dels abocaments d’aigües residuals que es produeixen en períodes de 

fortes pluges. Afirma que això els donaria també una idea de l’estat del litoral.  

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el 

vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa l'abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el 

seu vot favorable. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: -Que el govern de la ciutat elabori un 

Pla Estratègic del Litoral de Barcelona. - Que el govern de la ciutat impulsi, en el marc de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’elaboració d’un Pla Director del Litoral a nivell 

metropolità que tingui com a objectiu la consolidació d’un front marítim en continuïtat entre 

aquests municipis. - Que (com a mínim) el pla inclogui programes d'actuació per a: 1) 

Garantir en tot moment la qualitat de les aigües marines, adequant les infraestructures de 

sanejament i evacuació. 2) Recuperar els fons marins i la biodiversitat. 3) Ampliar i mantenir 

la recuperació d'espais naturals al litoral. 4) Facilitar l'accés al litoral des de tots els barris, 

eliminant barreres físiques, implementant passeigs peatonals, carrils bici i ampliant el 

transport públic. 5) Donar continuïtat al front litoral mitjançant passeigs peatonals i carrils 
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bici. 6) Integrar els ports esportius de manera que donin continuïtat al front litoral i siguin més 

accessibles a tots els ciutadans. 7) Ordenar els serveis que s'ofereixen a les platges per a 

garantir la seva qualitat. 8) Potenciar els esports nàutics i les activitats aquàtiques amb 

programes dirigits especialment als ciutadans residents. 9) Avaluar l'impacte del turisme i 

dissenyar mecanismes per a una gestió ordenada. - Que el pla es redacti de forma coordinada 

amb les diverses administracions amb competències en la matèria. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/6415) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Posar en marxa una sèrie 

de mesures orientades a la reducció del soroll ambiental del Zoo, amb l'objectiu de millorar la 

qualitat de vida dels animals que hi habiten, a partir de les actuacions següents: 1.- La 

prohibició de realitzar actes o activitats alienes al funcionament del propi Zoo que provoquin 

alteracions en el so ambiental de l'espai i puguin afectar el benestar dels animals que hi 

conviuen. 2.- La creació d'un protocol per monitoritzar l'impacte sonor de les obres al Zoo, 

limitant la franja horària d'aquestes obres, així com d'altres elements que generen excés de 

soroll com la megafonia o la campana del tren que recorre l'equipament. 3.- Realitzar un seguit 

d'actuacions com la introducció de senyalitzacions que demanin un major silenci i la formació 

al personal del parc per tal d'explicar i fomentar la cultura del silenci entre els visitants del zoo. 

 

El Sr. CORONAS dona la benvinguda als representants de la plataforma Zoo XXI i d’altres 

entitats, com Futur Animal. Agraeix a la plataforma que hagi liderat la reivindicació que es 

formula en la proposició presentada, així com el fet d’estar tramitant la primera iniciativa 

ciutadana a la ciutat orientada a generar un debat entorn del nou model de zoo.  

Manifesta que presenten aquesta iniciativa convençuts que és una proposta raonable, que es pot 

implementar de manera immediata i amb molt poc cost econòmic, i que pot aconseguir un 

ampli consens, si es tenen en compte les manifestacions de la majoria dels grups municipals a 

favor d’un nou model de zoo que tingui com a pilars bàsics el benestar animal, l’educació i el 

coneixement.  

Afirma que és evident que la contaminació acústica és un factor que pot deteriorar la salut i la 

qualitat de vida dels animals que habiten al zoo. Explica que, per això, diverses legislacions que 

van des de l’àmbit europeu fins a les ordenances municipals reclamen no exposar-los a un 

excés de soroll ambiental que els pugui afectar des del punt de vista físic i psicològic. 

Assenyala que poden posar molts exemples que contradiuen aquestes recomanacions: obres de 

llarga durada en àmplies zones del parc que sovint no han complert els criteris de seguretat 

bàsics i s’han dut a terme durant 24 hores, sense respectar els horaris de descans dels animals; 

una megafonia estrident; un trenet que recorre el parc fent sonar una campana contínuament; la 

mala qualitat del mobiliari urbà i de les instal·lacions temporals del zoo, i la presència 

d’instal·lacions orientades a l’organització d’actes i celebracions de caràcter massiu. En relació 

amb això, es refereix a l’empresa de càtering La Dama del Paraguas, amb accés privat al recinte 

del zoo i amb capacitat d’organitzar bodes i esdeveniments de fins a 600 persones.  

Afirma que, davant de tot això, la proposició planteja una sèrie de mesures, que esmenta tot 

seguit. Demana el suport a aquesta proposició per tal de començar a donar forma al nou model 

de zoo que entre tots i totes han definit.  

 

El Sr. MARTÍ dona la benvinguda a les persones de les entitats promotores d’aquesta 

iniciativa, juntament amb el Grup Municipal d’ERC, i d’altres en benefici del nou model de 

zoo del futur i del benestar animal.  

Explica que, des del Grup Municipal Demòcrata, comparteixen la proposició perquè té un 

objectiu lloable i desitgen, no només el millor futur del zoo, lligat al nou model, sinó també el 
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millor present. Remarca que hi ha coses que avui ja es poden resoldre sense gaires diners i 

sense la necessitat d’establir bases de cara al nou model de zoo del segle XXI, com ara que els 

animals que viuen a les instal·lacions actuals pateixin el mínim d’impactes negatius, sobretot 

impactes sonors. Assenyala que alguns d’aquests impactes tenen una certa justificació, però que 

n’hi ha d’altres que són totalment injustificats. Manifesta que, per tant, coincideixen que hi ha 

massa fonts de sorolls que afecten negativament els animals del zoo i que cal reduir-los.  

Precisa que hi ha sorolls que són força inevitables, com la festa de càncer infantil que es fa un 

cop l’any al zoo, però que hi ha obres que produeixen un soroll que no haurien de produir 

perquè han de seguir un protocol ambiental determinat. A més, assenyala que hi ha d’haver un 

control sobre l’execució d’aquestes obres que pot ser que en aquests moments no s’estigui 

exercint. Així mateix, afirma que també s’ha d’evitar que soni la campana del trenet. Quant a la 

megafonia, explica que entenen que ha de funcionar en situacions d’emergència o abans de 

l’hora de tancament del l’equipament, tot i que no de manera estrident. Afirma que, per tant, hi 

ha un sèrie de coses que es poden minimitzar i d’altres que s’han de desplaçar o s’han d’evitar 

radicalment.  

Pel que fa a les activitats econòmiques, explica que cal decidir si es volen rescatar les 

concessions que hi ha actualment o esperar que s’acabin per tallar d’arrel que hi tornin a haver 

activitats privades. Afirma que ell està d’acord a posar fi a aquestes activitats, almenys quan 

expirin les concessions actuals, si no es volen rescatar.  

Conclou que comparteixen el plantejament general que es pot fer ja molta feina sense necessitat 

d’esperar a altres plantejaments polítics de reforma del model de zoològic, i que, per tant, 

donen suport a la proposta, amb els matisos que ha esmentat. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la feina de les diverses entitats i de Zoo XXI, que destaca que obren 

debats necessaris i importants a la societat. Explica que el Grup Municipal de Cs votarà a favor 

de la proposició, ja que estan d’acord que cal treballar pel benestar animal i que el soroll 

injustificat pot perjudicar la salut dels animals del zoo.  

Recorda que, més enllà de la proposta concreta de limitar el soroll, hi ha pendent el debat sobre 

el nou model de zoo. Assenyala que n’han parlat molt i el Govern va començar el mandat amb 

molta empenta en relació amb aquest tema, però que en dos anys no s’ha fet res i l’única 

novetat ha estat la desaparició dels dofins. Demana al Govern que, sabent que compta amb la 

complicitat dels grups pel que fa a assolir un nou model del zoo, comenci a treballar ja en una 

proposta seriosa. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la presència de les entitats que els acompanyen. Assenyala que la 

mateixa normativa europea de zoos i aquaris estableix que s’ha d’assegurar que els visitants i el 

soroll associat a ells no generin estrès als animals, així com l’obligació dels centres de complir 

les mesures de benestar animal en captivitat que permetin allotjar-los en condicions que facin 

possible la satisfacció tant de les seves necessitats biològiques com de la seva conservació. 

Remarca que, per tant, aquesta normativa ja s’hauria de complir al zoo i que, si no es fa, és 

responsabilitat de qui dirigeix la instal·lació.  

Opina que cal conciliar el dia a dia d’un parc zoològic familiar com el de Barcelona, on es 

comparteixen activitats lúdiques, amb el descans i el benestar animal. Manifesta que, per tant, 

el Grup Municipal del PP votarà a favor de la proposició, entenent que no es prohibeixen i 

limiten totes les activitats dins del recinte del zoo sinó aquelles que puguin afectar el benestar 

dels animals, i entenent també que hi ha una normativa europea que s’hauria d’estar aplicant. 

 

La Sra. LECHA opina que aquesta proposició no s’hauria d’haver plantejat perquè aquest 

problema més fàcilment resoluble no hauria d’existir, tenint en compte que s’ha parlat molt del 

zoo durant el mandat i els discursos que ha fet el Govern sobre el zoo i el benestar animal.  
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Afirma que els centres de reclusió d’animals amb l’exhibició com a objectiu principal són una 

anomalia, i tenen més a veure amb la curiositat i la manca d’empatia humanes que amb una 

altra cosa. Assenyala que això no només ho diu Zoo XXI, sinó la gran majoria d’entitats i 

associacions que defensen el benestar animal.  

Opina que, en el cas del zoo de Barcelona, l’agrupació d’individus i d’espècies amb necessitats 

i interessos tan oposats fa que visquin en una situació indesitjable des del punt de vista ètic i del 

benestar. Afirma que si a aquesta figura que manté els animals amuntegats en gàbies, terraris, 

piscines i habitacles s’hi afegeix la contaminació acústica, s’està fregant els límits de la 

crueltat.  

Destaca que l’oïda és fonamental en la preservació de les espècies i dels mateixos individus, i 

que per a alguns grups és el seu instrument principal d’ubicació al món. Remarca que els 

animals no han de patir només el xivarri dels grups d’infants durant el dia, sinó que diverses 

activitats comercials fan encara més invisible el captiveri i molesten, com els dispositius 

electrònics, els altaveus i altres activitats del funcionament de les instal·lacions. Afirma que tot 

això esdevé una tortura per als animals i s’allunya molt dels objectius secundaris que 

presumptament tenen a veure amb l’educació. Destaca que les entitats, o els mateixos 

treballadors del zoo, fa anys que denuncien que certes activitats de manteniment pertorben i 

provoquen estrès als animals, que acaben emmalaltint per culpa d’aquest estrès.   

Manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, voten a favor de la proposició i demanen la 

prohibició de tots els elements acústics que no estiguin justificats exclusivament per raons de 

seguretat. Explica que volen subratllar també que les senyalitzacions fracassen estrepitosament 

si no van acompanyades de gestos que les carreguin de sentit. En aquest sentit, afirma que tots 

els visitants han d’estar mentalitzats que el zoo no és un parc temàtic i que cal demostrar el 

respecte als animals també amb el silenci, privilegiant l’observació. Remarca que, de fet, 

l’escolta activa dels sons dels animals enriquiria el que fins ara és una activitat caòtica. Opina 

que, per tant, cal fer una aposta radical perquè abans d’entrar al zoo tothom sàpiga que qui fa 

soroll no és benvingut. Afirma que la disminució de la contaminació acústica és el mínim que 

es deu als animals que hi viuen reclosos. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que voten a favor de la iniciativa. Explica que estan totalment 

d’acord amb el fet de crear un protocol per monitoritzar i limitar l’impacte sonor al zoo. D’altra 

banda, afirma que és molt probable que d’aquí a no gaires anys el model de zoològic actual 

sigui absolutament anacrònic i no calgui parlar d’aquests temes. Assenyala que, de fet, ja no 

n’haurien d’haver de parlar ara. Manifesta que, per tant, esperen que aquesta proposició no 

tingui cap sentit d’aquí a uns anys perquè ja s’hagi implantat un nou model de zoo de futur, tal 

com ja han fet altres zoològics capdavanters arreu del món.  

 

El Sr. MÒDOL afirma que, des del Grup Municipal del PSC, comparteixen el compromís amb 

les entitats i amb els treballadors i treballadores del zoo, de la mateixa manera que esperen que 

la ciutat de Barcelona sigui un exemple de benestar animal. En aquest sentit, destaca que, com 

a grup, tenen l’acord amb altres grups del consistori de treballar en un nou model de zoo que 

prioritzi aspectes de qualitat, recerca i conservació, així com en un model renovat d’espai 

públic i d’integració a la ciutat. Assenyala que, a proposta del Grup Municipal del PSC, aquest 

pla tindrà com a eixos de treball la millora de l’espai públic del parc zoològic per tal de facilitar 

el passeig pel parc i poder potenciar la sensibilització i els coneixements dels visitants, i la 

necessitat d’ambientalització del parc de la Ciutadella per tal de millorar l’eficiència energètica 

dels recursos del parc i la qualitat ambiental. Afirma que aquesta qualitat de l’espai i ambiental 

s’ha de fer garantint al màxim el benestar dels animals, fet que significa bons hàbitats, una 

interacció correcta amb els visitants i la reducció d’impactes, com pot ser el soroll alt i 

inadequat.  
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Explica que, pel que se’ls ha informat, el 2017 no s’ha dut a terme cap tipus de festa a la carpa 

del zoo, ni s’han fet esdeveniments importants al parc. Assenyala que l’únic esdeveniment amb 

actuacions al qual fa referència la campanya «Alguna cosa al zoo ens fa soroll» és la festa 

«Posa’t la gorra», que organitza l’AFANOC en solidaritat amb el càncer infantil i que es duu a 

terme al desembre. Manifesta que, tot i que en aquesta festa es limiten els esdeveniments 

molestos i no parlen d’una pràctica habitual, opina que la reflexió és oportuna i que qualsevol 

activitat s’hauria d’ajustar a les condicions de soroll adequades al benestar animal i al 

funcionament ordinari del parc. Remarca que per a això cal una tasca de conscienciació.  

Explica que poden avançar que les mesures orientades a la reducció del soroll estaran incloses 

en el pla estratègic i que no es faran activitats que puguin causar sorolls ni actes ni celebracions 

que comprometin el benestar animal. A més, manifesta que també vol avançar que les obres de 

manteniment que necessita el parc per aprofundir en els objectius de conservació i educació i 

en la millora de la qualitat de l’espai comptaran amb mesures de control de soroll, seguretat i 

benestar adequades i específiques. Afirma que, de la mateixa manera, aquests objectius 

s’incorporaran a les actuacions de conscienciació i sensibilització. Conclou que, per tant, 

votaran a favor de la proposició.  

Tot seguit dona la paraula al comissionat d’Ecologia.  

 

El Sr. XIMENO manifesta que se sumen a donar la benvinguda a les persones de Zoo XXI i 

altres entitats que han promogut la proposició juntament amb el Grup Municipal d’ERC. 

Afirma que celebren la proposició perquè, tal ha comentat el Sr. Mòdol, el pla estratègic 

incorpora les actuacions proposades, que s’han de dur a terme de manera immediata.  

Remarca que, tal com s’ha dit, durant el 2017 no hi ha hagut cap activitat a la carpa del zoo i 

l’última que es va fer va ser la festa de l’AFANOC, que se celebra des de fa 17 anys. Assenyala 

que, per tant, caldrà treballar per integrar aquesta festa en la lògica de reducció de soroll. 

Destaca que es faran moltes obres al zoo perquè el pla estratègic proposa un canvi d’espai 

públic i la incorporació de biomes. Afirma que, per tant, serà imprescindible un protocol perquè 

les obres es facin amb la mínima incidència sobre els animals. D’altra banda, explica que està 

previst no renovar totes les concessions de mobilitat, de manera que no hi haurà ni trenets ni 

cotxes elèctrics i el zoo s’haurà de visitar a peu.  

Manifesta que tots estan d’acord que el zoo ha de fer un tomb i que per això estan 

desenvolupant el pla estratègic, que preveuen tenir enllestit al setembre i en el qual l’impacte 

acústic és fonamental, entre moltes altres qüestions. 

Conclou que, per tot l’exposat, proposa a la tinenta d’alcalde votar a favor de la proposició.  

 

El Sr. CORONAS expressa l’agraïment del seu grup i les entitats proposants per la unanimitat 

entorn de la proposta. Assenyala que, tanmateix, sempre li queda un regust una mica agredolç 

en aquestes votacions unànimes quan hi ha alguns «peròs».  

Afirma que no cal que les festes siguin sorolloses, i que està segur que si s’explica això als 

organitzadors estaran encantats de col·laborar amb el benestar dels animals i amb la millor 

harmonia possible dins del zoo. D’altra banda, opina que la megafonia és molt escandalosa.  

Afirma que és evident que el trenet no té cap sentit al zoo, i que una concessió no pot passar 

mai per damunt de la normativa i el benestar dels animals. Remarca que el benestar animal ni té 

«peròs» ni es negocia, i que el zoo no pot ser un parc temàtic ni un parc d’atraccions. Assenyala 

que no cal esperar que d’aquí a uns anys aquesta proposició no tingui sentit, tal com ha dit el 

Sr. Ardanuy, atès que la majoria de les actuacions proposades es poden implementar gairebé de 

manera immediata i amb un cost molt baix.  

Explica que esperen que la unanimitat entorn de la proposició es reflecteixi en mesures 

immediates i que, per tant, la ciutat de Barcelona faci un pas més en les polítiques que les 
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entitats animalistes plantegen. Manifesta que agraeixen molt la feina que fan aquestes entitats i 

la passió que hi posen.  

 

El Sr. XIMENO afegeix, en resposta a la intervenció del Sr. Mulleras, que el zoo passa 

auditories semestrals de les autoritats europees. Assenyala que la qüestió de què parlen no té res 

a veure amb les normatives de zoo, que es compleixen, sinó amb el nou model que es vol 

promoure al zoo, que va molt més enllà. A més, afirma que estan disposats a destinar els diners 

que siguin necessaris al benestar animal.  

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el 

vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/6421) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a deixar sense efecte la tramitació de la Modificació de les Normes Urbanístiques del 

PGM que regulen l'aparcament al terme municipal de Barcelona, que preveu limitar la 

construcció de places d'aparcament als edificis de nova construcció. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que en la sessió de la Comissió del maig passat es va produir 

l’aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen i limiten 

l’aparcament al terme municipal de Barcelona. Assenyala que aleshores van dir que aquesta 

modificació era un episodi més de la «guerra contra el cotxe» de la Sra. Ada Colau. Explica 

que ara, després de la reunió que els va oferir el Govern l’1 de juny sobre aquest tema, poden 

dir que a l’alcaldessa li agradaria que aquest fos l’episodi definitiu de la guerra contra el cotxe, 

i que per això presenten aquesta proposició.  

Assenyala que en el període 2012-2015 les places d’aparcament en superfície a Barcelona 

s’han reduït en 7.000 places, i que aquesta situació encara anirà a més a causa de totes les 

mesures que se’ls han explicat, com el desplegament dels carrils bici o de les superilles, que 

eliminen espai per al vehicle privat, i perquè el Govern utilitza la normativa de terrasses per 

treure places d’aparcament a la Sagrada Família i ubicar-hi terrasses en lloc seu.  

Remarca que el pla sobre aparcaments aprovat inicialment té moltes afectacions: en l’habitatge 

protegit es passa d’una plaça per habitatge a una plaça per cada quatre habitatges; en l’habitatge 

dotacional es passa d’una plaça per a cinc habitatges a cap plaça, i en els habitatges privats les 

places que abans eren mínimes ara són màximes. Afirma que, d’aquesta manera, es promou un 

decreixement de places d’aparcament per la via dels fets consumats. A més, assenyala que 

s’elimina la reserva de places per a vehicles de motor en equipaments de proximitat i es limiten 

també les places als centres comercials.  

Afirma que, si s’aprova aquest pla, es reduirà encara més l’oferta de places d’aparcament i, per 

tant, s’incrementarà el preu de l’oferta existent. Explica que això suposarà un esforç i un preu 

encara superiors per a aquells barcelonins que ja els suposa un esforç buscar i trobar una plaça 

d’aparcament soterrani. Subratlla que l’aplicació d’aquesta nova normativa d’aparcament 

provocarà una bombolla de preus, que farà que s’incrementin els preus de les places existents, 

tal com ha succeït amb la moratòria de places hoteleres, que ha augmentat els preus de les 

places hoteleres existents.   

Opina que el que es desprèn de tot això és que el que realment preocupa al Govern no és la 

contaminació sinó eliminar el cotxe, ja que han proposat mesures alternatives, com millorar el 
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transport públic o fomentar el vehicle elèctric, però la resposta del Govern és sempre anar 

contra el cotxe, sigui o no sigui elèctric.  

 

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup Municipal Demòcrata reiterarà la posició crítica que va 

mantenir en el debat de l’aprovació inicial de la proposta de modificació del PGM pel que fa 

als aparcaments. Recorda que hi van votar en contra perquè estan en contra de la disminució de 

places de futur aparcament a la ciutat i perquè tenen un model de ciutat i un model urbà 

alternatius que són molt diferents dels que defensen els comuns.  

Explica que creuen que ara i en el futur l’Ajuntament ha de promoure que els vehicles que 

estan estacionats en calçada i que ocupen espai públic es traslladin progressivament al subsòl, 

de manera que l’espai públic sigui per als veïns i els vianants. A més, afirma que la reducció 

del nombre de places d’aparcaments en tot tipus d’habitatges no només provocarà un increment 

de preus, sinó que perjudicarà molta gent treballadora de Barcelona, amb rendes limitades, que 

utilitza el vehicle per anar a treballar o fer les seves tasques. En aquest sentit, assenyala que 

s’oblida que gairebé sempre la gent utilitza el cotxe per necessitat i molt poques vegades per 

caprici.  

Conclou que entenen que aquesta modificació del PGM va en contra de l’interès general de la 

ciutadania i no preveu escenaris futurs, com el de l’electrificació dels vehicles. 

 

El Sr. BLANCO explica que el Grup Municipal de Cs no donarà suport a la proposició perquè 

barreja dos conceptes diferents: els aparcaments fixos que es preveuen en edificis per a altres 

usos i que estan destinats a usuaris i residents de la zona, i els aparcaments en rotació que es 

lloguen per hores i que estan destinats a no residents. En aquest sentit, subratlla que la 

modificació que planteja la normativa afecta només els primers, i no pas els aparcaments 

públics que utilitzen les persones que visiten una zona.  

D’altra banda, manifesta que no creuen que s’hagi d’evitar el debat sobre aquest canvi de 

normativa, que troben que està justificat. Recorda que la normativa vigent prové del període 

1991-1992, en què hi havia un context molt diferent de l’actual. Remarca que, en aquests 30 

anys, s’han construït centenars de milers d’aparcaments subterranis a la ciutat, mentre que, en 

canvi, s’ha incrementat l’ús de la motocicleta com a vehicle habitual de transport. En aquest 

sentit, afirma que el que falten són aparcaments per a motocicletes i que, per tant, es 

modifiquen les normatives per cobrir aquest dèficit.  

Explica que també està justificat que es modifiqui la normativa per tal d’ampliar les dimensions 

dels aparcaments de cotxes, ja que els vehicles actuals són més grans que els de fa 30 anys, i 

perquè creuen que cal introduir l’obligatorietat de places amb punts de recàrrega elèctrica, si es 

vol impulsar aquest tipus de vehicles i protegir el medi ambient i la ciutat de la contaminació 

atmosfèrica.  

Manifesta que troben que el pla incorpora poques modificacions pel que fa als estàndards, en 

què hi ha una flexibilitat més gran, i que l’aspecte més controvertit és la introducció del nou 

concepte dels màxims de referència, que pensen que és discutible i que no està clarament 

definit en la proposta. Afirma que, per tant, pensen que la normativa és millorable en alguns 

aspectes, com en el fet de garantir que es continuïn incrementant les places fixes d’aparcaments 

en aquelles zones de la ciutat que encara en són deficitàries.  

Explica que, per tant, el seu grup presentarà al·legacions i, en funció de la resposta que hi doni 

el Govern, decidirà el seu vot en el tràmit d’aprovació definitiva.  

 

El Sr. CORONAS afirma que el Grup Municipal d’ERC votarà en contra de la proposició, no 

perquè estiguin a favor de la modificació tal com l’ha plantejat el Govern, sinó perquè creuen 

que hi ha un procés a fer en el període d’al·legacions.  
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Assenyala que els serà una mica difícil poder fer al·legacions si, tal com van demanar en 

l’aprovació inicial, no s’aporten dades. En aquest sentit, recorda que han demanat explícitament 

que es facin estudis per zones sobre quina és l’oferta actual i quina és l’ocupació d’aquesta 

oferta actual al subsòl, i quines són les places que es preveu alliberar en superfície en el futur, 

ja que això és el que els donarà una idea de si realment hi haurà prou aparcament o no.  

Explica que hi ha moltes coses d’aquesta modificació que troben encertades, però que n’hi ha 

d’altres que els generen dubtes o no veuen gens clares. Manifesta que, per tant, volen insistir 

per tercer cop en la realització d’aquests estudis, ja que serà difícil que el seu grup pugui donar 

suport a aquesta modificació si no tenen clares quines en seran les conseqüències. Afirma que 

valoraran negativament la modificació si ha de significar un increment dels preus de venda o 

lloguer de les places i no ha de permetre anar alliberant espai al carrer en el futur.  

Remarca que, d’acord amb els correus d’estadística que reben habitualment, l’últim any hi ha 

hagut un increment de 1.000 cotxes matriculats més i 1.000 motos matriculades més. Explica 

que estan d’acord que s’ha de revertir aquesta realitat amb moltes mesures de mobilitat, però 

que no poden prendre decisions sense mesurar-ne les conseqüències immediates i les 

necessitats de futur.  

 

La Sra. LECHA expressa el vot en contra del Grup Municipal de la CUP. Assenyala que van 

debatre aquesta modificació del PGM fa poques setmanes i que només se’n va fer l’aprovació 

inicial, per la qual cosa es poden fer al·legacions. D’altra banda, manifesta que lamenten que el 

Grup Municipal del PP no vegi altres necessitats de propostes per a la ciutat que un procés de 

modificació dels aparcaments que tot just ara s’inicia.  

 

El Sr. ARDANUY explica que també voten en contra de la proposició perquè estan a favor de 

fer aquest debat i poder contrastar diversos punts de vista sobre el tema de l’aparcament en 

superfície. Assenyala que entenen que aquesta proposta limita però no elimina places 

d’aparcament al subsòl i que, en qualsevol cas, hi haurà el temps necessari per poder fer les 

reflexions i contraposicions de model oportunes, i, a partir d’aquí, afrontar un element de futur 

de ciutat com és aquest.  

 

El Sr. MÒDOL manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, entenen que la proposició 

cerca un debat polític com el que s’està produint avui i que, de fet, reprodueix el de la sessió 

anterior. Opina que és un debat interessant en el qual tots tenen matisos a afegir, i destaca que 

per primera vegada el Govern municipal posa a debat aquesta qüestió, que és quelcom 

necessari. Afirma que, per tant, votaran en contra de la proposta d’aturar un procés que té tot el 

sentit del món i que torna a ser valent en qüestions de mobilitat.  

Manifesta que subscriu íntegrament la intervenció del Sr. Blanco. Afirma que el que volen és 

que hi hagi debat i que es faci una normativa com més actual millor, que afronti els reptes de 

futur i que, sobretot, vetlli perquè no sigui contradictori el model que estan intentant implantar 

a la ciutat amb les pràctiques que es duen a terme.  

Opina que el mateix planejament que es planteja denota que el Govern té molt clar que ha de 

ser sensible a les diferents situacions i usos que es donen a la ciutat en relació amb aquesta 

qüestió. Afirma que és una necessitat evident afavorir que es pugui fer habitatge públic i, 

d’altra banda, evitar les operacions que sobrecarreguen innecessàriament de mobilitat induïda 

alguns llocs a través dels aparcaments. 

Conclou que estan molt d’acord amb la feina que s’està fent i amb la majoria d’opinions que 

s’estan donant. Afirma que entre tots han de procurar que el text final de la modificació reculli 

totes aquestes inquietuds. Conclou que, per tant, voten en contra de la proposició. 
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La Sra. SANZ subratlla que el Govern municipal actual ha volgut entomar des del primer dia 

un problema de salut pública com és la contaminació, que mata persones. Afirma que això és 

una realitat i que potser qui no entén la gravetat d’aquesta realitat és el Grup Municipal del PP. 

Explica que, a partir d’aquí, han plantejat totes les actuacions alternatives que es poden 

implementar des de l’Ajuntament de Barcelona. Diu al Sr. Mulleras que el que pot fer és 

demanar al Govern de l’Estat que recuperi els 100 milions d’euros que ha d’invertir en 

transport públic, tal com ella fa cada vegada que veu el ministre, ja que un greuge que tenen és 

que avui el transport públic de la ciutat el paga l’Ajuntament.  

Remarca que vol que quedi molt clar que no diuen que no es faran places d’aparcament, sinó 

que interpreten un mínim com un màxim. Explica que fins ara hi havia un mínim per sobre del 

qual es podia créixer fins a l’infinit, mentre que el que proposen és que aquest mínim sigui un 

màxim. Assenyala que actualment hi ha places d’aparcament buides, i demana que es deixi de 

sacralitzar que tothom té cotxe, ja que hi ha molta gent que no en té. Afirma que, de fet, més de 

la meitat de la població de Barcelona no té ni carnet de cotxe. A més, remarca que avui ja fan 

molta política de treure vehicles de la superfície per baixar-los al subsòl, que és una cosa que 

no qüestionen en absolut.  

Demana al Grup Municipal del PP i al Grup Municipal Demòcrata que no siguin cínics, tenint 

en compte que diuen que estan d’acord que cal fer mesures contra la contaminació i s’han de 

treure carrils de cotxes de la ciutat, però després, cada vegada que presenten una proposta en 

aquest sentit, s’hi oposen. Finalment expressa el vot del Grup Municipal de BC en contra de la 

proposició.  

 

El Sr. MULLERAS diu al Sr. Blanco que és evident que aquesta mesura afecta els aparcaments 

en rotació, ja que limitant les places d’aparcament que pot fer un edifici s’afavoreixen els 

aparcaments en rotació, que el que fan és encarir les places. Opina, doncs, que votar a favor 

d’aquesta modificació del PGM va en contra de l’interès general dels veïns de Barcelona 

perquè significa encarir les places d’aparcament a la ciutat.  

D’altra banda, reitera que el Govern municipal utilitza la contaminació com un pretext perquè 

està en contra de tots els vehicles, siguin contaminants o siguin elèctrics. 

 

La Sra. SANZ demana al Sr. Mulleras que, en comptes de defensar un interès general que no 

sap a qui representa, defensi els veïns i veïnes, la salut pública i la lluita contra la contaminació 

a la ciutat amb aquesta i moltes altres actuacions que el Govern està plantejant.   

 

El Sr. ARDANUY assenyala que cal tenir en compte les conseqüències que té la sobreoferta 

que es produeix en situacions de creixement infinit.  

 
La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari del PSC, el 

Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el 

vot contrari de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot contrari. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/6372) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Adherir-se al Manifest 

Felí amb els seus 10 compromisos: 1.- Eficàcia tangible en la identificació i registre dels gats 

(casolans i ferals) mitjançant microxip. 2.- Reconeixement de l'especificitat dels gats ferals i de 

l'obligació de protegir-los davant els perills naturals i de la manca de coneixement de les seves 

necessitats i drets. 3.- Reconeixement del CES (captura, esterilització i solta) com l'únic mètode 
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acceptable per a la gestió de la població de gats sense propietari. 4.- Aplicació de la legislació 

que posi fi a la impunitat de les conductes infractores i delictives contra gats i colònies felines. 

5.- Desterrament de la desunglació i mutilacions amb fins estètics. 6.- Obligatorietat de 

l'esterilització de tots els gats, excepte pels criadors professionals autoritzats. 7.- Millora en la 

implementació de la normativa de cria i venda de gats. 8.- Inclusió de la tinença responsable de 

gats en totes les campanyes públiques de benestar animal. 9.- Inclusió del benestar animal dins 

dels programes oficials d'educació bàsica obligatòria. I desenvolupament de programes efectius 

de conscienciació dels animals com a éssers capaços de sentir. 10.- Per tal d'evitar 

enverinaments, etiquetatge dels productes veterinaris tòxics per a gats. 

 

La Sra. LECHA assenyala que, tot i que és habitual considerar els gats com a animals 

domèstics amb un responsable físic o jurídic, aquesta espècie inclou individus casolans, 

socialitzats i profundament dependents de la seva família, així com individus lliures que viuen 

al carrer en colònies urbanes amb una dependència més feble dels humans, però igualment 

significativa. Remarca que ambdós tipus de gats mereixen ser protegits, sent els gats de carrer 

aquells sobre els quals l’Administració té una responsabilitat més directa.  

Explica que les iniciatives proposades des de col·lectius gairebé totalment formats per dones 

han anat agafant forma institucional i han merescut un reconeixement de la ciutat com a 

pionera en bones pràctiques. En aquest sentit, destaca que una entitat barcelonina va ser la 

primera a rebre el Cat Welfare Award a Birmingham l’any 2014.  

Assenyala que hi ha una xarxa invisible de dones, la majoria amb una renda econòmica 

inversament proporcional a la seva sensibilitat i al seu tarannà solidari, que reclamen que es 

faci un pas endavant en la protecció dels gats a la ciutat. Manifesta que també cal prendre 

consciència que els gats abandonats casolans, anomenats mansois, no poden sobreviure a la 

jungla urbana, i que els gats de colònia necessiten una atenció veterinària més enllà de la seva 

esterilització. Destaca que la tasca duta a terme de captura, esterilització i retorn al punt 

d’origen ha donat resultats positius amb relació a la disminució del nombre de gats joves pels 

carrers. A més, manifesta que el compromís municipal amb la realitat dels gats a la ciutat és 

palès des de fa anys, mitjançant la creació del centre d’esterilització de Tres Pins i la contínua 

signatura de convenis amb entitats per a la gestió de colònies de gats.  

Assenyala que una població controlada de gats no genera molèsties als veïns i es manté com a 

indicador de biocompatibilitat ambiental. Afirma que la població felina de Barcelona en aquells 

llocs on es treballa bé s’està estabilitzant o disminuint però també envellint, i que per això la 

recaptura de gats ancians per optimitzar la seva salut i benestar i el retorn és quelcom que s’està 

fent peremptori, així com els centres d’adopció de gats, on els mansois poden tenir l’oportunitat 

de trobar la família escaient. Pel que fa a això, recorda que aquest és un centre que està pendent 

de l’acció de govern.  

Explica que fa dos anys va néixer a Barcelona una iniciativa que va traspassar fronteres i que 

compta amb l’aval d’autoritats europees: el «Manifest Felí», un decàleg que, si s’apliqués de 

manera contundent, podria millorar ostensiblement el benestar dels gats de la ciutat. Destaca 

que la seva aprovació i escrupolosa aplicació situaria novament la ciutat com a referent 

internacional en la protecció de gats i, en conseqüència, dels animals. Afirma que un gest 

d’aprovació del manifest per part de tots els partits suposaria un inici i continuació de tasques 

en harmonia amb noves sensibilitats i la justícia. Destaca que no hi ha millor homenatge a 

persones compromeses amb els valors animalistes que fer un pas endavant pels gats casolans i 

urbans que viuen a Barcelona. Tot seguit llegeix el manifest. 

Explica que consideren que no es pot viure dels avenços passats, que han de ser catalitzadors de 

noves millores, i que el manifest no només emfatitza aquesta tasca constructiva, altruista i 

antiespecista, sinó que dignifica les seves actores i augmenta la garantia de col·laboració i 

desenvolupament.  
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El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata. Manifesta que la Sra. 

Lecha coneix perfectament la seva sensibilitat i la del seu grup respecte al benestar animal. 

Explica que ell, com a exregidor responsable de benestar animal de la ciutat entre el 2011 i el 

2015, pot parlar a bastament de la gran feina que fan des de fa molts anys les persones –gairebé 

totes dones– de les entitats o simplement les veïnes que durant 365 dies l’any donen el millor 

que tenen per atendre les més de 600 colònies de gats urbans que hi ha a Barcelona en aquests 

moments, amb una gestió en col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Afirma que en el 

mandat anterior van fer tot el possible per reforçar aquestes accions.  

Assenyala que el «Manifest Felí» es va presentar fa dos anys al Congrés dels Diputats. 

Manifesta que vol posar en valor totes les entitats i la plataforma gatera que hi ha darrere 

d’aquest decàleg, i especialment la Sra. Agnès Dufau, que va ser qui el va presentar i defensar 

al Congrés. Destaca que aquest document recull les millors pràctiques que es poden i que 

s’haurien de dur a terme a totes les ciutats i territoris. Afirma que, per tant, el que han de fer és, 

no només donar suport al decàleg, sinó animar el Govern municipal, que té una gran 

responsabilitat en la gestió de les colònies de gats urbans, sobretot en una part del finançament, 

a aprofundir en aquestes bones pràctiques de defensa i promoció del benestar dels milers de 

gats de la ciutat.  

Assenyala que és positiu fer avui això com un plantejament polític general, però que també 

seria bo que tots donessin suport a les entitats que fan aquesta tasca diàriament. Explica que la 

setmana passada van estar amb Rescat, una de les entitats que actuen a Nou Barris, defensant la 

seva feina i la necessitat de comptar amb un espai per fer-la. En aquest sentit, manifesta que vol 

aprofitar per demanar al Govern que faciliti al màxim a aquesta entitat, i a moltes altres, els 

recursos materials necessaris per fer bé la seva tasca, ja que fan la feina que els encarrega 

l’Ajuntament.  

Conclou que donen suport  i subscriuen el «Manifest Felí» en la seva totalitat, i que demanen 

un major compromís per part del Govern municipal en el desplegament de totes les accions 

vinculades a l’aplicació d’aquest decàleg a Barcelona. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el Grup Municipal de Cs està d’acord en l’obligació moral de 

garantir el benestar animal en general, i especialment en el cas dels gats, que són animals que 

conviuen habitualment entre els ciutadans i que generen relacions afectives amb moltes 

persones. 

Explica que el seu grup ha portat la iniciativa de presentar aquest manifest en altres poblacions, 

i que, per tant, també hi votaran a favor a Barcelona. Assenyala que el text de la resolució no és 

exactament igual al que apareix a la pàgina web de les entitats, però que, en qualsevol cas, s’hi 

manté plenament l’esperit original.  

Finalment, manifesta que vol aprofitar per felicitar totes les entitats que treballen per garantir el 

benestar dels gats i que fan una bona feina gestionant les colònies de gats ferals. Remarca que 

és una tasca poc reconeguda però molt important i que ha estat un model d’èxit. 

 

El Sr. CORONAS afirma que el Grup Municipal d’ERC vota a favor de la proposició i que, a 

més, estan molt contents de fer-ho. Explica que van tenir l’oportunitat de conèixer aquest 

manifest a les Jornades Felines Europees que es van celebrar a Barcelona el passat mes de 

novembre, i que creuen que és molt positiu que aquest document sigui assumit i implementat 

per l’Ajuntament de Barcelona.  

Destaca que el «Manifest Felí» és un decàleg elaborat i defensat aferrissadament per Agnès 

Dufau i Emma Infante, i que ha estat validat per especialistes europeus, que té com a objectiu 

proposar deu estratègies o compromisos molt simples però que serveixen per definir les 

polítiques destinades a la millora del benestar dels gats que habiten a la ciutat, tant els 
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domèstics com els ferals. Assenyala que ho fa principalment a través de mesures com la 

identificació al registre de tots els gats, tant els casolans com els que no tenen propietari, la 

seva protecció davant de perills naturals o conductes delictives, o el reconeixement del mètode 

CER –captura, esterilització i retorn– com a únic sistema acceptable de cara a gestionar les 

colònies de gats de la ciutat, entre d’altres.  

Afirma que Barcelona té un llarg recorregut en la protecció dels animals, i específicament dels 

gats. Assenyala que un exemple d’això és la creació del centre de Tres Pins a Montjuïc, 

encarregat de promoure l’esterilització dels gats, així com la col·laboració entre l’Ajuntament i 

moltes entitats que permeten la gestió de les colònies de gats a la ciutat. Explica que també hi 

ha reivindicacions pendents sobre la taula, com ara la creació d’un centre urbà d’adopció felina, 

proposta presentada i aprovada dos cops en la Comissió, i també impulsada per la Plataforma 

Gatera; la cerca d’un espai digne per a la casa de gats del passeig Maragall, o l’aportació dels 

recursos necessaris per al rescat de gats a Nou Barris.  

Manifesta que pensen que l’adhesió a aquest manifest és també un gest de complicitat i 

reconeixement a totes les persones i entitats de la ciutat que, des de fa anys i de manera 

desinteressada, treballen en la gestió de les colònies de gats urbans, millorant les seves 

condicions de vida i garantint una bona convivència amb el seu entorn.  

Afirma que Barcelona va ser pionera en aquest àmbit i el seu model encara és referent en 

moltes altres ciutats, però que tenen la sensació que en els darrers anys s’ha produït un 

estancament. Manifesta que esperen que l’aprovació d’aquest manifest doni aire fresc i un nou 

impuls a les polítiques per als gats de la ciutat.  

 

El Sr. MULLERAS assenyala que a Barcelona hi ha 700 colònies de gats, amb uns 9.000 felins, 

molts dels quals viuen en unes condicions lamentables que l’Ajuntament de Barcelona hauria 

de millorar.  

Expressa el vot del Grup Municipal del PP a favor de la proposició, i explica que consideren 

que l’objectiu ha de ser millorar la qualitat de vida dels gats, evitar zones superpoblades i 

acabar amb els conflictes sense necessitat d’exterminar els felins.  

Manifesta que creuen que és positiu adherir-se al manifest, però no suficient. Opina que cal 

posar en marxa totes les accions que figuren en el manifest, però també moltes d’altres que no 

hi figuren, segurament pel fet de ser molt concretes, i que les plataformes de defensa dels gats 

demanen reiteradament a través dels seus mitjans.  

 

El Sr. ARDANUY afirma que voten a favor de la iniciativa, amb una visió d’adhesió solidària 

al manifest. Assenyala que alguns dels punts del decàleg tenen un impacte que depassa la 

competència municipal, però que és rellevant que l’Ajuntament pugui fer una tasca 

d’informació i difusió d’aquests punts per protegir els felins de la ciutat. En aquest sentit, opina 

que explicar les bones pràctiques i els compromisos del «Manifest Felí» arreu de la ciutat és 

una de les accions més importants que pot fer l’Ajuntament, juntament amb les que ja fa, per 

desenvolupar el manifest.  

 

El Sr. MÒDOL manifesta que el Grup Municipal del PSC comparteix la proposició i es 

compromet a aplicar les mesures del manifest des del Govern, que assenyala que ja treballa en 

aquest sentit. A més, destaca que el seu grup té una àmplia trajectòria en aquest àmbit. 

Recorda que la cura dels gats ferals de la ciutat i el seu tractament mitjançant el CER –captura, 

esterilització i retorn– és l’únic mètode que s’utilitza a Barcelona des de fa més de deu anys, i 

es considera l’únic mètode de control de les colònies en els acords i convenis de col·laboració 

que manté l’Ajuntament amb les entitats de protecció de gats de carrer. Explica que diverses 

entitats felines li han expressat l’ampli compromís que van adquirir en aquest àmbit tant el 

regidor Carles Martí al seu dia com el regidor Jordi Martí en el mandat anterior. En aquest 
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sentit, manifesta que vol reconèixer la tasca que va realitzar el Sr. Jordi Martí. Afirma que 

d’aquest compromís van néixer les polítiques de CER, la contractació d’entitats especialitzades 

per a actuacions i les campanyes de conscienciació en general.  

Destaca que també és un compromís ferm de l’Ajuntament de Barcelona la regulació 

mitjançant ordenança dels aspectes lligats al benestar animal, aspectes que abasten des de les 

obligacions dels ciutadans fins a les prohibicions de maltractament o el funcionament dels 

centres especialitzats. Remarca que l’ordenança sobre benestar animal va ser pionera al seu 

moment i va ser reforçada en el mandat anterior, després d’un llarg procés de participació amb 

les entitats.  

Afirma que és obvi que en aquest àmbit sempre es poden fer més coses i millors, però que cal 

reconèixer que l’Ajuntament hi actua de forma proactiva. Manifesta que per això, i reafirmant 

aquest compromís, voten a favor de la proposició.  

Tot seguit dona la paraula al comissionat d’Ecologia.  

 

El Sr. XIMENO assenyala que actualment hi ha 716 colònies i 9.598 gats, i que només aquest 

any s’han fet 2.608 esterilitzacions gràcies a les campanyes de les entitats i 2.961 a Tres Pins. A 

més, fa un agraïment a la tasca que fan les 395 voluntàries, ja que majoritàriament són dones.  

Afirma que no s’ha alentit el ritme, tot i que el «Manifest Felí» els esperona a treballar amb 

més intensitat encara en les línies ja iniciades. Assenyala que, per exemple, aquests dies es fa 

una campanya al carrer orientada a la implantació de xips en gats, gossos i fures, que és un dels 

elements que planteja el «Manifest Felí». Explica que estan treballant per veure com posar xips 

als gats ferals, que és una cosa difícil d’articular perquè els xips estan vinculats a una persona 

física. D’altra banda, informa que el 2017 han tancat dues botigues on es maltractava els 

animals, i que finalment han trobat un espai provisional per al centre urbà de gats a Can Batlló. 

Assenyala que és cert que alguns espais estan en molt males condicions, per la qual cosa aquest 

centre serà un bon espai per millorar aquestes condicions i com a centre d’impuls de l’adopció 

mentre no es fa el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC).  

Conclou que estan d’acord amb el «Manifest Felí» i que cal fer més i millor en relació amb 

aquest àmbit, però que no pot acceptar que es parli d’estancament.  

 

La Sra. LECHA assenyala que no pot agrair els vots favorables en nom del Grup Municipal de 

la CUP perquè el treball el fan les entitats, tal com ha dit tothom. En aquest sentit, opina que els 

esforços de l’Ajuntament haurien d’anar en paral·lel als que fan les persones que formen les 

entitats, que s’ocupen dels animals diàriament, tant si plou com si neva, o fa fred o calor. A 

més, explica que consideren que una ciutat o un país que sigui conseqüent amb el tracte que 

dona als animals no humans té un valor que abans no tenia. Afirma que, des d’aquest punt de 

vista, no només lluitaran pels gats, sinó també pel benestar animal en tots els àmbits.  

 

El Sr. MARTÍ agraeix al Sr. Mòdol el reconeixement que ha fet de la seva tasca en el mandat 

anterior, que remarca que no inclou només una persona, sinó tot un equip format per 

l’Ajuntament, per entitats i, sobretot, per l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona 

(OPAB), que destaca que és un equip excel·lent. 

 

El Sr. CORONAS puntualitza que la seva crítica anava en un sentit constructiu. Explica que ell 

va ser a les Jornades Felines Europees, i que si el comissionat hagués estat allà escoltant els 

projectes d’altres ciutats, potser s’hauria adonat que Barcelona continua fent una bona feina 

però no pot viure de rendes. Opina que això vol dir que cal prendre’s seriosament les idees 

noves i l’aire fresc que aporta el manifest al qual s’han adherit, ja que hi ha altres ciutats que els 

comencen a passar per davant pel que fa a idees.  
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El Sr. XIMENO afirma que cal continuïtat en la intensitat de la feina feta, però que està 

totalment d’acord que aquest manifest els ha de portar encara més enllà.  

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el 

vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/6431) Que el Govern municipal iniciï de forma immediata la tramitació i execució del 

projecte de connexió provisional de la rambla 11 de setembre del Districte de Sant Andreu amb 

la rambla de Prim del Districte de Sant Martí a través d'una passera. 

 

El Sr. BLASI manifesta que agraeixen l’intent de transacció que ha fet el Govern, però que el 

prec té bàsicament dues voluntats. Explica que, d’una banda, volen aconseguir una unificació 

de criteri per part del Govern, ja que el Grup Municipal de la CUP va presentar aquesta 

iniciativa el juny del 2016 al Districte de Sant Martí i BC va votar-hi en contra, mentre que el 

març del 2017 es va aprovar per unanimitat al Districte de Sant Andreu. Manifesta que, d’altra 

banda, volen que el Govern fixi un termini per a l’execució d’aquest projecte.  

 

La Sra. SANZ afirma que comparteixen tot el que suposi una millora de la connectivitat entre 

barris que fa temps que estan fracturats per culpa de la inacció o la falta d’execució de les 

obres, o el normal funcionament de les obres al sector Sant Andreu-Sagrera.  

Manifesta que li agradaria molt acceptar el prec, però que cal tenir en compte tres qüestions que 

el Sr. Blasi coneix perfectament: que les obres del col·lector, que ahir es van reprendre amb el 

Govern de l’Estat, afecten una part de tot aquest àmbit; que hi ha una llosa ja construïda per la 

qual els veïns haurien de poder caminar, en comptes de gastar diners en la construcció d’una 

passera que s’haurà de desmantellar quan es facin obres; que el contracte que fa referència a tot 

aquest àmbit es troba en un procés judicial. Explica que, atès que han de parlar amb el jutge 

perquè els deixi entrar a l’obra per poder fer qualsevol actuació, proposa retirar del prec 

l’expressió «de forma immediata» i vincular-lo a l’autorització judicial. Afirma que si s’admet 

aquesta transacció pot acceptar el prec, i a més donarà compte i farà copartícip el Grup 

Municipal Demòcrata de tots els avanços que es facin en aquest àmbit.  

Explica que segurament al Districte de Sant Martí es va plantejar el vot contrari a la proposta 

des de la responsabilitat, mentre que al Districte de Sant Andreu es va aprovar des del desig de 

resoldre la situació de manera immediata. Afirma que les dues posicions són compatibles en el 

marc del conflicte que hi ha actualment en aquest sector.  

 

El Sr. BLASI manifesta que agraeix el segon intent de transacció del Govern. Assenyala que 

entenen que l’autorització per actuar l’ha de donar Adif i que, tot i que hi ha una llosa i es fan 

les obres del col·lector, es poden plantejar alternatives. A més, assenyala que la tinenta 

d’alcalde assumeix un compromís temporal quan diu que demanarà una autorització per la via 

judicial, però l’insta a fer-ho al més aviat possible. D’altra banda, manifesta que recullen que 

s’incorpori en el prec que hi haurà un retorn per part de l’Àrea amb relació a aquest punt. 
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Remarca que el que volen és que s’actuï, i afirma que faran un vot de confiança a la tinenta 

d’alcalde en benefici dels districtes, dels veïns i veïnes i de la connectivitat.  

 

La Sra. SANZ proposa que el prec digui que el Govern iniciï la connexió provisional de la 

rambla tan aviat com es resolgui la situació judicial del sector. 

 

El Sr. BLASI pregunta si la resolució judicial es refereix a l’autorització judicial.  

 

La Sra. SANZ precisa que es refereix a l’autorització judicial i d’Adif.  

 

Es dona per tractat amb el redactat següent: 

 

 Que el govern iniciï, tant aviat compti amb autorització judicial i de l'Adif, la connexió 

provisional de la Rambla 11 de Setembre del Districte de Sant Andreu amb la Rambla de Prim 

del Districte de Sant Martí. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/6416) Que el Govern municipal reconsideri la compra del Palau Moxó i el seu 

mobiliari, i faci arribar a tots els Grups de l'oposició, en el termini de 15 dies, l'informe que en 

desaconsellava la compra per part de l'Ajuntament. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que quest punt es tractarà conjuntament amb el punt número 23, 

també sobre el Palau Moxó.  

 

El Sr. CORONAS explica que fa unes dues setmanes José Ángel Montañés destapava al diari 

El País la notícia que el Palau Moxó havia estat buidat i venut. Destaca que aquest palau és un 

edifici únic, ja que és l’únic palau barroc de la ciutat que ha restat habitat fins avui. Remarca 

que el seu valor no només rau en el patrimoni, sinó també en la seva situació, al bell mig de 

Ciutat Vella, el lloc amb més pressió turística de la ciutat i dels més mancats d’equipaments 

destinats a veïns i veïnes. Afirma que, per tant, l’Ajuntament té molt poques oportunitats de 

comprar un immoble semblant en un lloc com aquest.  

Manifesta que creuen que Barcelona ha perdut una oportunitat única i que per això demanen al 

Govern que reconsideri la compra d’aquest edifici. Explica que, pel que saben, fins a dues 

vegades es va oferir el palau al Govern municipal, però que aquest no es va dignar ni a 

respondre als propietaris. Assenyala que els agradaria saber per quin motiu el Govern no va fer-

ho, i que esperen que no sigui per la màxima que segueix massa sovint de parlar només amb 

aquells que els són més propers, o la de tenir la veritat sobre tot i no negociar res. Opina que si 

es volen recuperar espais per als veïns i veïnes s’ha d’escoltar i negociar. A més, remarca que 

el Govern sap que la prioritat per als propietaris és vendre el palau a l’Ajuntament, a fi de 

mantenir-ne la integritat i que s’obri a la ciutat, i que si l’hagués adquirit la ciutat quasi amb 

tota seguretat s’hauria pogut mantenir el mobiliari, que ha anat a parar a Sevilla. Destaca que 

gaudir del patrimoni és un dret i que expulsar la història i les arrels de la ciutat és també una 

manera de gentrificar.  

Explica que suposen que la decisió de no comprar el palau té el suport d’un informe tècnic que 

en desaconsella la compra, que es deu haver visitat l’immoble per conèixer el seu estat de 

conservació i quins usos podria acollir, i que es deu haver parlat amb les entitats veïnals per 

conèixer la seva opinió sobre la compra. Pregunta si s’ha fet això, o si el Govern ha pres 

aquesta decisió sense cap fonament. Manifesta que volen pensar que sí que s’ha fet un informe 

i demana que se’ls faci arribar en 15 dies.  
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El Sr. BLANCO pregunta què pensa fer el Govern municipal per preservar els valors 

patrimonials d’aquest edifici. Assenyala que no repetirà el que ja ha exposat el Sr. Coronas en 

relació amb la importància d’aquest palau situat al nucli històric de la ciutat, però que vol 

recalcar que està protegit amb el nivell B, corresponent als bens culturals d’interès local. 

Afirma que, per tant, s’hauria d’assegurar la conservació íntegra dels valors patrimonials de 

l’edifici. Explica que, segons determinen les normes urbanístiques, qualsevol intervenció que es 

faci en aquest edifici requereix una memòria històrica prèvia a la intervenció i el manteniment 

de tots els elements d’interès, que assenyala que no són només les façanes, sinó tots els 

elements originals de l’interior de l’edifici, del vestíbul i dels salons de la planta baixa i de la 

planta principal.  

Afirma que desconeixen absolutament les intencions dels nous propietaris de l’edifici pel que 

fa al seu ús i el seu destí i les obres que pretenen dur a terme, i que moltes altres vegades s’ha 

perdut patrimoni a la ciutat a causa de la falta d’interès de l’Ajuntament. En relació amb això, 

explica que està segur que el Sr. Mòdol coneix la publicació que recull gairebé un centenar 

d’edificis que s’han perdut a la ciutat per aquest motiu. Manifesta que, per tant, demanen a 

l’Ajuntament que apliqui totes les mesures que preveuen les normes urbanístiques per 

conservar aquest patrimoni.  

 

El Sr. MÒDOL afirma que accepten el prec i que respondran la pregunta, però que en primer 

lloc vol aclarir que s’acostuma a confondre la protecció del patrimoni amb la seva adquisició 

per part de l’Ajuntament.  

 

El Sr. BLANCO precisa que el seu grup no demana la compra de l’edifici perquè consideren 

que això no és una prioritat, sinó que l’Ajuntament faci servir les eines de què disposa per 

conservar l’immoble en la seva integritat. Manifesta que volen conèixer les mesures que 

implementarà el Govern en aquest sentit. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que la primera mesura que es va prendre al seu dia va ser catalogar 

l’edifici, fet que significa que té una fitxa de protecció i que se n’ha fet un seguiment. Explica 

que sembla que hi ha alguna iniciativa d’intervenció sobre l’edifici i el que s’està fent és aplicar 

el protocol habitual per vetllar pels elements que s’han de preservar. 

Pel que fa al prec, manifesta que no el poden acceptar en el sentit de tornar enrere en el temps i 

comprar l’edifici, ni creuen que això sigui oportú. Afirma, però, que és evident que és un 

immoble que té un valor patrimonial molt important per a la ciutat i, per tant, han de vetllar per 

preservar-lo. Explica que els serveis tècnics municipals, el Districte i Patrimoni han seguit tot el 

procés, no només respecte a la protecció sinó també respecte a la possibilitat de compra de 

l’edifici, i van descartar-ne l’adquisició perquè no es va considerar que fos oportú ni es va 

preveure que pogués tenir un ús determinat. Remarca, però, que mantenen el compromís per la 

preservació absoluta del patrimoni. Assenyala que, tal com han dit en alguna altra ocasió, la 

ciutat no pot garantir la preservació del patrimoni a còpia d’anar comprant edificis. En relació 

amb això, recorda que en aquest mateix mandat es va adquirir Can Seixanta, precisament a 

iniciativa del Grup Municipal d’ERC.  

Manifesta que es valora molt l’edifici des de tots els vessants –econòmic, patrimonial i social–, 

però que el Districte en va desaconsellar la compra i l’estudi econòmic que es va fer en el seu 

moment va dir que suposava una inversió de més de 7 milions d’euros.  

Respecte a altres qüestions que s’han esmentat, explica que la interpretació que es fa és que 

l’Ajuntament no ha de vetllar perquè el mobiliari estigui a l’edifici, sinó perquè es mantingui. 

Afirma que s’ha traslladat i no està catalogat dins la fitxa, però que això no vol dir que se’n 

despreocupin. Opina que, per tant, cal fer un seguiment sobre les qüestions relacionades amb el 
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patrimoni d’una peça com aquesta, però que entre tots han d’intentar buscar fórmules perquè 

l’opció de protecció no sigui la compra. Explica, a tall d’exemple, que han demanat una llista 

de totes les opcions de tempteig i retracte que s’han presentat a l’Ajuntament en el darrer mes i 

n’hi ha una trentena amb un cert valor patrimonial. Afirma que, per tant, la solució no passa per 

comprar cada vegada, perquè, si no, farien inviables moltes altres polítiques necessàries per a la 

ciutat. Remarca que, a més, a vegades l’Ajuntament ha adquirit patrimoni que no és capaç de 

rehabilitar per manca dels fons necessaris ni d’utilitzar.  

Diu al Sr. Coronas que, respecte a l’informe que demana, li facilitaran tota la informació que 

tenen respecte a aquesta qüestió. Assenyala que la resposta ferma la va donar el Districte al seu 

dia, però que tenen les dates de tot el procediment.  

Pregunta al Sr. Blanco si es dona per satisfet amb la resposta. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que agraeix les explicacions, però que li semblen poc concretes. 

Insisteix que s’han d’aplicar tots els protocols previstos en les normes urbanístiques per 

assegurar la protecció d’aquesta palau i, si és possible, la preservació del mobiliari. Assenyala 

que té entès que el mobiliari és l’original i que, per tant, hauria d’estar integrat en la 

preservació del conjunt de l’edifici. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que el criteri habitual en aquests casos és considerar inclòs el 

mobiliari si afecta la configuració de l’espai protegit. Recorda que han tingut aquest debat en 

altres espais de la ciutat, com fa poc en el cas de la joieria Roca. Afirma que això no significa 

que no s’hagi de controlar el destí d’aquest mobiliari, tot i que en principi no entra dins de la 

catalogació.  

 

El Sr. MULLERAS demana que es faci arribar l’informe a tots els grups. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que així ho faran.  

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/6422) Que se'ns faciliti en aquesta Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat un 

llistat detallat de totes les moratòries existents a la ciutat de Barcelona amb incidència en 

llicències municipals, tot indicant l'aprovació, l'espai temporal, l'àmbit d'actuació de cadascuna i 

la justificació de les mateixes. 

 

El Sr. MULLERAS formula el prec. Explica que demanen aquest llistat perquè s’estan aplicant 

diferents suspensions de llicències a barris i districtes de Barcelona que el que fan és esperar 

que s’elaborin plans d’usos que sovint acaben consolidant aquestes moratòries. Assenyala que 

moltes d’aquestes suspensions de llicències afecten bars i restaurants, però que també n’hi ha 

que afecten altres activitats econòmiques. Opina que això suposa un fre a les llicències que 

estan subjectes a les moratòries, però pot suposar també un efecte d’expulsió de l’activitat 

econòmica i un fre a moltes altres inversions, fins i tot a altres parts de la ciutat que no estan 

afectades per les moratòries.  

 

La Sra. SANZ assenyala que tota aquesta informació és pública i està publicada al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona.  

Informa de les moratòries existents: la proposta de suspensió de llicències en l’àmbit de Ciutat 

Vella, amb la corresponent feina que s’està fent per elaborar un nou pla d’usos; l’àmbit de les 
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cases fàbrica del Raval, que afecta un espai específic de 59 fàbriques; l’àmbit de la Rambla, 

que no afecta les activitats habituals; els equipaments discontinus de l’Eixample, a fi 

d’estudiar-ne el destí; Vallcarca, on hi ha hagut un procés de concurs públic que ja ha finalitzat 

per iniciar la modificació del PGM en un àmbit molt delimitat i amb unes propostes molt 

clares; la part del barri de Sant Antoni situada al voltant del mercat, per acordar les actuacions 

que s’hi han de desenvolupar. D’altra banda, explica que l’aprovació inicial del Pla d’usos 

d’Hostafrancs ha deixat sense efecte la suspensió de llicències i, per tant, ja es poden concedir 

llicències que compleixin el pla especial.  

Remarca que sempre treballen amb un termini molt delimitat per la llei, que és un any de 

suspensió de llicències, cosa que porta obligatòriament a aprovar un pla d’usos. Assenyala que 

si s’aprova aquest pla d’usos es pot prorrogar la suspensió a dos anys, però no en l’àmbit que el 

pla d’usos reconeix com a possible. Recorda que l’Ajuntament de Barcelona sempre ha utilitzat 

els instruments de suspensió de llicències per acabar de regular algunes activitats, tal com es va 

fer amb el Pla d’usos de Ciutat Vella el 2013, o a Gràcia, al Poble-sec i al Poblenou, o amb els 

habitatges d’ús turístic i els clubs cannàbics.  

 

El Sr. MULLERAS manifesta que agrairien que se’ls facilités aquesta informació per escrit, tal 

com demana el prec.  

Opina que el problema és que una eina excepcional com una suspensió de llicències es 

converteixi en una eina ordinària i general a la ciutat, i que això suposi un fre a l’activitat 

econòmica, i més quan no només s’esgoten els dos anys de termini de la moratòria, sinó que 

això també es trasllada a un pla d’usos o un pla urbanístic. Afirma que no poden permetre que 

això es generalitzi a la ciutat perquè genera incertesa jurídica, que al seu parer és el pitjor que 

pot tenir una societat a l’hora de desenvolupar activitats econòmiques.  

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

22.-  (M1519/6430) Quins imports ha facturat el Sr. Pere Macias Arau durant l'any 2016 i quina 

quantitat té contractada pel període 2017? Quants recursos econòmics, per tots els conceptes, ha 

destinat l'Ajuntament de Barcelona al Cercle d'Infraestructures, al Col·legi d'Enginyers de 

Camins, Canals i Ports, a l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC i al Centre 

d'Innovació del Transport, durant el període 2016-2017? 

 

El Sr. MARTÍ recorda que el 26 d’abril de 2016 van formular una pregunta per escrit al Govern 

per conèixer les retribucions que tindria el Sr. Pere Macias com a director del projecte de 

connexió del tramvia, i que, després de 14 mesos, el Govern no l’ha respost. Explica que, com 

que han sabut, via revisió d’expedients dels comptes 2016, que va tenir una retribució de 

gairebé 50.000 euros per vuit mesos de treball el 2016, volen saber quines percepcions tindrà el 

2017 en relació amb la renovació que s’ha fet del contracte extern. A més, assenyala que,  

tenint en compte que el Sr. Pere Macias té contactes amb moltes altres institucions i entitats, 

també volen conèixer les percepcions que poden tenir per qualsevol concepte el conjunt 

d’entitats i institucions que s’esmenten a la pregunta.  

 

La Sra. SANZ  afirma que tota aquesta informació està publicada a la web de BIMSA. A més, 

remarca que el Sr. Martí, com a conseller d’aquesta empresa, hi pot tenir fàcil accés.  
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Tot seguit dona la paraula al gerent d’Infraestructures i Mobilitat perquè respongui la pregunta.  

 

El Sr. VALDÉS manifesta que hi ha un primer contracte d’assistència tècnica al projecte de 

connexió de xarxes de tramvia al Sr. Pere Macias, per a tasques de direcció estratègica, del 

maig de l’any 2016 per a vuit mesos i per un import de 40.500 euros, i un segon contracte del 

febrer del 2017, amb el mateix objecte, també per a vuit mesos i per un import de 24.749 euros.  

D’altra banda, afirma que l’Ajuntament no ha destinat recursos econòmics, ni l’any 2016 ni 

l’any 2017, al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports ni a la Fundació Cercle 

d’Infraestructures.  

Respecte al Centre d’Innovació del Transport (CENIT), de la UPC, explica que hi ha una 

primera adjudicació d’un treball d’anàlisi de l’optimització de la semaforització de la Diagonal 

de l’any 2016, feta des de la Gerència d’Ecologia Urbana, en concret des de Mobilitat i 

Infraestructures, per 17.933 euros, i un segon encàrrec per a una nova eina de simulació de la 

mobilitat a la ciutat de Barcelona, realitzat també des d’aquesta gerència adjunta, que s’ha fet el 

2017 i abasta dos anys, del 2017 al 2019, per 402.000 euros. Assenyala que es tracta d’una 

proposta global d’anàlisi de tota la xarxa semafòrica de Barcelona i d’una nova eina per a la 

regulació de la xarxa semafòrica de la ciutat.  

Pel que fa a la UPC, manifesta que l’únic encàrrec és un conveni de realització i coordinació de 

la Conferència Tramvia-Ciutat, del març del 2017, dotat amb una subvenció de 28.360 euros.  

 

El Sr. MARTÍ agraeix la informació.  

Diu a la tinenta d’alcalde que, a banda que ell formi part del Consell d’Administració de 

BIMSA i que aquesta informació sigui pública, les preguntes per escrit s’han de respondre. 

Remarca que el Reglament orgànic municipal (ROM) els dona empara i diu que en 30 dies 

s’han de respondre informacions d’aquesta naturalesa. Assenyala que poden entendre que es 

trigui més a contestar quan es demanen coses molt complicades, però que és inacceptable que 

després de 16 mesos la Sra. Sanz li digui que aquesta informació està a l’abast de tothom.  

Explica que ja revisaran les retribucions que s’han donat a les entitats esmentades i al Sr. Pere 

Macias, com a persona relacionada amb moltes institucions que en aquests moments estan molt 

interessades en la connexió del tramvia per la Diagonal. A més, afirma que continuaran fent un 

seguiment exhaustiu de tot allò que està fent el Govern per avançar la connexió del tramvia per 

la Diagonal. 

 

La Sra. SANZ diu al Sr. Martí que pot analitzar el que vulgui perquè tot això és informació 

pública. D’altra banda, remarca que moltes d’aquestes entitats també rebien subvencions amb 

governs anteriors.  

Destaca que tota aquesta informació és transparent i que no hi ha cap ombra de dubte amb 

relació a la contractació feta, a diferència d’altre casos que ara investiguen Fiscalia i jutges.  
 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

23.-  (M1519/6406) Quines mesures té previstes dur a terme l'Ajuntament per garantir la protecció 

dels valors patrimonials, artístics i històrics del Palau Moxó? 

 

Tractada conjuntament amb el punt núm. 20 de l’ordre del dia. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

24.-  (M1519/6407) Quines accions ha portat a terme el Govern per avançar en la recuperació i 

millora de la plaça Països Catalans, que garanteixi un ús ciutadà adequat de la mateixa, així 

com la seva integració a l'entorn? 

 

El Sr. BLANCO recorda que el desembre passat el Sr. Mòdol va presentar una proposició en el 

Ple que reconeixia els valors arquitectònics de la plaça dels Països Catalans. Assenyala que 

aquesta proposta va ser transaccionada i aprovada, i que el seu grup, que va votar-hi a favor, va 

reclamar actuacions per netejar la plaça d’elements afegits que molesten, per mantenir-la i 

preservar-ne els valors estètics, i per reformar-la per facilitar usos ciutadans. Afirma que, si bé 

la plaça té uns valors estètics i simbòlics com a porta d’entrada a la ciutat, per al seu grup el 

més important és que, com a plaça urbana, ha de tenir una funcionalitat per a tots els  habitants 

de la ciutat. Opina que cal introduir-hi millores tenint també en compte la necessitat de 

mobiliari urbà i de vegetació.  

Manifesta que des del desembre no han vist que s’hagi fet res a la plaça, que continua sent 

inhòspita per als ciutadans i cada vegada està pitjor. Tot seguit formula la pregunta.   

 

La Sra. SANZ recorda que l’àmbit competencial de tota la plaça de Sants és d’Adif, ja que es 

troba sobre les vies que comuniquen amb la capçalera nord de les andanes de l’estació. 

Manifesta que, des de l’arribada a Sants de l’AVE, el Govern municipal ha demanat 

reiteradament als respectius ministres i secretaris la recuperació i la titularitat d’aquesta plaça. 

Assenyala que, com que no tenen una solució definitiva, el que han fet fins ara són algunes 

actuacions específiques. Explica que han omplert provisionalment totes les zones de paviment 

trencat amb morter de formigó per evitar caigudes, en espera del projecte definitiu; han 

reordenat l’aparcament de motos per evitar l’ús de la plaça amb aquest fi; i s’ha condicionat 

Adif que inclogui en el seu projecte de sortides d’emergència del túnel entre Sants i Sagrera la 

baixada arran del paviment dels edicles provisionals d’aquestes sortides. Pel que fa a aquest 

darrer aspecte, assenyala que ja s’han fet dos edicles i resten els altres quatre, i que aquestes 

obres es reactivaran a partir del setembre, segons els ha dit Adif.  

Explica que també estan treballant en un projecte propi com a ciutat de Barcelona per ordenar 

tot l’entorn de l’estació, que inclou la plaça, per definir les diferents etapes de creixement de 

tota l’estació, i per proposar fases i possibles contractes d’obres de cara al futur. Afirma que tot 

això s’ha de treballar i discutir conjuntament amb Adif de cara a fixar el calendari i la 

disponibilitat econòmica.  

 

El Sr. BLANCO assenyala que, segons la resposta de la tinent d’alcalde, entén que fins ara 

només s’han fet obres puntuals, sense que hi hagi encara un projecte del conjunt de la plaça. 

Manifesta que confia que s’estigui treballant en aquest projecte, i demana que se’ls informi del 

programa de treball i els terminis que preveu l’Ajuntament per ordenar la plaça, i que no es 

traslladi la responsabilitat a Adif. Afirma que, tot i que aquest projecte s’ha de fer conjuntament 

amb Adif, l’Ajuntament ha de prendre la iniciativa i ser proactiu.  

 

La Sra. SANZ manifesta que li agradaria poder donar uns terminis concrets, però que això 

depèn d’Adif. Afirma que estan intentant desbloquejar aquesta qüestió i que quan tinguin el 

projecte el presentaran als grups. D’altra banda, explica que el Sr. Mòdol, des de Patrimoni, ha 

encarregat la catalogació dels diferents elements de la plaça que es puguin protegir.  

Conclou que hi estan treballant, però que, per poder donar un ús a la plaça que vagi més enllà 

del que té avui, cal que Adif els ajudi a establir un calendari.  
 

Es dona per tractada. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/6417) Què opina el Govern municipal sobre l'oferta de servei de transport discrecional 

de TMB? 

 

El Sr. CORONAS explica que fan aquesta pregunta perquè saben que TMB ofereix un servei 

de transport discrecional a través del bus turístic que, segons fonts del sector, opera sense els 

requisits necessaris per poder donar aquest servei. Tot seguit formula la pregunta.  

 

La Sra. VIDAL afirma que TMB no realitza un servei de busos discrecionals, sinó que efectua 

alguns serveis en què no hi ha reiteració de l’itinerari, com ara serveis de transport no regulat 

contractats amb institucions públiques o privades per a necessitats específiques, o el lloguer de 

les instal·lacions o del material mòbil de TMB per a rodatges publicitaris, comercials, 

pel·lícules, celebracions d’esdeveniments, o altres qüestions molt puntuals que representen un 

percentatge ínfim de la facturació de l’empresa. Remarca que l’empresa té un pressupost de 

800 milions d’euros i que aquestes activitats, que són molt fluctuants segons l’any, el 2015 van 

suposar 116.000 euros, i el 2016, 68.000 euros. Manifesta que, per tant, TMB presta aquest 

servei per facilitar certes mobilitats puntuals d’alta concurrència que són  difícils de prestar 

amb altres mitjans. Assenyala que també, excepcionalment, en cas d’avaries de metro o Renfe, 

es destinen autobusos a oferir aquest tipus de servei.  

 

El Sr. CORONAS llegeix una frase de la web de TMB: «Alquiler de autobusos: Si necesitas 

transportar personas por algún motivo especial, puedes hacerlo con los autobuses actuales o los 

históricos.» Assenyala que aquesta frase va acompanyada d’una explicació que parla de serveis 

discrecionals.  

Afirma que el servei discrecional de bus requereix uns mínims legals, i que, de fet, es pot 

qualificar això de competència deslleial, ja que des de la mateixa TMB s’identifiquen com a 

servei especial que organitza la ruta adaptant-la a les necessitats del client potencial. A més, 

assenyala que el lloguer inclou també informadors de turisme de Barcelona.  

Manifesta que TMB ofereix i realitza serveis de transport públic sense l’autorització de vehicle 

discrecional, sense llibre, sense registre en unitat vehicular, sense gestor de transport i sense 

control de la normativa de temps de conducció i descans que són necessaris per a un transport 

discrecional. Afirma que no es tracta de serveis urbans regulars d’ús general i sota l’empara de 

l’autorització, sinó de serveis discrecionals fora de línia, quan la llei és molt clara pel que fa a 

això.  

Remarca que l’empresa realitza el servei en condicions d’avantatge perquè utilitza les parades 

reservades als serveis regulars d’ús turístic, que estan vetades a la resta dels vehicles 

discrecionals perquè estan reservades als serveis regulars d’ús turístic. Assenyala que també 

utilitza les parades reservades a determinats serveis públics discrecionals de la Sagrada Família, 

que només es poden utilitzar sota reserva en cas de transportar escolars o persones amb 

mobilitat reduïda, i en tots dos casos sempre que es demostri que s’ha comprat l’entrada al 

temple. Explica que, en canvi, quan es pregunta a informació de TMB, l’empresa assegura que 

pot entrar a la zona exclusiva del temple i circular fent panoràmiques de la Sagrada Família.  

Afirma que, en la fitxa de la consulta del registre d’empreses i activitats de transport, l’única 

autorització que té TMB és per a transport privat de mercaderies. Conclou que no s’està 

complint cap de les premisses legals i que, per tant, demanen que es prenguin mesures respecte 

a això perquè, a part de fer competència deslleial, s’està incomplint la llei.  
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La Sra. VIDAL assegura que no hi ha cap il·legalitat en la prestació d’aquest servei, i opina que 

no té sentit parlar de competència deslleial quan el bus turístic és un servei operat per la 

mateixa TMB. Afirma que es tracta de serveis absolutament diferents.  

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/6423) Quines accions té previst dur a terme el Govern municipal en relació als 

següents projectes: a) Respecte al projecte d'alberg de 440 places a l'avinguda d'Icària núm. 

145-147, quin és el calendari i cost previst, i si el Govern municipal pretén que l'alberg no obri 

(detallar, en el seu cas, les eines previstes i justificació legal)? b) En relació a la llicència 

d'obres del projecte hoteler previst als carrers Cid 11-15 i Perecamps 8-16 al Raval Sud, que es 

va sol·licitar el 5 de juny de 2015, per quins motius no hi ha encara resolució municipal 

(detallar els requeriments presentats, demandes, recursos / reclamacions patrimonials / 

econòmiques i import sol·licitats, data dels requeriments, demandes, recursos / reclamacions i 

detall d'aquests, informes emesos, conclusions i data dels informes emesos, estat de tramitació, 

situació actual, previsió)? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni 

en aquesta Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta. Explica que, pel que fa a l’alberg de l’avinguda Icària, 

els agradaria saber què ha passat amb les promeses vinculades a l’aprovació del PEUAT per 

part del Grup Municipal d’ERC i a la participació, ja que s’ha fet pràcticament cas omís a la 

consulta ciutadana que es va fer a la Vila Olímpica.  

Respecte a la segona part de la pregunta, manifesta que els membres del Govern són 

coneixedors dels seus deures com a responsables públics i de la seva obligació de resoldre un 

conflicte que han creat i que pot costar molts diners a tots els barcelonins. Afirma que volen 

que aquesta situació es resolgui de manera immediata, ja que el cost que pot suposar a 

l’Ajuntament va augmentant a mesura que passen els dies i el Govern no concedeix la llicència. 

A més, destaca que els informes municipals indiquen que no hi ha cap irregularitat en aquest 

expedient. Assenyala que el dret administratiu preveu les figures del silenci administratiu 

positiu i negatiu, però no pas la del silenci indefinit, que és el que està fent el Govern.  

 

La Sra. SANZ opina que el plantejament del Sr. Mulleras és molt cínic, ja que les seves dues 

preguntes denoten coses contradictòries. Remarca que, d’una banda, el Sr. Mulleras defensa el 

procés participatiu de la Vila Olímpica, quan el Govern ha fet un informe jurídic que analitza i 

avalua totes les opcions, mentre que, de l’altra, deixa de banda la contestació veïnal i tots els 

dubtes jurídics que han anat sorgint en relació amb el projecte de Drassanes.  

Explica que en el cas de la Vila Olímpica van acordar amb el Grup Municipal d’ERC que 

analitzarien totes les opcions, que és el que han fet. Manifesta que, a partir d’aquí, de moment 

no han trobat cap escletxa que els permeti desenvolupar una actuació urbanística per recuperar 

aquest espai, atès que hi ha una llicència d’activitat donada, que és una situació sensiblement 

diferent a la de Drassanes.  

Explica que en el cas del projecte hoteler de Drassanes s’han identificat desajustos i, per tant, 

s’ha demanat als Serveis Jurídics que facin un informe. Afirma que estan esperant aquest 

informe, a partir del qual sabran si han d’atorgar o no la llicència. A més, assenyala que ha 

sortit una sentència en relació amb el Pla d’usos de Ciutat Vella del 2013, aprovat pel Grup 

Municipal del PP amb el Govern anterior de CiU, que qüestiona precisament el que es va fer en 

aquell moment.  
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El Sr. MULLERAS afirma que, davant de dos problemes similars, el Govern municipal actua 

de manera completament diferent. Opina que, per tant, és la tinenta d’alcalde qui s’ha 

d’explicar, i no pas el seu grup.  

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

27.-  (M1519/6373) Quins són els motius de renovar aquestes privatitzacions i quin és el calendari i 

accions que preveu el govern municipal per tal de garantir la gestió pública i directa del cicle de 

l'aigua pel què fa a la xarxa de clavegueram de Barcelona? 

 

La Sra. LECHA explica que el gener del 2015 l’Ajuntament de Barcelona va adoptar la 

resolució d’adjudicar el contracte 14003093, que té com a objecte el manteniment del 

clavegueram de Barcelona del 2015 al 2022, per un import de 103 milions d’euros (IVA 

inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient 

de Fomento de Construcciones i Contratas. Afirma que es va considerar que aquesta era l’oferta 

més avantatjosa, sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos posteriors a l’actual.  

Explica que el 2016 es va adjudicar el contracte 16001249, que té com a objecte el servei de 

manteniment de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona del 2016 al 2020, i 

el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, a 

Fomento de Construcciones y Contratas, per un import de 3,5 milions i amb una baixa del 

3,13% del preu de sortida.   

Manifesta que formulen aquesta pregunta, tenint en compte que tant el clavegueram com les 

fonts de beure i fonts naturals formen part del cicle integral de l’aigua, així com els darrers 

esdeveniments referents a l’empresa adjudicatària.  

 

El Sr. XIMENO remarca que la gestió del clavegueram és pública des del gener del 2014, i 

recorda que abans la feia CLABSA, on la participació de l’Ajuntament era del 17%; la de 

l’AMB, del 8%; la de FCC, del 20%, i la d’Aigües de Barcelona, del 54%. Manifesta que estan 

molt satisfets d’haver pogut desenvolupar la gestió pública d’aquest servei, iniciada en el 

mandat anterior, i que es tracta d’una de les municipalitzacions més importants, ja que implica 

300 persones. 

Explica que, en el marc d’aquesta gestió íntegrament pública, BCASA fa contractes de 

manteniment amb algunes empreses, com els que la Sra. Lecha ha esmentat. Remarca que no 

són concessions ni privatitzacions, sinó contractes de gestió d’aspectes específics de 

manteniment, i que la responsabilitat en la supervisió, la gestió, l’explotació i la presa de 

decisions és de l’empresa pública. Afegeix que, en el cas del clavegueram, això ha comportat 

un aspecte de recerca i desenvolupament interessant de seguiment de la neteja, així com una 

plataforma de gestió aportada per l’empresa que fa el servei, que quedarà a disposició pública. 

Afirma que els contractes acaben el 2023 i el 2020, i que se’n pot tornar a parlar en aquell 

moment.  

Manifesta que la previsió és mantenir i reforçar aquesta gestió pública del cicle de l’aigua, no 

només amb el reforç de l’acció de BCASA, sinó amb altres actuacions que està duent a terme el 

Govern. D’altra banda, destaca el fet d’assumir la propietat d’una plataforma innovadora de 

gestió que s’ha pogut impulsar a través d’aquest contracte.  

 

La Sra. LECHA assenyala que suposa que el resultat de l’expedient sancionador de l’empresa 

amb relació a la neteja i els residus serà un condicionant en el futur.  
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El Sr. XIMENO respon afirmativament, i explica que han fet un estudi sobre el funcionament 

del contracte de clavegueram i no han trobat cap indici de frau.  
 

Es dona per tractada. 

 

28.- (M1519/6374) Que pensa fer el govern per evitar que els autocars turístics o autobusos 

discrecionals per ús turístic no col·lapsin el carril bus? 

 

La Sra. LECHA assenyala que la ciutat de Barcelona pateix diàriament una gran concentració 

de trànsit rodat, tant de vehicles privats com de camions, furgonetes de transport, mercaderies i 

motos. Afirma que està sobradament estudiat l’impacte contaminant de tota aquesta activitat, 

així com l’ocupació de l’espai per part dels vehicles de tot tipus que hi ha a la ciutat. Explica 

que, també diàriament, hi ha autocars discrecionals que donen diversos tipus de serveis, com el 

trasllat de plantilles d’empreses localitzades fora de la ciutat, autocars de llarg recorregut o 

sortides escolars. Remarca, però, que cada vegada es veuen més autocars turístics que entren i 

surten de la ciutat o fan un recorregut intern. Afirma que aquests vehicles utilitzen el carril bus 

en les vies que en disposen, i d’aquesta manera col·lapsen i alenteixen la velocitat dels 

autobusos de la xarxa pública. Assenyala que a Glòries, per exemple, el carril bus que hi ha a la 

Gran Via està força col·lapsat habitualment per tot un reguitzell d’autobusos turístics. 

Finalment formula la pregunta. 

 

La Sra. VIDAL afirma que a Barcelona el transport discrecional en autobús, com a transport 

d’alta capacitat, pot utilitzar el carril bus, tal com és desitjable perquè tingui un pas adequat per 

la ciutat. Assenyala que això es fa en unes condicions que no dificultin el trànsit dels autobusos 

regulars. Explica que per això estan elaborant diferents propostes, algunes recollides en 

l’estratègia de mobilitat turística o d’altres que ja es desenvolupen, com ara la generació de 

zones d’autobús perquè aquests autobusos aparquin, i ho facin a més amb una taxació adequada 

perquè no obstaculitzin el pas per la ciutat. Assenyala que, de fet, hi ha una proposta de 

modificació de les ordenances actuals en aquest sentit, amb la idea que el transport amb més 

capacitat pugui estar adequadament prioritzat i no hi hagi un col·lapse del carril bus.  

Manifesta que estan impulsant diferents mesures perquè el carril bus tingui una funcionalitat 

adequada, com mesures coercitives per part de la Guàrdia Urbana perquè aquests carrils 

estiguin lliures, així com mesures de planejament per incrementar la superfície del carril bus a 

la ciutat.  

 

La Sra. LECHA afirma que esperen que totes aquestes mesures serveixin per a alguna cosa. En 

relació amb això, opina que la possible aprovació de les ordenances fiscals comportarà un 

retorn, però no pas una major velocitat del transport públic, quan creuen que precisament una 

manera de reduir el vehicle privat és que el vehicle de superfície públic tingui una velocitat 

adequada. En aquest sentit, remarca que a les hores punta el carril bus està molt col·lapsat per 

autobusos que no són el transport habitual de TMB que utilitzen els veïnes i veïnes de la ciutat.  

 

La Sra. VIDAL afirma que està totalment d’acord en la prioritat del transport públic i la seva 

velocitat. Explica que per això estan elaborant un pla de carrils bus i la Guàrdia Urbana ha 

intensificat molt la vigilància en aquests carrils. Assenyala que això s’anirà notant a mesura que 

vagin construint més carrils bus al llarg del mandat.  

 

Es dona per tractada. 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

29.-  (M1519/6432) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 17 de febrer de 2016, amb el 

següent contingut: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el govern 

municipal a presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor d’Urbanisme de 

Barcelona en un termini de dos mesos com un òrgan de caràcter voluntari i complementari a 

l’organització municipal. Amb facultats informatives, consultives i deliberatives per a millorar 

els processos de participació en matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives 

d’ordenació per tal d’assolir el consens necessari per les propostes de planejament. 

 

El Sr. MARTÍ recorda que el febrer del 2016 van presentar una proposició que va ser 

transaccionada amb el Govern, en la qual demanaven, amb un sentit positiu, constructiu i 

participatiu, la creació d’un òrgan consultiu, el Consell Assessor d’Urbanisme, que és un òrgan 

que ja havia existit a l’Ajuntament de Barcelona. Explica que, en la transacció, el Govern va 

proposar fer un estudi en el termini de dos mesos sobre les condicions en les quals s’hauria de 

crear aquest consell. Remarca que ja han transcorregut 16 mesos i no s’ha fet cap estudi. 

Manifesta que creuen que és injustificable que, després de tot aquest temps, continuïn sense 

tenir notícies de l’estudi que hauria de fer possible una cosa que redundaria en benefici de 

l’urbanisme i de la ciutat.  

 

La Sra. SANZ assenyala que no és la primera vegada que es fa un seguiment d’aquesta 

proposició i que n’han parlat a bastament. Recorda que l’última vegada que en van parlar ja va 

expressar el seu compromís polític de dur a terme aquesta proposta en aquest mandat. Explica 

que no han fet l’estudi en format d’informe, però que disposen de diferents documents que 

exemplifiquen les diferents maneres de constituir un consell d’aquest tipus.  

Assenyala que una de les coses que va dir l’última vegada que es va fer un seguiment sobre 

aquesta qüestió era que es volia fer un espai de participació que incorporés les entitats. Explica 

que des d’aleshores han contactat amb totes les entitats que podrien ser susceptibles 

d’incorporar-s’hi. D’altra banda, recorda que quan es va crear el Consell de Sostenibilitat en el 

mandat anterior es va trigar dos anys i mig a treballar la proposta, tot i tenir molt identificades 

les entitats d’aquest àmbit. Afirma que en l’àmbit de l’urbanisme aquest procés costa molt 

perquè no hi ha entitats pròpiament d’urbanisme. Assenyala que hi ha col·legis professionals, 

però que no es poden limitar només a incorporar aquest tipus d’entitats.  

Explica que creu que de cara a la tardor ja podrà presentar una proposta ferma de com 

començar el procediment per constituir aquest consell. Manifesta que pot fer arribar al Sr. Martí 

la informació relativa a les entitats amb les quals s’ha trobat personalment per explicar la 

proposta i rebre un feedback, així com la informació que han recollit sobre les diferents 

maneres d’organitzar-se, que inclouen des del Consell de Turisme i Ciutat fins al Consell de 

Sostenibilitat i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Assenyala que des de Participació 

se’ls ha informat d’aquestes diferents opcions i que no cal fer-ne un estudi concret.  

 

El Sr. MARTÍ manifesta que agrairà que la Sra. Sanz li faci arribar la informació de què 

disposi, però demana que s’intentin complir els terminis que fixa el mateix Govern quan  fa 

transaccions. Opina que és inadmissible que després de 16 mesos el seu grup no tingui 

coneixement de res. Explica que ja sap que hi ha moltes prioritats a la ciutat, però que, 
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aleshores, el Govern hauria d’haver proposat un altre termini. Afirma que no és seriós que el 

seu grup hagi de fer tres seguiments per cada iniciativa.  

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/6424) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició M1519/5876, aprovada en la sessió de 22 de març de 2017: 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a publicar i 

presentar, abans de dos mesos en la CEUM, un informe sobre l’aplicació de l’Ordenança de 

terrasses dels anys 2014, 2015 i 2016, incloent-hi tots els procediments judicials oberts per 

l’aplicació per part del Govern municipal de l’esmentada ordenança i les possibles 

conseqüències patrimonials per reclamacions judicials a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS recorda el contingut de la proposició que es objecte de seguiment i que va 

ser transaccionada amb el Govern. Manifesta que, després de tres mesos, no tenen constància 

que s’hagi fet l’informe corresponent.  

 

El Sr. MÒDOL afirma que s’està elaborant aquesta informació i que la faran arribar al Sr. 

Mulleras entre aquest mes o el proper. Assenyala que aquest informe no aportarà gaire 

informació nova al Sr. Mulleras perquè, a banda de la informació que ja tenen tots els membres 

de la Comissió Tècnica de Terrasses, molts dels aspectes que esmenta la proposició ja han sortit 

en les converses de negociació de l’ordenança.  

 

El Sr. MULLERAS agraeix la predisposició del Sr. Mòdol a confeccionar l’informe. Manifesta 

que consideren que això és una obligació de gestió del Govern municipal que s’hauria d’haver 

fet abans, a més d’una obligació política, perquè prové d’una proposició aprovada i 

transaccionada amb el Govern.  

Demana que la informació inclogui el que es demana i que sigui tan exhaustiva com sigui 

possible, ja que es tracta de posar de manifest les problemàtiques existents per fer les 

modificacions que siguin necessàries, a més de tenir coneixement dels procediments judicials 

oberts per l’aplicació de l’ordenança i les seves possibles conseqüències patrimonials. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que faran arribar aquesta informació al més aviat possible.   

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.43 h. 

 


