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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 

Sessió de 21 de setembre de 2016 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 21 de setembre de 2016, s'hi 

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

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

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

Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, 

Jordi Coronas Martorell, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha González, assistits per 

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

que certifica. 

 

També hi són presents la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando i la Sra. Aurora López Corduente. 

 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Francina Vila i Valls i l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S'obre la sessió a les 16.35 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20160029)  

Del gerent municipal, de 18 de juliol de 2016, que disposa la despesa i adjudica a Bac 

Engineering Consultancy el contracte relatiu a la direcció facultativa i la coordinació de 

seguretat i salut del contracte de serveis de manteniment, reparació i modificació dels equips i 

sistemes de regulació, control i informació del trànsit situats a les rondes de Dalt i Litoral, per 

als exercicis 2016-2028, i per un import de 135.791,04 euros. 

 

2.-  (20160371)  

Del gerent municipal, de 28 de juliol de 2016, que aprova els plecs de clàusules, autoritza i 

disposa la despesa i inicia l'expedient per al servei de gestió, dinamització i impuls a la 

fabricació digital des de l'Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol, i adjudica l'esmentat 

contracte a Fundació Centre CIM, per als exercicis 2016 i 2017, i per un import de 96.450,15 

euros. 
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3.-  (20160354)  

Del gerent municipal, de 6 de setembre de 2016, que disposa la despesa i adjudica a Ingenieria 

Social, SAL el contracte que té per objecte els Serveis d'oficina tècnica de suport a l'avaluació 

de serveis en la Direcció de Recursos i Control de Gestió adscrita a la Gerència d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 36.287,90 euros. 

 

4.-  (20160171)  

Del gerent municipal, de 8 d'agost de 2016, que disposa la despesa i adjudica a Iplan Gestión 

Integral, S.L. el contracte relatiu a la gestió dels treballs de manteniment, neteja i tele 

comandament d'aparells elevadors i els de subministrament, distribució i retirada de tanques en 

actes públics i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al 

mercat laboral, per als exercicis 2016-2028, i per un import de 273.176,90 euros. 

 

5.-  (20160314)  

Del gerent municipal, de 8 de juliol de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per al subministrament d'una unitat mòbil de mesura de la qualitat 

de l'aire l'any 2016, i els serveis de manteniment de la xarxa durant els anys 2017-2018, i per un 

import de 304.148,12 euros. 

 

6.-  (20170002)  

Del gerent municipal, de 10 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació dels serveis de coordinació de seguretat i salut 

dels contractes de manteniment de pavimentació, senyalització i senyalització excepcional per a 

actes de ciutat 2017-2018 i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 71.632,00 euros. 

 

7.-  (20160441)  

Del gerent municipal, de 10 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació relativa a les obres de manteniment recorrent de 

paviments asfàltics de Barcelona i de recobriments asfàltics de xarxa bàsica i foment de 

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

2016-2017, i per un import de 128.163,20 euros. 

 

8.-  (20160461)  

Del gerent municipal, de 10 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació relativa a les obres de reparació de patologies 

de la façana del CAP d'Horta i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 463.019,71 euros. 

 

9.-  (20160434)  

Del gerent municipal, de 8 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa 

i inicia l'expedient per a la contractació relativa a les obres d'urbanització en els elements que 

competeixen al Departament de Xarxes Viàries i el foment de l'ocupació de persones amb 

dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import 

de 432.776,34 euros. 
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10.-  (20160479)  

Del gerent municipal, de 30 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació de l'assistència tècnica per al seguiment de la 

instal·lació i retirada de l'enllumenat nadalenc 2016, per als exercicis 2016-2017, i per un 

import de 72.375,00 euros. 

 

11.-  (20160470)  

Del gerent municipal, de 6 de setembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la realització d'aforaments i enquestes, tractament de dades, 

calibració del model de trànsit i avaluació d'escenaris actual i futurs de les rondes de Barcelona, 

per als exercicis 2016-2017, i per un import de 180.290,00 euros. 

 

12.-  (161/2016) Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Del gerent municipal, de 10 d'agost de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació dels serveis de redacció del Pla de Mobilitat del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 52.030,00 

euros. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 14 de juliol de 2016: 

 

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

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

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

pels carrer de Vilana, de la Marquesa de Vilallonga, de Planella i d’Horaci, aprovat 

definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 29 de juny de 2012, 

d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació 

B) de 27 d’octubre de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

dóna per reproduït, per un import de 2.372.608,89 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 

(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. RESOLDRE 

l’al·legació presentada pel Sr. Eulogio Gallego del Aguila, en representació de la Comunitat de 

Propietaris de l’edifici del carrer Marquesa de Villalonga, s/n de conformitat amb l’informe de 

data 6 de juliol de 2016 que consta degudament incorporat a l’expedient. PUBLICAR el present 

acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més 

circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

14.-  (20170003) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de Direcció Facultativa i 

d’Assistència Tècnica del contracte de manteniment dels paviments de la ciutat i el foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 2017-20, amb 

núm. de contracte 16002411, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.069.252,80 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 883.680,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

185.572,80 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu d'acord 
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amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2016: 

 

15.-  (20160081) RETORNAR a la consignació d'origen l'autorització de despesa del contracte núm. 

16000261 que té per objecte els serveis de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada 

d’altres elements de la via pública i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral, per als anys 2016-19, per un import d'11.827.812,00 

euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, d’acord 

amb la renúncia acordada per la Comissió de Govern el 14 d’abril de 2016; INICIAR de nou 

l'expedient per a la contractació del Servei de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada 

d’altres elements de la via pública 2016-19 i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16003250, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació d’11.827.812,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 10.752.556,36 euros; tipus 

impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA d'1.075.255,64 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

16.-  (20160152) ADJUDICAR el contracte núm. 16001112, que té per objecte el manteniment, 

reparació i modificació de radars, per un import de 536.600,00 euros, IVA inclòs, de 

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

Tradesegur, S.A. amb NIF A80015506, d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 

l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 12,5%, sotmès a la condició suspensiva d'existència 

de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; REAJUSTAR la 

distribució pressupostària del contracte al termini d’execució, en el sentit de traslladar la 

quantitat de 21.142,15 euros de l’anualitat 2016 a l'anualitat del 2018, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; DISPOSAR a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest mateix document, amb el següent desglossament: import d'adjudicació 

443.471,64 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 93.128,36 euros; 

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

de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan 

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

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

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

Sr. Felix Campos; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un 

import de 77.179,66 euros, corresponent a la baixa d’un 12,5 % respecte el preu de licitació de 

l’oferta presentada per l’empresa Tradesegur, S.A. NIF A80015506, a qui es proposa com 

adjudicatari, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i 

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

 

17.-  (20160443) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de millora de senyalització 

horitzontal i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 

laboral 2016-2017, amb núm. de contracte 16003212, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
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utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.750.429,23 euros, 

IVA inclòs, distribuït en els següents lots: LOT núm. 1, Districtes de Sants-Montjuïc i Les 

Corts, per un import de 415.847,03 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, Districtes de Sarrià-Sant 

Gervasi i Gràcia, per un import de 466.248,39 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, Districtes 

d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, per un import de 477.183,59 euros IVA inclòs; 

LOT núm. 4, Districte de Sant Martí, per un import de 391.150,22 euros IVA inclòs; 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars, el pressupost i les especificacions tècniques reguladores del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 1.446.635,73 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 303.793,50 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos posteriors a l'actual; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

18.-  (20160490) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de neteja de pintades, 

eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 

16003616; amb un pressupost base de licitació de 815.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; i DISPOSAR l'obertura del procediment 

d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat sense 

publicitat però amb consulta a un únic proveïdor justificat segons l'article 170 d) del R.D.Leg. 

3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; AUTORITZAR l'esmentada 

despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient, i 

DISPOSAR la despesa a favor de “Corporación Cld Servicios Urbanos de Tratamiento de 

Residuos SL” amb NIF B08173411, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i 

al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 740.909,09 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA 74.090,91 

euros; FIXAR en 37.045,45 euros l'import de la garantia definitiva; i RETENIR-LO del preu 

del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució 

de garantia; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació 

que consta en el plec de clàusules administratives particulars; FORMALITZAR el contracte en 

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

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

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

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

de la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Ramon Vinyes Pros, cap 

del Departament de gestió operativa; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

19.-  (20170004) APROVAR el conveni a subscriure amb l’Autoritat del Transport Metropolità, 

relatiu a la coordinació per a la redacció del projecte constructiu per a l’articulació de les xarxes 

Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada, de conformitat 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; ESTABLIR que l’aprovació del conveni resta condicionada a l’aprovació i dotació del 

projecte d’inversions número P11616902 assignat a BIMSA, d’acord amb l’encàrrec aprovat 

per la Comissió de Govern en sessió del 16 de setembre de 2015; FACULTAR el gerent 

d’Ecologia Urbana per la formalització del conveni; DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Acords de la Comissió de Govern de 28 de juliol de 2016: 

 

20.-  (20160459) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de manteniment recurrent de 

paviments asfàltics de Barcelona 2016-2017 i el foment de l'ocupació de persones amb 

dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16003506, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació de 3.802.742,96 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, carrer 

Pau Claris i altres, per un import d'1.272.175,22 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, carrer Escorial i 

altres, per un import d'1.269.830,92 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, avinguda Josep Tarradellas i 

altres, per un import d'1.260.736,82 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades, el projecte, el plec de clàusules administratives particulars, el pressupost i les 

especificacions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 3.142.762,77 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

659.980,19 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'art. 

89 del TRLCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

21.-  (20160460) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de recobriment de paviment 

asfàltic de la xarxa bàsica 2016-17 i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats 

d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16003666, mitjançant tramitació ordinària, 

amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.054.697,79 

euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, plaça Alfons Comín i altres 

carrers de Barcelona, per un import de 991.617,27 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, plaça Karl 

Marx i altres carrers de Barcelona, per un import d'1.063.080,52 euros IVA inclòs; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el 

pressupost i les especificacions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 1.698.097,35 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

356.600,44 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'art. 

89 del TRLCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

22.-  (20170005) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de conservació i 

manteniment d'edificis, parcs i monuments històric artístics (2017-2018), i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb núm. de 

contracte 16003791, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 

amb un pressupost total de licitació de 5.300.000,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de 

preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Conservació i manteniment del Park 

Güell, per un import de 750.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Conservació i manteniment 

dels monuments, per un import de 2.280.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, Conservació i 

manteniment d'edificis, per un import d'1.520.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 4, 

Conservació i manteniment del Monestir de Pedralbes, per un import de 750.000,00 euros IVA 

inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
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desglossament: pressupost net 4.380.165,29 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 919.834,71 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 

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

la seva autorització; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la 

clàusula 17 del PCAP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

23.-  (20160101) ADJUDICAR el contracte núm. 16000743, que té per objecte els serveis de neteja 

de les instal·lacions del Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), 

la cura especialitzada dels animals que viuen al CAACB, i el foment de l'ocupació de persones 

amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import de 644.212,83 euros, IVA 

inclòs, amb una baixa del 6,02% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a Multiserveis Ndavant, SL amb NIF 

B60579240, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

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

posteriors a l'actual; REAJUSTAR la distribució pressupostària del contracte al seu termini 

d'execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 112.738,13 euros de l’anualitat 2016 a 

l'anualitat del 2018, amb càrrec al pressupostos i partides indicades en aquest mateix document; 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 

adjudicació 532.407,30 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 111.805,53 

euros; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 

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

s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

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

Sra. Anna Ortonoves i Gil, Cap del Departament de Gestió i Protecció Animal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

24.-  (SF16/01) APROVAR, en virtut de la resolució de la presidenta de Parcs i Jardins de Barcelona, 

Institut Municipal, de 22 de juliol de 2016, la convocatòria de l’oferta d’ocupació per a l’any 

2016, de 24 places corresponents a la categoria d’auxiliar de jardiner/a, d’acord amb el 

pressupost i la plantilla aprovats pel Consell Municipal. PUBLICAR en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya; COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de la 

Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques; i DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 8 de setembre de 2016: 

 

25.-  (15PL16373) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona i per tal de garantir el dret al tràmit, el Pla Especial Urbanístic per a la 

implantació de locals comercials inferiors a 2500 m2 de superfície de venda al centre comercial 

de Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal DM1 SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini 

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

 

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

 

26.-  (20160004) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 15004487, que té per objecte el 

servei de suport, assistència tècnica, assessorament en el seguiment i control de l'execució de 

les actuacions incloses en els següents àmbits (2016-2018), i el foment de l’ocupació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral: el protocol de tramitació de 
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projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, el 

Comitè i la Comissió d'Obres i Mobilitat i la Intervenció Municipal, les proposicions 

presentades per les empreses Eptisa, Enginyeria i Serveis SAU, OUA Gestió del Territori i 

Urbanisme, SL i SGS Tecnos, SA, en no haver acreditat els requisits de capacitat i solvència 

assenyalats a la clàusula 6 del PCAP, de conformitat amb l’article 62 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic; EXCLOURE de la licitació del contracte la proposició presentada 

per la UTE Ambiset- Ingenieros IM3, per estimar que l’oferta no pot ser complerta a 

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

152.04 del text refós de la Llei de contractes del sector públic; REAJUSTAR la distribució 

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

61.005,82 euros de l’anualitat 2016 a l'anualitat del 2018, amb càrrec al Pressupostos i Partides 

indicades en aquest mateix document; ADJUDICAR l'esmentat contracte per un import 

d'1.028.016,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 34% sobre el preu de sortida, i de 

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

Ingeniería y Arquitectura, SLU, amb NIF B66186479, i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 

amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: import net 849.600,00 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 178.416,00 euros; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 

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

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

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

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

a responsable del contracte el Sr. Carles Chico i Martorell, Cap del departament de Coordinació 

d’Obres a l’Espai Públic; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte, 

per un import de 529.584,88 euros, corresponent a la baixa sobre el preu de licitació presentada 

per GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU, a qui es proposa com a adjudicatari, amb càrrec als 

Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document; DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Balanç del Pla de xoc d'inspecció contra els habitatges d'ús turístic il·legal. 

 

La Sra. SANZ recorda que aquest pla de xoc vol garantir la convivència, el dret a l’habitatge i 

un model urbà sostenible a la ciutat. A més, remarca que no només estarà vigent durant els 

mesos d’estiu i que tindrà un caràcter permanent. Destaca que l’objectiu és enfortir al màxim 

possible els serveis d’inspecció per tal d’expressar tolerància zero respecte a l’activitat il·legal 

dels allotjaments turístics a la ciutat, i treballar per garantir el dret a l’habitatge i evitar que els 

veïns i veïnes siguin expulsats dels seus barris. Assenyala que una dada molt il·lustrativa 

d’aquesta situació és que, segons les estadístiques de l’Idescat, el barri Gòtic ha perdut en els 

darrers tres anys el 45% dels seus residents empadronats, mentre que, alhora, és un dels barris 

on ha crescut més l’oferta d’allotjaments turístics. Afirma que la ciutat de Barcelona no es pot 

permetre aquestes realitats i cal garantir que a la ciutat s’hi pugui viure a tots els barris.  

Manifesta que el pla inclou mesures de detecció, d’inspecció, de sanció, de col·laboració 

interadministrativa, de sensibilització i de tipus normatiu. Assenyala que s’ha avançat en totes 

elles, però que durant l’estiu s’ha fet molta feina de detecció i d’inspecció, perquè són els mesos 
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en què es poden identificar amb més facilitat aquest tipus de situacions. Afirma que no n’hi ha 

prou amb tot el que s’ha fet fins ara, però que creuen que hi ha un canvi de tendència pel que fa 

al treball, l’eficàcia i l’agilitat en algunes de les propostes innovadores que s’han plantejat, com 

la creació d’un equip de visualitzadors que, a peu de carrer i mitjançant la cerca per Internet, 

poden identificar els allotjaments que s’anuncien o es lloguen sense llicència.  

Mostra algunes dades amb relació als expedients iniciats, a les sancions i als precintes dictats. 

Remarca que, mentre que el 2011 i el 2014 no s’arribava a 350 i 500 expedients respectivament, 

durant el 2015 es van sobrepassar els 2.000 i actualment n’hi ha 1.835. Explica que els 

visualitzadors han fet més de 1.200 cerques per Internet i més de 1.000 visualitzacions 

específiques, i que des de l’impuls del pla de xoc s’han dut a terme 782 inspeccions, s’han 

localitzat 766 habitatges d’ús turístic (HUT) il·legals i s’han ordenat 615 ordres de cessament 

amb multes en paral·lel, amb sancions de 30.000 euros. Precisa que, d’aquestes 615 ordres de 

cessament, 418 provenen de l’activitat directa dels visualitzadors i 197 de la inspecció. 

Assenyala que també s’han desenvolupat ordres de cessament en tres edificis sencers amb 40 

HUT sense llicència. A més, explica que durant el mes d’agost van detectar dues residències 

d’estudiants que s’oferien com a allotjament turístic il·legal i, per tant, també se n’ha tramitat 

l’ordre de cessament. Afirma que també s’han identificat 32 hostels sense llicència, però com 

que en aquest cas és una altra administració la que s’ocupa de les llicències, n’estan acabant de 

verificar la categoria per poder tramitar les ordres de cessament.  

Recorda que van demanar la col·laboració de les plataformes digitals per detectar HUT il·legals. 

Pel que fa a això, explica que ja s’ha finalitzat el procés de sanció a les plataformes Airbnb i 

Homeaway, atès que no col·laboren i no volen facilitar tota la informació corresponent a aquest 

tipus d’habitatges. Manifesta que 21 plataformes, sobretot intermediaris, sí que s’han avingut a 

col·laborar amb l’Administració i a oferir-los aquesta informació, però que continua havent-hi 9 

plataformes digitals i 63 intermediaris petits que no ho volen fer. D’altra banda, explica que van 

enviar una carta als veïns i veïnes per informar-los de les actuacions que es fan en aquest àmbit. 

Assenyala que ja ho han fet a l’Eixample, Ciutat Vella i Gràcia, i que l’objectiu és arribar als 

veïns de tota la ciutat a l’octubre. 

Finalment, afirma que un altre objectiu és demanar la màxima col·laboració a totes les 

administracions. En relació amb això, destaca la necessitat que el Govern de la Generalitat 

permeti que els ajuntaments puguin recuperar la competència de règim de llicències per poder 

controlar aquesta situació des de l’inici.  

La Sra. RECASENS afirma que ha assistit a la comissió en «estat de xoc» després que ahir el 

regidor de Promoció Econòmica no va dir la veritat durant el debat sobre Schneider i Cisco i 

avui la tinenta d’alcalde tampoc no ho ha fet en el debat sobre el zoo. Manifesta que, per tant, es 

pregunta per què s’han creure totes les xifres que els ha donat el Govern.  

Remarca que els membres del Govern deien en el mandat anterior que el turisme amb Xavier 

Trias estava fora de control, quan durant l’any i mig del mandat d’Ada Colau hi ha hagut un 

estiu amb rècord de turistes, en concret 30 milions; aquest estiu hi ha hagut 24.000 anuncis 

d’Airbnb, 8.000 més que fa un any; el fenomen dels HUT il·legals s’ha estès a tot el territori; ha 

caigut l’oferta de pisos de lloguer, cosa que ha generat un altre cop una bombolla immobiliària; 

i el 40% de les operacions tancades de compra d’habitatge el primer semestre de l’any són per 

especular, el doble que la mitjana d’Espanya, i aquest percentatge s’eleva al 84% a la 

Barceloneta. A més, assenyala que, segons un estudi fet pel Govern i presentat pel regidor 

Colom, actualment hi ha més oferta il·legal d’apartaments turístics a la ciutat que mai, amb 

6.275 HUT sense llicència i 9.606 amb llicència. En relació amb tot això, opina que el Govern 

podria utilitzar termes com impotència, incapacitat, desànim, desgavell o descontrol, en 

comptes de presentar un gran nombre de dades que l’únic que fan és confondre. Afirma que 

també es podria donar com a única dada que només s’han tancat 71 apartaments turístics, del 
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total de 4.172 HUT il·legals que s’han detectat a través dels inspectors, els visualitzadors i les 

cartes a la ciutadania.  

Assenyala que el nou Govern va començar el mandat amb una moratòria de la suspensió de 

llicències d’allotjaments turístics i va haver de recórrer al pla del Govern anterior per evitar 

l’aixecament de la moratòria. D’altra banda, opina que la implantació de visualitzadors no és 

una mesura gaire innovadora, atès que el Govern anterior ja va contractar una empresa externa 

per fer aquesta tasca de visualització i, arran d’això, va aconseguir tancar 225 apartaments 

il·legals.  

El Sr. BLANCO remarca que, malgrat que el Govern ha enviat 800.000 cartes als veïns en què 

els insta a denunciar-se els uns als altres, només s’han rebut 125 denúncies per internet. 

Manifesta que d’això treuen la conclusió que o bé no hi ha tanta oferta de pisos irregulars com 

es diu, o bé que els barcelonins no consideren que perseguir l’allotjament il·legal hagi de ser 

una prioritat.  

Lamenta que es continuï parlant exclusivament de mesures coercitives pel que fa a aquest tema, 

que s’identifiqui l’activitat irregular amb l’incivisme i les males pràctiques, i que les dues 

úniques al·legacions que s’han presentat al Reglament de turisme vagin també en la línia de 

criminalitzar l’activitat i endurir la normativa. D’altra banda, denuncia altres tipus d’iniciatives 

que no figuren en l’informe, com la col·locació de cartells en molts portals de comunitats de 

veïns en els quals es diu als turistes que s’allotgen en un pis turístic il·legal i que per culpa seva 

hi ha una persona que ha hagut de marxar del barri. Pregunta qui posa aquests cartells i qui 

decideix on es col·loquen i amb quins criteris.  

Opina que els turistes que llegeixin aquests cartells sentiran que no són benvinguts a la ciutat i 

que, a més, no tenen per què saber si s’allotgen en un lloc que disposa dels permisos pertinents. 

Assenyala que això no competeix ni als turistes ni als veïns, sinó a l’Ajuntament, que és el que 

ha de tancar i sancionar els allotjaments irregulars. Afirma que aquest tipus de missatges donen 

molt mala imatge de Barcelona i perjudiquen tant els ciutadans com els turistes, ja que posen 

tots els ciutadans sota sospita, mentre que acusen els turistes de trencar la convivència i alterar 

l’ordre. Manifesta que pensen que aquest tipus de missatges són els que trenquen la convivència 

i que no ajuden gens a tenir un millor turisme.  

El Sr. CORONAS manifesta que, d’una banda, celebren que el Govern comenci a presentar 

resultats respecte als HUT il·legals, però que, de l’altra, les dades a vegades no es corresponen 

amb la realitat. En aquest sentit, afirma que, tot i que és veritat que s’han reforçat els recursos 

per lluitar contra aquest tipus d’habitatges, encara s’està molt lluny de començar a resoldre el 

problema, ja que el nombre de HUT il·legals a la ciutat ha crescut.  

Recorda que abans de l’estiu ja van dir que consideraven que la mesura de govern que va 

presentar el Govern no era realment un pla de xoc. Manifesta que, més enllà d’aquest fet, els 

sorprenen algunes declaracions del Govern amb relació al Reglament de turisme de Catalunya 

per justificar la manca d’efectivitat d’aquest pla. Demana que el Govern especifiqui quines són 

les singularitats de la Carta Municipal amb relació a la qualitat turística que aquest reglament 

impedeix desplegar a l’Ajuntament de Barcelona per poder incidir en una major regulació dels 

habitatges d’ús turístic. D’altra banda, remarca que el que sí que és directament competència de 

l’Ajuntament de Barcelona és resoldre situacions de convivència i aprovar el PEUAT, cosa que 

encara no s’ha fet. Assenyala que, d’acord amb algunes declaracions, sembla com si aquestes 

qüestions no fossin responsabilitat de l’Ajuntament, quan sí que ho són.  

A més, explica que el Reglament de turisme de Catalunya no especifica enlloc que facin falta 

dues inspeccions per poder iniciar un expedient, tal com ha afirmat en declaracions el Govern. 

Assenyala que són vàlides altres proves, com ara la comercialització a través d’un portal de bed 

and breakfast. D’altra banda, manifesta que, amb relació als lloguers problemàtics de més de 31 

dies, els agradaria conèixer la llista exacta de HUT que no s’han pogut tancar i sancionar per 
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aquesta característica, quan, en canvi, això sí que es pot fer per incompliment d’ordenances 

municipals, com les relatives al soroll. Així mateix, afirma que no cal que l’Ajuntament explori 

una categorització dels HUT, perquè ja existeix en el Reglament de turisme.  

Demana al Govern que en el següent informe, o bé en una ampliació d’aquest, faci públiques 

més informacions, com quines són les característiques dels habitatges expedientats: si eren de 

grans o petits propietaris; si s’havien anunciat online i, en aquest cas, en quines plataformes; i 

quina era la localització d’aquests immobles, de manera que els ciutadans puguin saber on s’ha 

aconseguit actuar.  

El Sr. MULLERAS explica que la lectura d’aquest informe els deixa perplexos, ja que durant 

molt de temps el Govern municipal s’ha dedicat a dir que no tenia eines per lluitar contra els 

apartaments turístics il·legals i que la llei de sostenibilitat de l’Administració pública del Partit 

Popular no deixava fer res, mentre que ara porta un balanç positiu del Pla de xoc contra els 

habitatges d’ús turístic il·legals, que parla de la quantitat d’inspeccions que s’han fet, de la 

contractació de 28 persones, entre inspectors i visualitzadors, que ajuden a tancar aquests 

habitatges, i d’instruments per localitzar pisos turístics il·legals, com l’aranya web. Afirma que, 

per tant, sí que es disposava d’eines, però que el Govern ha començat a treballar molt tard i els 

resultats són insuficients. En aquest sentit, observa que s’han tancat 71 HUT il·legals, que 

representen menys d’un 1% dels que hi ha a Barcelona.  

D’altra banda, adverteix que cal no perdre de vista que es lluita contra els problemes que 

generen els habitatges d’ús turístic, tant els il·legals com els legals. Afirma que, per tant, també 

s’haurien de prendre mesures contra aquells HUT que, encara que tinguin llicència, provoquen 

problemes a les escales de veïns.  

Manifesta que hi ha eines del pla que consideren que no són adequades, com la delació, fer 

enquestes al carrer als turistes, o posar cartells com els que ha mostrat el Sr. Blanco. Demana 

que, en canvi, s’incrementi el nombre de visualitzadors i es reforci la inspecció. En aquest 

sentit, opina que el que veritablement cal és un pla d’inspecció a la ciutat contra els apartaments 

il·legals i aquells que generen problemes i, sobretot, més capacitat normativa. Pel que fa a això, 

assenyala que l’informe no subratlla prou la importància de la capacitat normativa, i demana 

que l’alcaldessa es faci menys fotos amb el Sr. Puigdemont i altres dirigents de la Generalitat i 

obtingui més resultats per lluitar de manera efectiva contra els habitatges il·legals que causen 

problemes als barcelonins.  

La Sra. LECHA recorda que el Grup de la CUP ja va dir al seu moment que el pla de xoc era 

una mesura insuficient i marginal davant del problema que genera el binomi turisme-ciutat. 

Afirma que el col·lapse que ha viscut la ciutat aquest estiu ha posat en evidència que aquestes 

mesures estan molt lluny de ser una solució i que manca una voluntat seriosa per iniciar 

polítiques de decreixement. Explica que creuen que és una fal·làcia dir que el pla fa compatible 

l’activitat turística amb un model urbà sostenible, i atribuir al pla la garantia de la convivència, 

el dret a l’habitatge i un model urbà sostenible. Opina que es tracta d’afirmacions molt 

triomfalistes amb relació al contingut real del pla de xoc.  

Assenyala que, segons les dades oficials, a la ciutat hi ha 15.881 HUT, dels quals un 39% 

(6.275) són il·legals, i els lloguers turístics identificats representen un 7,7% del parc de lloguer 

de Barcelona. Afirma que, tenint en compte l’increment que s’ha produït i la situació que viu 

actualment la ciutat, les dades exposades com a resultat del pla de xoc són pobres.  

Manifesta que els ha sorprès la referència a les dues residències d’estudiants que actuaven com 

a hotels i als 32 hostels sense llicència. Opina que el que fa possible aquest tipus de casos és la 

permissivitat que hi ha en la tramitació per obrir un hotel sota la categoria d’alberg juvenil o 

residència d’estudiants, fora de la regulació turística. Pregunta què pensa fer el Govern amb 

relació a això.  
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Afirma que l’actual model urbà de Barcelona i el seu model turístic no poden ser sostenibles, ja 

que això implicaria preservar-los per a un futur. Demana al Govern que deixi d’utilitzar aquesta 

expressió i admeti que s’han de cercar solucions als problemes, no pas pal·liant-ne les 

conseqüències, sinó abordant els problemes de soca-rel. Remarca que el model turístic necessita 

un creixement continuat per poder sobreviure, cosa que va clarament en contra dels interessos 

del veïnat. Manifesta que, per tant, pensen que cal generar polítiques de decreixement turístic 

real que veritablement garanteixin els drets bàsics dels veïns i veïnes de la ciutat.  

La Sra. SANZ opina que, a partir de totes les intervencions, es pot constatar que tots estan 

d’acord que la ciutat té un problema pel que fa a aquesta qüestió, i que calen totes les propostes 

i tota la col·laboració possibles per seguir treballant-hi. Afirma que es tracta d’un problema 

global que pateixen totes les ciutats; que Barcelona està fent tot allò que es pot fer, que és més 

del que s’havia fet fins ara, i que cal continuar buscant noves eines per afrontar-lo.  

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

2.-  (M1519/4192) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions sobre els motius que han conduït a implantar restriccions de trànsit a l'àrea del 

Poblenou entre els carrers de Badajoz, Tànger, Llacuna i Pallars, les circumstàncies en què 

s'han donat, i les conseqüències sobre la circulació de vehicles, així com sobre l'activitat de la 

població resident, comerciants i usuaris de la zona. Que en aquesta mateixa compareixença es 

presentin, si procedeix, els documents següents: resolució administrativa conforme s'ha portat a 

terme aquesta actuació municipal, estudis previs a la implantació de les restriccions viàries, 

justificació de la seva necessitat, plans d'avaluació i control dels efectes generats per les 

mateixes, i mesures correctores previstes. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que aquest punt es tractarà conjuntament amb la proposició del Grup de 

CiU (punt 11), la proposició del Grup del PP (punt 14) i una pregunta del Grup d’ERC (punt 

22).  

El Sr. BLANCO assenyala que el tema de les superilles es presta a disquisicions sobre teoria 

urbanística i màrqueting polític, però que en aquest moment al seu grup l’interessa centrar-se en 

la qüestió pràctica de com s’han fet les restriccions de trànsit a l’àrea compresa entre els carrers 

Pallars, Badajoz, Llacuna i Tànger, i les conseqüències que han tingut. Remarca que aquesta 

mesura s’ha implantat de manera unilateral sense diàleg ni participació dels veïns, i sense que ni 

tan sols hi hagués una demanda veïnal. Afirma que aquestes restriccions han generat un 

conflicte seriós i una forta oposició que s’ha traduït en una recollida de signatures de persones 

que hi estan en desacord per les conseqüències que tenen sobre la circulació de vehicles i 

l’activitat quotidiana dels residents, els treballadors, els comerciants i els usuaris de la zona en 

general. Finalment, presenta la sol·licitud de compareixença.  

El Sr. MARTÍ qualifica l’actuació urbanística relativa a la superilla del Poblenou com «un dels 

episodis més surrealistes» d’una actuació municipal sobre el territori. Afirma que el Govern ha 

dut a terme una mala política pública en aquest espai, tal com ho mostra el fet que des de 

l’alcaldessa fins als responsables de les àrees ja han dit que estaven intentant modificar un 

conjunt d’errors evidents. Remarca que aquests errors no són només denunciats pel Grup 

Municipal de CiU, sinó també per altres grups polítics, per col·lectius de veïns afectats i per 
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comerciants i treballadors d’establiments comercials i privats de la zona. Destaca que, per tant, 

hi ha una sensació generalitzada de fiasco en una política pública molt important del Govern 

municipal en aquesta zona. Manifesta que, en conseqüència, demanen la retirada immediata de 

les actuacions que s’han portat a terme fins ara, que qualifica de «nyap». Remarca que, no 

obstant això, el seu grup és favorable al concepte i al model de superilla. En aquest sentit, 

recorda que han estat hereus d’altres governs pel que fa a la planificació i les actuacions en 

superilles de la ciutat, i que el mateix Govern de l’alcalde Trias va tirar endavant algunes fases 

d’alguns projectes de superilles com a prova pilot. Afirma, però, que les proves pilot es poden 

fer bé o molt malament, com en el cas de la superilla del Poblenou. Opina que en aquest cas el 

Govern ha pervertit el concepte i el model de les superilles que es coneixien fins avui, fet que ha 

suposat «una pèssima aplicació d’una bona idea».  

Assenyala que podria resumir la intervenció del seu grup amb dos articles que s’han publicat 

recentment: «En defensa de les superilles», de Vicente Guallart, i «La superilla», de Quim 

Monzó. Afirma que tots dos, el primer des d’un punt de vista tècnic i professional i el segon 

amb una certa sornegueria i ironia, fan una esmena a la totalitat a l’actuació del Govern.  

Manifesta que el Govern va rebutjar la feina que va deixar preparada el Govern anterior 

respecte a algun projecte de superilla que es preveia implantar al Poblenou de manera 

consensuada, i ha pres una decisió des d’un despatx, d’esquenes als veïns i als comerciants, 

aprofitant el mes d’agost. Opina que, per tant, la participació que pregona el Govern no ha estat 

més que un eslògan propagandístic en aquest cas, ja que no ha fet participar gairebé ningú en 

aquest projecte.  

Afirma que el Govern ha volgut expulsar el vehicle privat de la superilla i limitar-ne la 

implantació a una qüestió de mobilitat, quan les superilles són molt més que això. A més, 

subratlla que no s’han previst els problemes que tindrien els vehicles d’emergències, i s’ha 

perjudicat de manera potser irreversible molts establiments comercials. Explica que han parlat 

amb molts empresaris i treballadors d’aquestes empreses, sobretot del món de l’automoció, i els 

han dit que estan molt preocupats i estan pensant prendre algunes iniciatives per defensar els 

seus interessos. Opina que el Govern no ha previst els impactes de tot tipus que podia tenir 

aquesta superilla, que s’ha fet a corre-cuita de cara a la Setmana de la Mobilitat. Remarca que 

amb aquesta actuació el Govern ha aconseguit la intervenció d’ofici del Síndic de Greuges; la 

creació d’una plataforma de veïns afectats que actuaran contra l’Ajuntament, i que empreses 

afectades presentin requeriments i recursos al Govern municipal i es reservin el dret de 

presentar accions legals contra l’Ajuntament en el futur.  

D’altra banda, assenyala que el Govern no ha donat dades sobre les licitacions i els contractes 

que s’han signat i adjudicat per tirar endavant aquesta actuació. Demana aquestes dades, i 

afirma que volen transparència i saber com s’han gastat els diners per executar aquesta prova 

pilot.  

Manifesta que amb aquesta actuació s’ha incrementat el trànsit, el soroll i els fums als carrers 

adjacents, i que, per tant, s’ha traslladat el problema sense resoldre’l. Afirma que, d’aquesta 

manera, ara hi ha veïns de primera i de segona en aquesta illa.  

Conclou que, per tot això, demanen la paralització i la retirada d’aquesta prova pilot, que el 

Govern dialogui amb els veïns i els comerciants, i que es pacti o consensuï amb els grups 

polítics unes bases sòlides per tirar endavant un projecte tan important com aquest, ja que no es 

tracta només d’una prova pilot al Poblenou sinó d’un model urbanístic de ciutat. En aquest 

sentit, afirma que no es pot reproduir aquest model a tota la ciutat sense que Barcelona 

s’enfonsi.  

El Sr. MULLERAS opina que, amb aquesta superilla, el Govern ha volgut fer del Poblenou un 

laboratori de proves, però s’ha adonat que la teoria i la pràctica són sovint molt diferents. 

Afirma que no es pot convertir els veïns i els comerciants d’aquest barri en conillets d’índies 
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d’idees «podemites» i el que cal fer és governar el Poblenou, Sant Martí i Barcelona com es 

mereixen, sense aplicar-hi experiments i fer que en paguin les conseqüències.  

Manifesta que el Grup del PP sempre ha estat escèptic amb la filosofia de les superilles. 

Recorda que, de fet, van ser l’únic partit que va votar en contra del Pla de mobilitat urbana, i 

que han demanat reiteradament els informes econòmics, comercials i de mobilitat. Explica que 

fins avui no han rebut aquests documents i no entenen per què. Remarca que, quan s’implanta 

una superilla, el comerç i les petites i mitjanes empreses se’n veuen afectats, ja que es creen 

problemes d’abastament i d’accés dels camions que han d’anar a aquestes empreses, així com 

d’arribada dels clients als establiments. A més, explica que s’han eliminat places d’aparcament 

dels veïns, s’han generat problemes d’accés als aparcaments dels veïns i s’han produït fins i tot 

accidents d’autobús dins la superilla i canvis de línies d’autobusos. Així mateix, remarca que els 

cotxes no han desaparegut, sinó que s’han traslladat als carrers perimetrals, de manera que s’han 

creat dues «autopistes urbanes» plenes de cotxes als dos carrers adjacents a la superilla. 

Assenyala que aquestes autopistes urbanes creen més congestió i, per tant, més contaminació, 

que és tot el contrari del que el Govern diu que pretén amb aquest tipus d’actuacions.  

D’altra banda, afirma que el partit que defensava tant la participació només feia demagògia a la 

campanya electoral, perquè a l’hora de la veritat no hi ha hagut cap tipus de participació en la 

implantació de la superilla per part de veïns, comerciants o petits i mitjans empresaris que tenen 

locals a la zona, que se l’han trobat feta. Opina que el Govern ha actuat amb precipitació i 

desorientació, ja que és incomprensible que hagi implantat una superilla que, a més de dificultar 

el trànsit, està envoltada d’obres —les de Glòries, Pere IV i Almogàvers—, cosa que ha 

provocat un gran desgavell al Poblenou i a la ciutat. 

Assenyala que el Govern diu que vol pacificar el trànsit, quan el que fa és desertitzar carrers 

sencers i buidar-los de vida, tal com ho han pogut comprovar tots en visitar la superilla. A més, 

remarca que tot això es fa amb una probable vulneració de la legalitat, ja que la Llei 

d’urbanisme de Catalunya obliga a fer un informe i un període d’exposició pública quan hi ha 

canvis d’usos indefinits en un carrer. Demana que, per tant, el Govern vetlli també per la 

legalitat de les actuacions de l’Ajuntament, perquè, si no, això pot tenir conseqüències 

patrimonials per a l’Ajuntament. 

Manifesta que tot el que ha exposat és suficient per demanar la suspensió immediata de la 

superilla del Poblenou i del desplegament d’aquestes superilles a tota la ciutat fins que es 

disposi d’una avaluació rigorosa de l’impacte econòmic, comercial i de mobilitat que té la seva 

implantació.  

El Sr. CORONAS assenyala que, en els darrers dies, el debat de les superilles s’ha centrat en un 

únic cas, el de Poblenou, i s’ha deixat de banda allò que és realment important: el canvi de 

model urbanístic, de ciutat i de mobilitat que suposen les superilles, enteses com una xarxa que 

abraça tota la ciutat. Manifesta que, per tant, cal fer una anàlisi dels problemes actuals que té la 

ciutat en diversos àmbits i com les superilles poden donar-hi solució.  

En primer lloc, remarca que, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, a Barcelona 

moren 3.500 persones cada any de manera prematura a causa de la contaminació.  

En segon lloc, afirma que el 50% de la ciutadania de Barcelona ha de suportar més de 65 

decibels A cada dia, quan aquest soroll es pot reduir a la meitat.  

En tercer lloc, es refereix al problema de la seguretat vial. Explica que cada cop hi ha més 

elements a l’espai públic –vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, motos, cotxes, 

camions, autocars, taxis, busos, etc.–, i que, per exemple, a la Dreta de l’Eixample 35 persones 

pateixen lesions per problemes de seguretat vial per quilòmetre cada any. Destaca que, amb un 

model més ordenat, aquesta xifra es podria reduir a tres o quatre persones.  

En quart lloc, manifesta que és evident que fent superilles no es reduirà el canvi climàtic del 

planeta, però que tot hi ajuda i que cal cobrir de verd part de l’asfalt que hi ha a la ciutat. Afirma 

que, si a més de l’augment de temperatura a causa del canvi climàtic, es té en compte que a la 
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ciutat es genera una illa de calor de quatre o cinc graus superiors, cal preparar la ciutat per 

contrarestar l’augment de temperatura que produirà el canvi climàtic.  

En cinquè lloc, es refereix a l’alliberament del sòl. Explica que reduir el nombre de vehicles a la 

ciutat és una prioritat i que, segons el Pla de mobilitat urbana, cal expulsar entre 100.000 i 

150.000 cotxes de la ciutat en l’horitzó 2018. Destaca que això pot significar recuperar espai 

públic per als ciutadans i ciutadanes.  

En sisè lloc, esmenta el canvi de model de mobilitat. Afirma que la xarxa de bus ortogonal, la 

xarxa de carrils bici i la millora de la qualitat per als vianants en moltes vies de la ciutat són 

avanços que s’han anat fent, però que falta el més important, que és reduir el trànsit.  

En setè lloc, fa referència a la promoció econòmica a curt i a llarg termini. Pel que fa a això, 

destaca que als llocs on s’han implementat les superilles el comerç ha revifat de manera molt 

important, com a Gràcia o el Born. Afirma que, si això s’acompanya de plans d’usos o les 

mesures oportunes, es pot garantir un augment del comerç de proximitat i reactivar l’obra 

pública i el sector de la rehabilitació.  

Assenyala que en la prova pilot que s’ha fet al Poblenou s’han comès errors, però que d’aquests 

s’aprèn. Remarca que a Gràcia també hi va haver polèmica i manifestacions al carrer en contra 

de la superilla, però que avui els veïns i els comerciants del carrer Astúries que s’oposaven al fet 

que aquest carrer fos per a vianants no pensen en absolut el mateix que fa deu anys.  

Afirma que les superilles són possiblement la transformació més important de la ciutat des del 

Pla Cerdà, fins i tot més que la transformació de la Barcelona olímpica, perquè representen un 

canvi de model, amb un nou paradigma de ciutat amable, sostenible, amb menys cotxes i amb 

més ciutadans al carrer. Opina que tots aquells que en algun moment han estat a favor de les 

superilles han de pensar en clau de futur i fer un veritable pacte de ciutat per apostar per aquest 

model, en comptes de discutir sobre si s’ha fet bé o malament la superilla del Poblenou, i 

convida el Govern a liderar aquest pacte de ciutat.  

Conclou que no es poden permetre una discussió absurda per una prova pilot d’una superilla al 

Poblenou, tot i que hagi generat problemes, i que cal centrar-se en el que és realment important. 

Destaca que les superilles són, a més d’una necessitat, una oportunitat per fer un canvi de model 

i resoldre molts dels problemes urbans que avui pateix la ciutat. A més, assenyala que també 

poden ser una oportunitat perquè Barcelona torni a ser un referent turístic i una ciutat 

capdavantera al món.  

La Sra. LECHA opina que ha resultat una mica confús el tractament conjunt de dues 

proposicions sobre les superilles i una compareixença sobre la prova pilot.  

Pel que fa a la compareixença, assenyala que no repetirà les dades que ha explicat el Sr. 

Coronas, però que ella també ha proposat moltes vegades al Govern que recordi a tota la 

ciutadania què implica la contaminació, ja que segurament aquest és un dels factors que podria 

incitar més a la reflexió a l’hora d’implantar una superilla. En aquest sentit, manifesta que els 

sobten els arguments que s’han donat, quan després hi ha una proposició del Grup de C’s que 

parla de la zona 30.  

Opina que els arguments del Grup del PP són els mateixos que va fer servir quan es va parlar de 

l’avinguda Gaudí, de Major de Sarrià i de totes les zones per a vianants que s’han fet a 

Barcelona, de les quals destaca que els veïns estan molt satisfets, tal com ha assenyalat el Sr. 

Coronas.  

Manifesta que les superilles comporten una reducció del trànsit al seu interior i que, en aquest 

sentit, ha trobat a faltar la compareixença de la Sra. Vidal, i li agradaria saber com es planteja 

resoldre l’impacte que té el trànsit al voltant de les superilles. Assenyala que tant el carrer 

Pallars com el carrer Tànger no eren espais amb una gran afluència de trànsit, mentre que ara el 

veïnat ha vist incrementar molt el trànsit al qual estava acostumat. Opina que, per tant, és 

imprescindible planificar la regulació d’aquest trànsit, i proposa incrementar el nombre 
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d’autobusos elèctrics com una de les possibles solucions. A més, explica que el trasllat de 

parades d’autobús ha provocat una gran desorientació per la manca d’informació.  

D’altra banda, afirma que cal una visió transversal que no segregui els barris que tenen 

superilles dels que no en tenen. En relació amb això, manifesta que una de les preocupacions 

que tenien les veïnes aquests dies era que l’àmbit de la superilla comportava un confort que 

atrauria l’especulació i, per tant, el turisme. En aquest sentit, explica que el veïnat sap 

perfectament que quan s’han fet millores en relació amb els parcs públics s’ha produït una 

disminució de l’habitatge per als veïns i un increment dels allotjaments turístics.  

Respecte a la participació ciutadana, explica que ha pogut comprovar que les opinions dels 

veïns i veïnes són molt diverses. Destaca que no hi ha hagut un gran clam contra la superilla i 

que molts veïns i veïnes hi estan molt a favor. Afirma que, tot i així, no hi ha hagut prou 

informació prèvia i que els processos de participació es poden millorar molt. En relació amb 

això, opina que cal generar processos d’informació constant i de deliberació vinculant entre les 

veïnes perquè siguin una part activa prèvia a les proves pilot, i també posteriorment. Destaca 

que el primer pas per establir espais de participació és aportar tot allò que pugui contribuir a 

processos de complicitat. Remarca que només es pot tenir complicitat si prèviament hi ha hagut 

informació i si els interessos de qualitat de vida de les veïnes no se situen al mateix nivell que 

els interessos econòmics dels lobbies.  

D’altra banda, opina que també és important plantejar com a referència un urbanisme feminista. 

Pel que fa a això, assenyala que hi ha una auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de 

gènere que s’hauria de tenir en compte.  

La Sra. SANZ agraeix als grups proposants que hagin plantejat una iniciativa sobre aquest tema 

perquè això els permet tenir un debat serè i propositiu sobre el desenvolupament de les 

superilles. Assenyala que no és l’única vegada que s’ha produït aquest debat en la Comissió, i 

recorda que a l’octubre de 2015 el Grup de CiU va fer una proposta per impulsar el 

desplegament de les superilles a tota la ciutat, que es va concretar posteriorment en una mesura 

de govern que es va presentar al mes de maig.  

Manifesta que aquest debat ve de lluny i que li agradaria subratllar algunes reflexions d’aquest 

debat que creu que és important no perdre de vista a l’hora de plantejar qualsevol iniciativa. 

Afirma que la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana no es poden permetre tenir 3.500 morts 

prematures cada any a causa de la contaminació. A més, remarca que el 60% de l’espai públic 

de la ciutat està destinat a la circulació i l’estacionament de vehicles, quan els desplaçaments 

interns amb vehicles representen només el 20%, i que Barcelona és una ciutat molt densa que 

necessita alliberar espai públic. Assenyala que cal tenir en compte que a Barcelona hi ha 6.000 

cotxes per quilòmetre quadrat, mentre que a Londres n’hi ha 2.000 i a Madrid 3.000. D’altra 

banda, destaca que es parteix d’un ampli consens entorn de les superilles com un model a 

aplicar a la ciutat perquè planteja la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i insta els 

grups a recuperar aquest consens, tal com ha fet també el Sr. Coronas.  

Pel que fa a la prova pilot de la superilla del Poblenou, manifesta que es vol referir a tres 

aspectes importants que gairebé tots els grups han tractat. En primer lloc, explica que l’elecció 

del Poblenou per implantar una superilla té a veure amb el fet que en el mandat anterior es va 

fer un projecte de debat molt intens sobre com s’havia de transformar urbanísticament i 

reordenar la mobilitat en aquest espai. A més, assenyala que és un barri on s’ha debatut molt 

sobre mobilitat en els darrers temps arran, per exemple, de l’enderrocament del tambor de 

Glòries i les obres del carrer Pere IV. Afirma que això ha implicat un debat molt intens al 

territori, en el qual han participat molts veïns i veïnes i tots els grups municipals. Així mateix, 

explica que aquest barri té una tradició com a trama Cerdà similar a l’Eixample, en la qual ja 

s’havien fet accions concretes amb la lògica de recuperar espai per als veïns i veïnes, com a la 

rambla del Poblenou. D’altra banda, recorda que en el darrer any, des del Districte de Sant 

Martí, s’han plantejat diversos espais en què han participat tots els grups i que en tots els debats 
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del PAM i el PAD ja es parlava del desenvolupament i l’execució d’aquesta prova pilot. 

Destaca que, per tant, hi ha hagut un diàleg obert, constant i prou extens al territori sobre 

aquesta qüestió.  

En segon lloc, pel que fa a la valoració de l’experiència fins avui, remarca que no estan parlant 

d’un projecte d’urbanització clàssic, sinó de la gestió de l’espai públic i d’un procés que ha 

d’incorporar la necessitat de desenvolupar millores i ajustos per fer-lo compatible amb un 

entorn també en transformació com és l’àmbit 22@, on fa molt de temps que s’esperen un gran 

nombre d’actuacions. Afirma que d’aquesta experiència extreuen dos aprenentatges: d’una 

banda, l’apropiació de l’espai per a l’activitat ciutadana, ja que l’alliberament d’uns espais on 

fins ara només hi havia cotxes n’ha permès un ús alternatiu que ja es comença a perfilar; i de 

l’altra, el sorgiment d’alguns problemes que han generat queixes, que ja s’han corregit o s’està 

en procés de fer-ho, atès que des del primer moment han estat a peu de carrer per rebre aquestes 

queixes.  

A més, manifesta que cal posar valor que per primera vegada s’està parlant d’urbanisme al 

carrer amb els veïns fins a les onze de la nit. Explica que el veïnat té opinions molt diverses, i 

que en aquest espai de debat també han sorgit moltes altres reflexions que no tenen res a veure 

amb la superilla, sinó amb qüestions com la reforma de les Glòries o els problemes de 

convivència a l’espai públic. En aquest sentit, destaca que ha emergit un debat sobre l’espai 

públic a la ciutat que ha començat al Poblenou però que es pot estendre a molts altres llocs, de 

manera que aquest procés ha tingut un gran valor en el sentit d’apoderar els veïns i veïnes a 

l’hora de decidir com volen que sigui el model urbanístic de la ciutat. Remarca que es tracta 

d’un model urbanístic que no s’ha de dissenyar des del despatxos, però que tampoc és perfecte 

quan s’aplica. Afirma que, per tant, es pot treballar i coproduir aquest model in situ amb els 

veïns, i fer-ne correccions i millores. Pel que fa a això, opina que hauria estat desitjable que 

altres projectes de la ciutat haguessin comptat amb aquesta correcció, com la transformació de 

la Diagonal o del Paral·lel, on també s’han comès errors però no hi ha hagut la capacitat de 

corregir-los in situ.  

En tercer lloc, parla de les actuacions que es duen a terme actualment a la superilla per abordar 

els aspectes de la prova pilot que generen molèsties: l’ajustament de l’amplada dels carrils als 

xamfrans, la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega, la coordinació intensificada amb 

tots els serveis per ajustar els temps dels semàfors, el reforç de la Guàrdia Urbana i millores de 

la senyalètica. Destaca que, sobretot, s’ha iniciat un procés d’avaluació conjunt amb els 

diferents col·lectius de la zona, que serà constant i no s’acabarà mai. En relació amb això, 

anuncia que el dia 28 hi haurà una jornada de treball oberta per fer diagnosi col·lectiva amb 

tothom, amb millores i propostes de solució que ja s’estan estudiant i que han sorgit també del 

Consell de Barri.  

Manifesta que fa seves les paraules del Sr. Coronas en el sentit de voler tirar endavant un pacte 

de ciutat sobre el model de les superilles amb tots els grups municipals. Afirma que totes les 

ciutats del món, i no només Barcelona, necessiten un projecte que permeti fer-les habitables, i 

que això comença per dissenyar un espai públic diferent. Explica que estan disposats a liderar 

aquest projecte, però que no volen fer-ho sols, ja que reconeixen el colideratge de molts grups 

que han defensat i han impulsat aquest projecte al llarg del temps. Manifesta que tenen 

l’oportunitat de seguir-ho fent junts, i que el calendari previst suposa començar ara tots els 

processos de debat i reflexió amb els barris on es podria implementar una superilla, tot aprenent 

de l’experiència de la prova pilot del Poblenou.  

El Sr. MÒDOL assenyala que ell és el responsable del programa d’urbanisme del Grup del PSC 

i que les superilles no hi figuraven. Assenyala que això no significa que no posin en valor la 

feina que s’ha dut a terme des de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per fer aquesta 

prova pilot.  
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Manifesta que ell no és defensor de les superilles, però que l’interessa molt el debat urbanístic. 

Pel que fa a això, felicita la Sra. Vidal, la tinenta d’alcalde i l’Àrea perquè creu que des de 

l’inici del mandat no s’havia produït un debat tan intens sobre una qüestió urbanística. Opina 

que tots els grups estan a favor de la filosofia que hi ha darrere de la intervenció que s’ha fet al 

Poblenou, però que caldrà avaluar-ne molt bé els resultats.  

Respecte a la participació, afirma que no creu que mai s’hagi produït un experiment com aquest 

i que, en aquest sentit, és exemplar. Opina que segurament es poden millorar alguns aspectes, 

però que no hi ha dubte que s’ha generat un espai de debat. Explica que al seu grup, que s’ha 

incorporat recentment al Govern, li agradaria que continuessin les ganes d’experimentar i tirar 

endavant projectes que fa molt de temps que estan sobre la taula, no només pel que fa a la 

mobilitat, ja que l’urbanisme és molt més que això. Opina que tots trauran profit d’aquesta 

experiència i que, per tant, hi donen ple suport.  

Assenyala que el debat sobre les superilles es remunta a 50 anys enrere, i que caldrà veure com 

s’ha d’aplicar aquest model teòric a la ciutat. Pel que fa a això, afirma que no es pot aplicar de 

manera tan directa imaginant unitats de tres per tres illes de l’Eixample, ja que la ciutat és 

diversa i l’Eixample té un encant i una riquesa que mereix un tracte singular. D’altra banda, 

opina que s’ha triat molt bé el punt d’inici d’aquesta implantació perquè permet aïllar 

determinades problemàtiques i minimitzar-ne l’impacte, ja que la mateixa prova sobre 

l’Eixample central generaria un enrenou tan gran que faria difícil traure’n conclusions.  

Conclou que, per tant, votaran en contra de les dues proposicions que s’han presentat sobre 

aquesta qüestió.  

El Sr. MARTÍ assenyala que és evident que hi ha petites discrepàncies entre els membres del 

Govern pel que fa a la implantació de les superilles.  

Manifesta que celebra que la tinenta d’alcalde hagi fet una certa autocrítica respecte al fet que hi 

ha coses que no s’han fet prou bé i que hi hagi voluntat de corregir-les. D’altra banda, recorda 

que al mes de maig el Sr. Mòdol va dir en la Comissió que abans d’implementar les superilles 

calia tenir aprovat un pla de mobilitat integral de la ciutat.  

Assenyala que han acceptat una esmena del Grup del PP a la proposició. D’altra banda, explica 

que li ha semblat com si el Grup d’ERC minimitzés les crítiques que han fet bona part dels 

grups a la prova pilot del Poblenou i disculpés el Govern per les mancances que s’han produït. 

Manifesta que, tot i això, estan d’acord a ampliar la mirada per centrar-se en el model. En 

aquest sentit, demana al Govern que el diàleg que ofereix sigui real i el tingui amb tots els 

grups, inclòs el principal grup de l’oposició.  

 

El  Sr. BLANCO diu al Sr. Coronas que el Grup de C’s ha sol·licitat la compareixença per 

parlar de les restriccions de trànsit al barri del Poblenou, i no pas per parlar de les superilles, i 

que creuen que no es tracta d’una discussió absurda, atès que això afecta greument les prop de 

1.500 persones que viuen a la zona i les que hi treballen, que són moltes més.  

Recorda que el 18 de maig ja van parlar extensament del tema de les superilles en la Comissió i 

que el seu grup va dir que els semblava interessant com a experiment i, sobretot, que en 

compartien els objectius fonamentals. Manifesta que ells també volen una ciutat més humana 

amb més zones verdes i més espai per als vianants, però que segons com es faci això els 

resultats poden ser positius o negatius. En aquest sentit, explica que, a la vista dels resultats de 

l’experiment que es fa al Poblenou, creuen que s’ha de replantejar d’alguna manera.  

Diu a la Sra. Lecha que no és contradictori ni casual que el seu grup avui presenti també una 

proposició sobre una xarxa contínua de circulació de vianants, ja que fa mesos que plantegen 

alternatives a les superilles a Barcelona perquè volen aconseguir els mateixos objectius però 

d’una manera realista.  

Explica que ha visitat personalment la superilla del Poblenou per veure si s’estaven aconseguint 

els objectius que s’havien plantejat, però que s’ha trobat amb carrers buits, molts espais lliures 
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que no tenen cap ús ni cap utilitat, cotxes que desfilen per un sol carril d’un carrer i tornen per 

on han arribat, i un policia a cada cruïlla. Afirma que no ha tingut la impressió d’una ciutat més 

humana, sinó d’una «ciutat fantasma» amb carrers que no semblen tals. Pel que fa a això, 

remarca que el projecte original de les superilles no preveia interrompre la circulació als carrers, 

sinó jerarquitzar-los.  

Manifesta que volen que es millori l’habitabilitat de la ciutat, però d’una manera realista i que 

sigui efectiva. En aquest sentit, afirma que la ciutat és un sistema complex en el qual l’alteració 

d’un element afecta la resta d’elements. Assenyala que saben que cal fer un ús racional del 

cotxe, però que la gent el necessita i no es pot eliminar, tal com saben els urbanistes. En relació 

amb això, manifesta que els han explicat que no hi ha cap urbanista en l’equip que ha implantat 

aquests canvis, i opina que això es nota en els resultats.  

Explica que esperaven una autocrítica del Govern respecte a aquesta actuació i que el Govern 

presentés documentació i un pla per avaluar-ne els resultats, però que no ha estat així. Manifesta 

que, per tant, han de continuar sent crítics amb aquesta intervenció, i que si no hi ha una manera 

d’avaluar-la i de disposar de mecanismes perquè pugui ser reversible, hauran de sumar-se a la 

petició perquè se suspengui.  

El Sr. CORONAS assenyala que no ha volgut centrar la seva intervenció en els problemes 

concrets de la superilla del Poblenou, tot i considerar totalment respectable que la motivació 

d’altres grups fos aquesta. Explica que han pensat que és important tenir una visió més àmplia 

de les superilles, però que això no obsta perquè es reuneixin amb col·lectius d’afectats i es 

pugui polir i millorar el projecte.  

El Sr. MULLERAS pregunta si la implantació de la superilla s’ha subcontractat, a qui s’ha 

subcontractat i quin cost ha tingut per a l’Ajuntament.  

Afirma que la reducció de la contaminació no és només patrimoni d’alguns grups polítics, però 

que aquest problema no es resoldrà amb mesures poc raonables, com el Dia sense Cotxes o la 

superilla del Poblenou, sinó amb altres tipus de mesures, com el foment dels vehicles elèctrics i 

del transport públic o la creació de zones verdes. En relació amb això, remarca que de moment 

la superilla del Poblenou no té cap zona verda. D’altra banda, assenyala que quan es buida de 

contingut l’espai públic es generen problemes, com ha passat a la plaça del Sol amb el consum 

d’alcohol al carrer i el soroll.  

Explica que s’ha parlat de l’exemple del Born, però que aquest barri es va rehabilitar i, a més, es 

van invertir 70 milions d'euros en el nou mercat del Born, entre altres coses. Assenyala que això 

va permetre també la revitalització del comerç al barri. D’altra banda, opina que no es pot 

comparar tancar carrers del centre de Barcelona, o un carrer com Major de Sarrià, amb la 

superilla del Poblenou. Explica que en aquests carrers estan permesos els vehicles dels veïns, els 

taxis, el transport públic i molts altres vehicles que estan prohibits a la superilla, i que no es 

poden comparar aquests petits carrers amb les nou illes que comprèn la superilla.  

Pregunta per què no se’ls han donat els informes d’impacte econòmic i comercial de les 

superilles allà on s’han implantat, si són tan positives per al comerç i l’activitat econòmica.  

Finalment, pregunta si tothom té el text transaccionat. 

El Sr. MÒDOL respon afirmativament.  

La Sra. LECHA explica que la sobta que el Grup de C’s demani una valoració tan exhaustiva 

quan encara no ha acabat la prova pilot.  

La Sra. SANZ agraeix totes les aportacions dels grups. Assenyala que s’han apuntat moltes 

reflexions interessants que no s’han d’acabar en aquest debat i que, per tant, el Govern parlarà 

amb tots els grups per continuar implementant aquest projecte. Explica que, a mesura que 

tinguin més informació sobre els mesuraments de soroll i trànsit que s’estan fent, els informes 
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jurídics sobre l’aplicació de la Llei d’Urbanisme i altres avaluacions, la facilitaran a tothom en 

un espai de diàleg que esperen que doni lloc a un pacte de ciutat.  

Finalment, expressa el vot en contra del Grup de BC pel que fa a les dues proposicions.  

El Sr. MARTÍ afirma que el vot del Grup de CiU és favorable a les dues proposicions. D’altra 

banda, recorda a la tinenta d’alcalde que han demanat informació sobre les licitacions i els 

contractes adjudicats per a la implantació de la superilla.  

 

El Sr. MÒDOL demana el vot dels grups que encara no s’han pronunciat.  

El Sr. MULLERAS expressa el vot a favor de les dues proposicions del Grup del PP.  

El Sr. BLANCO manifesta que el Grup de C’s vota a favor de les dues proposicions.  

El Sr. CORONAS expressa el vot en contra del Grup d’ERC a les dues proposicions.  

La Sra. LECHA afirma que el Grup de la CUP vota en contra de les dues proposicions.  

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

3.-  (15PL16336) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità als solars del 

carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal; amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; TRAMETRE 

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

El Sr. MARTÍ expressa la reserva de vot del Grup de CiU. 

El Sr. BLANCO afirma que el Grup de C’s vota a favor de la proposta.  

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC s’abstindrà, tot i que va votar a favor de la 

proposta en l’aprovació inicial. Explica que, tot i que entenen que es tracta d’un intercanvi de 

qualificació que permet que l’Ajuntament obtingui la cessió d’un solar qualificat d’equipament 

al barri del Raval, en una zona que té més necessitats que el carrer Princesa, els preocupa veure 

que un altre cop es fan equilibris urbanístics numèrics per compensar la diferència de superfície 

entre tots dos solars sense tenir en compte la configuració urbana de la ciutat i dels carrers. En 

aquest sentit, assenyala que el carrer d’En Boquer segueix la seva traça medieval, de la qual hi 

ha constància documental del segle XIV, i es troba dins d’un conjunt protegit. Remarca que, 

tanmateix, per poder compensar els metres quadrats que sobren en aquest intercanvi de peces, 

han d’acceptar que es perdi aquesta configuració amb la creació d’una zona verda de tres metres 

d’amplada sense cap mena de qualitat urbana. Opina que, de fet, aquesta zona verda només 

beneficia el nou edifici d’habitatges i probablement s’acabarà convertint en un urinari públic o 

en un racó generador d’inseguretat, cosa que s’hauria d’intentar evitar en un moment en què es 

planteja un urbanisme social i de gènere.  
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Manifesta que continuen veient que en les operacions urbanístiques no es té en compte el 

patrimoni i que esperen que això canviï ben aviat.  

El Sr. MULLERAS expressa el vot a favor del Grup del PP.  

La Sra. LECHA explica que també creuen que el racó fosc que es crearà és totalment contrari 

als criteris de gènere quant a la perillositat per a la circulació de les dones, que són les que més 

transiten com a vianants. Manifesta que de moment faran reserva de vot, però que ho 

consultaran amb els grups feministes i segurament acabaran votant-hi en contra.  

El Sr. MÒDOL pregunta a la Sra. López si vol fer algun aclariment.  

La Sra. LÓPEZ assenyala que la Llei d’urbanisme els obliga a compensar fins a l’últim 

centímetre quadrat de les superfícies, tot i que a vegades aquests centímetres no tenen ni la 

qualitat ni la vàlua necessàries. Explica que en aquest cas s’ha demanat que la proposta 

arquitectònica, la proposta edificatòria i especialment l’organització de l’espai tinguin molt 

present l’ordenació, la urbanització i el reconeixement de la traça, tal com ha dit el Sr. Coronas, 

i no creïn un espai insegur.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, C's i PP, amb la reserva 

de vot de CIU i CUP i amb l'abstenció d'ERC.  

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.-  (16PL16382) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos 

dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers 

Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit 

nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot a favor del Grup de CiU.  

El Sr. BLANCO manifesta que el Grup de C’s vota a favor de la proposta.  

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

El Sr. MULLERAS assenyala que amb aquesta modificació s’estan limitant futures ampliacions 

de la Fira i s’està avalant operacions financeres que han bloquejat obres com la línia 9 i que, per 

tant, poden posar en dubte la viabilitat futura de projectes com el que ara s’està aprovant. 

Assenyala que el març del 2015 ja es va votar aquest pla i el Grup del PP s’hi va pronunciar en 

contra, mentre que el Grup d’ICV-EUiA es va abstenir i ara hi votarà a favor.  

D’altra banda, pregunta si hi ha alguna investigació en curs per vetllar per la transparència de 

les operacions dutes a terme amb relació a aquest expedient.  

La Sra. LECHA expressa el vot a favor del Grup de la CUP. 

 

La Sra. SANZ respon al Sr. Mulleras que ja van facilitar la informació que tenien en relació 

amb la petició d’informació de l’Oficina Antifrau i que no han rebut cap més petició ni 

comunicació. A més, assenyala que l’Ajuntament va sol·licitar altres informacions 

complementàries per poder tramitar aquest expedient.  
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El Sr. MULLERAS expressa el vot en contra del Grup del PP.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's, ERC i CUP i 

amb el posicionament contrari del PP.  

 

5.-  (15PL16300) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit de la Modificació del 

Pla general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les 

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

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les 

al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen 

a aquest acord. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que, a més de confirmar el vot favorable del Grup de CiU a 

l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana de la Satalia, estan especialment satisfets per tot 

el procés que s’ha dut a terme. Afirma que tant la modificació del PGM de Montjuïc que es va 

fer en el mandat anterior com la desafectació pròpiament dita del barri i ara l’aprovació 

definitiva del Pla de millora urbana són fruit de la iniciativa política i la sensibilitat dels dos 

governs municipals i de la manera de dialogar i pactar amb les entitats i veïns afectats, no 

només de la Satalia sinó de tot el Poble-sec.  

Explica que aquesta operació permetrà preservar l’entorn, recuperar espais degradats, mantenir 

l’orografia i elements arquitectònics antics, i preservar un barri amb unes cases singulars. 

Destaca que és una operació de microcirurgia urbanística pactada i dialogada amb els veïns des 

de fa bastants anys, atès que es tracta d’un entorn molt vulnerable.  

El Sr. BLANCO assenyala que aquest pla permet incorporar a la legalitat urbanística el barri de 

la Satalia i preservar-ne el patrimoni, que consideren que té un valor ambiental. Afirma que es 

tracta d’un barri singular i poc conegut a Barcelona, i que el pla està redactat amb força 

minuciositat. Felicita els tècnics que han redactat el pla i els veïns, i expressa el vot a favor del 

Grup de C’s.  

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC també vota a favor d’aquest Pla de millora 

urbana, que destaca que és la culminació de molts anys de lluites i demandes dels veïns i veïnes 

de la Satalia des que el barri va quedar afectat pel Pla comarcal de l’any 1953 i, posteriorment, 

pel PGM del 1976.  

Explica que valoren molt positivament que, després de la modificació del PGM que va propiciar 

la desafectació de la Satalia, s’hagi fet aquest Pla de millora urbana, que permetrà preservar la 

identitat del barri, mantenint la seva peculiar configuració urbana i els espais verds, i protegint 

les edificacions i els elements més significatius, com els camins històrics, els refugis i les mines 

d’aigua. Manifesta que també valoren positivament el llarg procés de participació ciutadana que 

ha acompanyat aquest pla, cosa que encara li dóna més valor.  

El Sr. MULLERAS destaca que aquest pla és el punt final d’una feina de molts anys i d’una 

tasca molt minuciosa per part dels tècnics de l’Ajuntament. Afirma que creuen que és un bon 

pla per al barri de la Satalia i per a Barcelona i que, per això, el Grup del PP hi vota a favor.  

La Sra. LECHA remarca que no s’hauria pogut assolir aquest pla sense la lluita veïnal persistent 

i organitzada que ha tingut lloc durant moltes dècades. Manifesta que també volen destacar la 

tasca dels tècnics municipals, que en l’última reunió van dir que havien gaudit molt del projecte 



 

Ref: CCP 9/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 22/ 9/ 2016 14: 5 
23 

i que estaven molt satisfets d’haver pogut incorporar-hi moltes aportacions que van fer les 

veïnes en forma d’al·legacions.  

Opina que ara cal treballar per fer un pla semblant per a la Font de la Guatlla, perquè els veïns i 

les veïnes també fa 30 anys que l’esperen i ja és hora que, a part de les entrevistes que tenen 

amb responsables de l’Ajuntament, comencin a veure alguna cosa més que bones paraules.  

La Sra. SANZ manifesta que volen resoldre molts dèficits urbanístics que pateix la ciutat, però 

que cal fer-ho bé i amb temps, i que per a això cal dotar-se dels espais corresponents.  

Destaca que fa més de sis anys que els veïns es van implicar per poder aconseguir, primer, la 

modificació del PGM i, després, la concreció del Pla de millora urbana. Felicita, a més dels 

veïns, totes les persones dels diferents equips de govern, sobretot els tècnics, que s’han 

compromès a tirar endavant aquest projecte. Remarca que es pot qualificar tota aquesta operació 

no només de microcirurgia, tal com ha dit el Sr. Martí, sinó fins i tot d’artesania a l’hora de 

catalogar i definir aquest àmbit. Afirma que s’alegren de la culminació d’aquest procés, ja que 

forma part d’un projecte de recuperació que posa en valor el teixit històric del barri de la Satalia 

i el patrimoni de la ciutat.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals. 

 

Districte de les Corts 

 

6.-  (16PL16394) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5.d. de la Llei 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, del 

Pla Especial Urbanístic Integral per la Masia del Futbol Club Barcelona, situada a l'avinguda 

Joan XXIII/Maternitat 1-25, promogut per Futbol Club Barcelona, atesa l’existència de motius 

determinants de la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; 

ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al 

de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la 

tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es 

procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup de CiU votarà a favor d’aquesta proposta, en coherència 

amb la tramitació urbanística general del conjunt de les instal·lacions del Futbol Club 

Barcelona. Assenyala que la masia de Can Planes se situa en aquest context general i que, per 

tant, és positiu suspendre l’aprovació definitiva d’aquest pla i emmarcar-lo en el debat general 

de la regulació de l’entorn en general.  

El Sr. BLANCO expressa el vot a favor del Grup de C’s.  

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC votarà a favor d’aquesta suspensió, que dóna 

resposta a unes demandes veïnals del barri de les Corts. Afirma que, a més, consideren que la 

intervenció proposada a la masia de Can Planes posava en perill part del patrimoni del barri on 

s’ubica.  

Recorda que en el Consell Plenari del Districte de les Corts del passat mes de juliol el seu grup 

va votar en contra de l’aprovació del Pla especial urbanístic integral de la Masia perquè entenia 

que anava acompanyat d’un estudi històric poc rigorós i insuficient, que no aclaria el valor 
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patrimonial dels diferents elements de Can Planes i que generava dubtes davant les 

intervencions proposades a l’immoble.  

Manifesta que celebren també que el Futbol Club Barcelona hagi entès les demandes veïnals i 

tingui la voluntat de fer una proposta millor.  

El Sr. MULLERAS expressa el vot a favor del Grup del PP.  

La Sra. LECHA manifesta que el Grup de la CUP vota a favor de la proposta, i recorda que les 

aspiracions del veïnat són recuperar Can Planes i Torre Rodona.  

El Sr. COLOM afirma que se sumen a la posició dels diversos grups. Explica que quan ell va 

presentar aquest pla al Districte ja va indicar que tenia una crítica important per part dels veïns i 

que hi havia un nombre prou important d’al·legacions perquè el club el reconsiderés. Manifesta 

que des del Districte, juntament amb Urbanisme, van expressar aquesta inquietud al Futbol Club 

Barcelona, i que el club va entendre que calia guanyar temps per trobar una solució més idònia 

per al districte, el barri, els veïns i el mateix club.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (03-2016CI16855) DECLARAR d’especial interès i utilitat pública les obres promogudes per la 

Fundació Jesuïtes Educació, al carrer Puig i Xoriguer, 31, consistents en “Reforma de la zona 

infantil del Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-Sec”, perquè reporta beneficis objectius a 

la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades 

al punt A1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 2016 (BOP del 21-12-

2015), en tractar-se d’obres destinades a la reforma de la zona infantil d’un centre docent; 

CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres 

immediat amb número 03-2016CI16855, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació 

esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la 

Inspecció municipal d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per l’interessat; 

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

 

La Sra. LECHA assenyala que sovint se’ls retreu que votin en contra d’algunes bonificacions 

d’impostos perquè estan regulades per llei, i pregunta al president per què, aleshores, voten 

sobre aquestes bonificacions.  

Manifesta que tenen arguments per votar en contra d’aquesta bonificació, però que no s’hi 

estendrà per no perdre temps. Afirma, però, que algunes de les raons per les quals són contraris 

a la concessió d’aquesta bonificació és que aquest centre s’ha constituït en fundació per obtenir 

beneficis fiscals, té una política laboral discutible amb el personal docent i s’estalvia l’IBI 

perquè pertany a l’Església catòlica. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que ningú no qüestiona la posició del Grup de la CUP, i que 

demanaran informació sobre el que ha comentat la Sra. Lecha. 

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

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 
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favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

8.-  (09-2016CD10746) DECLARAR d’especial interès i utilitat pública les obres consistents en 

conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, obres ordinàries de conservació o 

reparació menor de catalogats C, si no afecten elements protegits, obres interiors en zones 

comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o façana, i obres interiors a habitatge que 

no modifiquin distribució, estructura o façana, a l’edifici situat al carrer Residència núm. 10 

d’aquesta ciutat, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció A, d’acord amb 

l’informe previ del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic; CONCEDIR a 

l’Agència d’Habitatge de Catalunya la bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit atorgat per 

a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è apartat primer de 

l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, atès que les obres s’executen en una finca amb un 

nivell de protecció A i acompleixen una funció d’especial interès ja que es realitzen a un 

emplaçament protegit; 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 de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

9.-  (10-2013LL34572) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres d’enderroc dels 

edificis d’ús religiós i docent del carrer Ramón Turró 128 per a la construcció d’un edifici 

destinat a l’ampliació de l’equipament docent, que són objecte del comunicat 10-2013LL34572; 

CONCEDIR a la Fundació privada Voramar la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que 

estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat 

sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels 

inclosos a l’article 212 de les NUPGM; 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 de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

V)  Part d'impuls i control 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal BC: 

 

10.-  (M1519/4224) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. L'Ajuntament es 

compromet a prioritzar polítiques d'impuls de les energies renovables, promoció de 

l'autosuficiència energètica i progressiva descarbonització de la demanda energètica de la ciutat, 

amb l'objectiu de no contribuir a les explotacions d'hidrocarburs ni al Mediterrani ni enlloc. 2. 
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L'Ajuntament de Barcelona mostra el seu rebuig a qualsevol projecte d'explotació 

d'hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, arreu de la mediterrània i instar a la Comissió 

Europea i al govern espanyol a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els permisos de 

recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània occidental i a aplicar de 

manera immediata un règim de protecció preventiva que comporti l'adopció de mesures 

estrictes en relació amb les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona. 3. 

L'Ajuntament de Barcelona insta a la Comissió Europea que proposi oficialment al Conveni per 

a la protecció de la mar Mediterrània (Conveni de Barcelona) contra la contaminació la 

declaració com a zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del 

corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de Catalunya, les 

Illes Balears i el País Valencià. 4. L'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a l'Aliança Mar Blava, 

plataforma intersectorial l'objectiu de la qual és aturar definitivament els projectes de 

prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, assolir la declaració per llei del Mediterrani 

espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riques ambiental, així 

com l'ocupació, el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d'un medi 

ambient saludable. 

 

La Sra. SANZ manifesta que la presentació d’aquesta proposició s’emmarca en una campanya 

iniciada a les Illes Balears que lidera l’Aliança Mar Blava arreu de tot l’Estat i que compta amb 

el suport de diferents institucions, com el Congrés dels Diputats o el Govern de la Generalitat, i 

un gran nombre de ciutats mediterrànies. Explica que, per tant, han pensat que seria bo que tots 

els grups municipals s’hi poguessin sumar i fos una proposta de la ciutat de Barcelona.  

Afirma que creuen que el que demana l’Aliança Mar Blava és de sentit comú i que la ciutat ha 

d’estar a l’altura d’aquests postulats, entre altres coses per la responsabilitat que tenen amb 

relació a la lluita contra el canvi climàtic. Assenyala que l’escalfament de la Terra està portant a 

límits que fan difícil gestionar l’escassetat de recursos bàsics, com l’energia o l’aigua. Explica 

que és evident que el planeta està en risc i que una part important d’aquest risc minvaria si les 

ciutats apostessin de debò per la descarbonització i per la transició a un nou model energètic. A 

més, recorda que les Nacions Unides, a través dels diferents espais de coordinació 

intergovernamentals sobre el canvi climàtic, diuen que cal deixar de cremar una part important 

de les reserves de combustibles fòssils. Manifesta que, tenint en compte aquestes 

recomanacions, la realitat i moltes de les declaracions que com a ciutats i com a governs fa 

temps que han assumit, creuen que és més que oportú qüestionar-se la perforació del sòl marí. 

En aquest sentit, afirma que l’Aliança Mar Blava justament demana aturar aquestes 

prospeccions enmig del mar, que, a més d’afectar el canvi climàtic i les persones, també tenen 

efectes sobre el fons marí i sobre la biodiversitat.  

Manifesta que, per tant, es volen sumar al Govern de la Generalitat per demanar un corredor de 

migració de cetacis entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears que es consideri una 

zona especialment protegida i d’importància per a la Mediterrània. Explica que, a més, volen 

deixar palès el compromís de la ciutat amb l’impuls de les energies renovables, de la 

descarbonització i de la reducció de la demanda energètica. Recorda que per això van presentar 

una mesura de govern en la qual es detalla el pla de transició energètica per a la ciutat.  

Assenyala que agraeixen les esmenes que ha proposat el Grup d’ERC i que han estat totes 

incorporades. Explica que no han pogut incorporar les que ha proposat el Grup de CiU perquè 

els semblava que no tenia sentit distingir entre prospeccions positives i negatives, ja que creuen 

que totes són perjudicials per al medi ambient. A més, remarca que la proposta va en la línia del 

text original que defensa l’Aliança Mar Blava i que s’ha aprovat en altres instàncies, on ha 

comptat amb el suport de CiU.  
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El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup de CiU està d’acord en els plantejaments que ha fet la 

tinenta d’alcalde i que s’han traduït en documents i pronunciaments d’altres governs i 

institucions. Afirma que pensen que cal preservar el medi ambient i que Barcelona, com a 

capital de Catalunya i com a capital mediterrània, ha de ser una ciutat referent en la defensa dels 

plantejaments conservacionistes de la Mediterrània. A més, recorda que durant els quatre anys 

del mandat municipal anterior van implementar iniciatives que anaven en la mateixa línia de 

lluita contra el canvi climàtic, d’autosuficiència energètica, de ciutat lliure d’emissions, de 

foment del vehicle elèctric o d’estalvi d’energia.  

Explica que els hauria agradat que el Govern hagués fet un petit esforç per incorporar 

parcialment alguna de les esmenes del seu grup. Afirma que no volen polemitzar en un tema 

que és positiu, ja que tots han de contribuir a fer que el mar estigui lliure d’agressions, però que 

el Govern municipal és molt més que una ONG o una iniciativa particular i ha de ser curós i 

sensible a l’hora d’incorporar matisos com els que proposava el seu grup. Manifesta que 

lamenten que això no s’hagi produït i que, per tant, s’abstindran, tot i estar d’acord en el 

plantejament general d’aquesta campanya i l’organització que la promou.  

El Sr. ALONSO afirma que el Grup de C’s votarà a favor de la proposta per dos motius. Explica 

que el primer és el risc d’abocaments i contaminació de les aigües d’una Mediterrània que volen 

neta i plena de vida. Pel que fa a això, assenyala que l’ha sorprès assabentar-se que des del 2012 

s’han produït 147 casos d’abocaments de combustibles i contaminació del mar. Manifesta que el 

segon motiu és que la majoria dels hidrocarburs són combustibles i saben que aquests 

combustibles fòssils comporten un elevat nivell de contaminació, canvi climàtic i unes 

dependències econòmiques entre països que són absolutament innecessàries. Explica que 

pensen que les noves inversions de futur no han de ser en prospeccions petrolieres sinó en 

energies renovables, i que és important transmetre aquest missatge des de l’Ajuntament.  

El Sr. CORONAS manifesta que ja fa temps que treballen aquesta declaració i que agraeixen la 

incorporació de les aportacions del Grup d’ERC, per la qual cosa hi votaran favorablement. A 

més, afirma que amb l’aprovació d’aquesta proposició l’Ajuntament s’adhereix a la plataforma 

Aliança Mar Blava, que treballa per l’aturada definitiva de projectes de prospeccions petrolieres 

i per la declaració de la franja mediterrània com a zona lliure de prospecció d’hidrocarburs.  

Explica que també valoren positivament el fet de sumar-se a l’acord del Govern de la 

Generalitat de juliol del 2016 que insta la Comissió Europea a aprovar una moratòria pel que fa 

als projectes de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs, així com declarar el corredor 

marítim entre les costes del Principat, el País Valencià i les Illes com a zona especialment 

protegida d’importància per a la Mediterrània pel que fa a la migració de cetacis.  

Afirma que també troben positiu que s’hagi afegit en el text un punt que compromet 

directament l’Ajuntament en el sentit d’avançar cap a un model energètic més sostenible. 

Assenyala que, de fet, en el darrer plenari ja van debatre sobre aquesta qüestió, i manifesta que 

volen tornar a insistir en la importància de la rehabilitació energètica dels habitatges, en la 

intervenció sobre els edificis municipals per fer-los més eficients energèticament, en el fet de 

tenir una estratègia per al desplegament del vehicle elèctric a la ciutat i en l’impuls de 

l’operador energètic municipal com a eina bàsica per poder tirar endavant aquest canvi de 

model.  

El Sr. MULLERAS manifesta que el Grup del PP considera que, sempre que es garanteixi el 

compliment de tots els requisits legals, tècnics i mediambientals, no hi ha motius pels quals 

s’hagi de prohibir a priori la prospecció d’hidrocarburs. Explica que Espanya és un país 

totalment dependent de l’exterior en l’abastiment de gas i petroli, per la qual cosa l’extracció 

d’hidrocarburs és una activitat d’interès estratègic. Opina que, sempre que es respectin les 
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persones i el medi ambient, cal conèixer el potencial de combustibles fòssils de què es disposa 

al territori espanyol. Conclou que, per tant, votaran en contra de la proposició.  

La Sra. LECHA expressa el vot a favor del Grup de la CUP. Explica que consideren que cal fer 

la reflexió que, tot i que l’ésser humà és totalment ecodependent, els recursos naturals són 

limitats. Manifesta que també pensen que s’ha d’anar més enllà i s’ha de potenciar la recerca en 

les energies renovables, però que, atès que aquestes no seran suficients per mantenir el nivell de 

despesa energètica actual, aquesta despesa ha d’estar en proporció amb la quantitat d’energia 

renovable que es registri. D’altra banda, assenyala que actualment està de moda l’ús del gas 

natural, que es considera una transició entre les energies d’hidrocarburs i les renovables, però 

que consideren que això respon als interessos econòmics que hi ha en determinats països. 

Afirma que per al seu grup la solució passa per no fer prospeccions a la mar Mediterrània i 

preservar-la, fer una política d’estalvi energètic i potenciar les energies renovables.  

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables, i manifesta que es volen sumar a l’aposta per les 

energies renovables, que suposen no hipotecar ni el present ni el futur.  

Diu al Sr. Martí que les esmenes del Grup de CiU consisteixen bàsicament a reduir el contingut 

del text i que, a més, proposen diferenciar prospeccions que no lesionin el medi ambient i que es 

puguin mantenir, quan creuen que no hi ha cap prospecció que no perjudiqui el medi ambient. 

Afirma que, des d’aquest punt de vista, no han sabut trobar esmenes d’aquest grup que 

poguessin millorar la proposició. Lamenta que el Grup de CiU no voti a favor de la proposició, 

tenint en compte que s’ha compromès amb aquesta proposta en altres instàncies, com el Govern 

de la Generalitat o el Congrés dels Diputats. 
 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa l'abstenció de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el Sr. 

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

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

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/4206) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: 1. Que el Govern 

rectifiqui i retiri de forma immediata les actuacions que ha englobat dins la denominació de 

"Superilla Poblenou" restaurant la situació prèvia al desgavell provocat. 2. Que el Govern 

recuperi la concepció original del Projecte Superilles, desenvolupat durant el mandat de Xavier 

Trias, i planifiqui actuacions transversals en els àmbits de l'habitatge, la sostenibilitat i la 

millora de l'espai públic, de forma consensuada amb el veïnat i fruit de processos de 

participació real. 

  

 Tractada conjuntament amb els punts núm. 2  i  22 de l’ordre del dia. 

 

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 de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. 

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

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: 1. Que el Govern rectifiqui i retiri de 

forma immediata les actuacions que ha englobat dins la denominació de "Superilla Poblenou" 

bo i restaurant la situació prèvia al desgavell provocat. 2. Que el Govern planifiqui abans del 

desplegament d'una superilla, actuacions transversals en els àmbits de l'habitatge, la 
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sostenibilitat i la millora de l'espai públic, de forma consensuada amb el veïnat i fruit de 

processos de participació real. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

12.-  (M1519/4193) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: Que el Govern 

municipal impulsi la implantació d'una "xarxa continua de circulació de vianants prioritària" 

(xarxa de vianants metropolitana), que permeti vincular entre sí totes les àrees de vianants i 

zones 30 existents a l'actualitat, mitjançant la implantació de corredors cívics i itineraris 

continus especialment habilitats, equipats i senyalitzats per a vianants i ciclistes. 

 

El Sr. BLANCO explica que plantegen aquesta proposició com una alternativa a les superilles, 

tenint en compte que l’experiència al Poblenou està resultant fallida, no només pels problemes 

que està provocant, sinó també perquè no està aconseguint els objectius que es va plantejar 

originalment el pla de les superilles. Recorda que aquest pla establia una jerarquització dels 

carrers en tres xarxes viàries superposades: una xarxa bàsica, una xarxa local i uns eixos cívics. 

Assenyala que, tanmateix, els únics carrers que han quedat ben marcats al Poblenou són els de 

la xarxa bàsica, que opina que és la menys interessant perquè és la que ja existeix per defecte, 

mentre que la resta dels carrers no tenen continuïtat i no hi ha cap carrer que sigui realment per 

a ús de vianants. Manifesta que per això creuen que cal plantejar una estratègia diferent per 

assolir l’objectiu de disposar de més espais per als vianants a la ciutat.  

Explica que creuen que una alternativa a les superilles més realista i que es pot dur a terme més 

a curt termini és la implantació d’uns corredors cívics que connectin totes les àrees de vianants 

que hi ha actualment a la ciutat. Remarca que, a més, aquest plantejament coincideix amb el Pla 

de mobilitat vigent, un dels objectius del qual és incrementar i millorar l’accessibilitat i el 

confort dels espais per a vianants i ciclistes. Manifesta que cal reconèixer que, durant els darrers 

anys, s’ha fet un esforç per augmentar les zones de circulació restringida de vehicles, on 

s’imposen limitacions de velocitat perquè els vianants i les bicicletes tinguin prioritat, però que 

el problema és que aquestes zones estan separades entre si i sovint estan fragmentades.  

Mostra el plànol de la pàgina 96 del Pla de mobilitat, on assenyala que es pot apreciar que no hi 

ha cap zona 30 a l’Eixample, de manera que les zones 30 que estan ubicades a la perifèria i al 

centre estan desconnectades, i que només hi ha algunes grans avingudes amb voreres més 

amples. Afirma, però, que aquestes avingudes són insuficients i, a més, sovint no arriben a 

connectar amb les zones per a vianants. Assenyala que, per exemple, l’avinguda Gaudí no 

comença ni acaba en cap zona per a vianants, i que caldria plantejar-se com es pot perllongar. 

Explica que passa el mateix amb el carrer Enric Granados, que és interromput per la universitat 

i potser podria connectar amb el Raval; l’avinguda Mistral, que tampoc no arriba a connectar 

amb Ciutat Vella; o el passeig marítim, que seria molt interessant que connectés amb el Fòrum i 

la rambla Prim. Manifesta que també hi ha grans eixos viaris de l’Eixample que podrien servir 

per connectar diferents zones 30 i àrees de vianants entre si, com els carrers Comte Borrell, 

Provença o Pere IV. Assenyala que en el mateix plànol s’observa que la superilla del Poblenou 

no està connectada amb cap carrer per a vianants del barri ni cap zona 30, cosa que opina que és 

un contrasentit.  

Conclou que és més realista començar per ampliar la xarxa de vianants ja existent que no pas 

crear superilles allà on encara no hi ha cap carrer de vianants.  

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup de CiU votarà a favor de la iniciativa perquè pensen que 

proposa una bona idea de cara al futur, amb la filosofia general de pacificar prioritzant les 

persones, després les bicicletes i finalment els vehicles. Assenyala que això no és fàcil i s’ha de 

fer amb un plantejament per zones amb un calendari determinat i en el marc d’un pla general de 

mobilitat.  
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Explica que, com que el text de la proposició parla de corredors equipats i senyalitzats per a 

vianants i ciclistes, volen deixar clar que el seu grup aposta per la segregació clara entre 

vianants i ciclistes. Assenyala que, a la ciutat, el 95% dels desplaçaments que no es fan a motor 

es fan a peu i només el 5% amb bicicleta, però que, per una qüestió de velocitat, és incompatible 

que els vianants i les bicicletes comparteixin un mateix espai. Demana que, si aquesta 

proposició s’implementa, es faci bé aquesta segregació, atès que no sempre és així. 

El Sr. CORONAS manifesta que comparteixen l’anàlisi dels problemes que s’ha fet, però que 

tenen la sensació que el Grup de C’s presenta el seu pla alternatiu a les superilles perquè 

aquestes no els agraden. Explica que, no obstant això, veuen bones intencions en la proposta de 

pacificar la ciutat unint les àrees per a vianants i enllaçant les zones 30 existents i d’implantar 

eixos cívics i itineraris continus, tot i que aquests seran interromputs cada cop que siguin 

travessats per vies amb trànsit rodat.  

Afirma que el Grup d’ERC aposta per crear zones 10 on els nens puguin jugar, els avis passejar 

tranquils i les bicis anar a una velocitat equiparable al trànsit, que pacifiquen més que les zones 

30. A més, assenyala que mentre que la proposició planteja enllaçar les àrees per a vianants, ells 

en volen crear de noves. Explica que el seu grup està molt d’acord a reduir la contaminació, el 

soroll, els accidents de trànsit i els efectes del canvi climàtic, a crear una xarxa verda i a guanyar 

espai en detriment del cotxe, però que la solució que defensen és la de les superilles. Afirma 

que, no obstant això, les superilles es poden complementar amb altres mesures com les que 

proposa el Grup de C’s. 

Conclou que votaran en contra de la proposició, en vista que tant el Govern com altres grups 

municipals han valorat positivament la proposta de pacte de ciutat sobre les superilles que el seu 

grup ha plantejat abans.  

El Sr. MULLERAS opina que tots coincideixen en els objectius que busquen les superilles de 

fer una ciutat més humana, amb més qualitat de vida i amb menys contaminació, però que la 

qüestió rau en la diferència entre la teoria i la pràctica. Afirma que hi ha idees que són molt 

difícils de dur a la pràctica i que un cas paradigmàtic d’això és la superilla del Poblenou. A més, 

explica que quan es va presentar la proposta d’implantació d’una superilla al Poblenou al 

Districte de Sant Martí no es parlava de prova pilot, mentre que, un cop reconegut el seu fracàs, 

no només s’ha rectificat el projecte, sinó que a més se l’ha qualificat de prova pilot.  

Manifesta que el Grup del PP és partidari de pacificar, però no pas de desertitzar i crear «barris 

fantasma», i que, per tant, estan a favor de la proposició del Grup de C’s. A més, destaca que 

aquesta proposta es basa en la planificació, i no pas en la improvisació, com la prova pilot que 

s’ha fet al Poblenou, que opina que no ha tingut en compte els efectes directes i indirectes de la 

seva implantació. Explica que pensen que abans de dur a terme qualsevol pla o projecte cal fer 

primer una planificació i disposar d’informes sobre el seu impacte econòmic i comercial. En 

aquest sentit, remarca que cal analitzar prèviament si una superilla pot ser beneficiosa per als 

veïns i els comerciants d’una zona determinada.  

La Sra. LECHA afirma que s’alegren que el Grup de C’s faci una proposta per ampliar els 

espais de la ciutat pacificats i amb zones 30, fent així un continu per a tota la ciutat en lloc de 

tenir fragments aïllats d’aquests espais. Manifesta que suposen que a partir d’ara aquest grup ja 

no s’oposarà a l’expansió dels carrils bici i que contribuirà a la pedagogia necessària per reduir 

de manera substancial l’espai destinat als cotxes a la ciutat.  

Explica que, des del Grup de la CUP, sempre han apostat per l’ús del transport públic, la 

bicicleta i els desplaçaments a peu, enfront de l’ocupació massiva de l’espai públic per part de 

vehicles privats, per tal de reduir la contaminació, millorar la salut de la ciutadania i augmentar 

la qualitat de l’espai públic. A més, destaca que l’alliberament d’espai públic potencia les 

relacions socials i les xarxes comunitàries. Manifesta que, per tant, aprofiten per instar el 
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Govern a abordar de manera integral la mobilitat de la ciutat amb el foment dels desplaçaments 

a peu, en bicicleta i en transport públic, cosa que passa necessàriament per una millora del 

servei i una universalitat de l’accés que les tarifes actuals no garanteixen. 

El Sr. MÒDOL explica que, des del Grup del PSC, creuen que la proposició que presenta el 

Grup de C’s és interessant, va en la línia del que tots els grups han manifestat en les seves 

intervencions sobre les superilles i està en l’esperit de l’urbanisme que s’ha fet sempre a la 

ciutat. Afirma que, per tant, moltes de les propostes que s’han fet avui són propostes que els 

serveis tècnics municipals ja tenen presents i segurament ja treballen des de fa temps. A més, 

opina que la xarxa per a vianants prioritària que es proposa és perfectament compatible amb 

moltes altres estratègies i, per tant, no és excloent. En aquest sentit, remarca que la ciutat és 

complexa i permet moltes lectures i intervencions a diferents escales.  

Conclou que votaran a favor de la proposta, sempre que s’entengui que no es presenta en 

contraposició a cap superilla o a qualsevol altra idea o experiència sobre la mobilitat de la 

ciutat. Assenyala que, si fos així, aleshores s’abstindrien.  

La Sra. VIDAL afirma que la transformació urbanística de la ciutat té en la millora dels espais 

per a vianants i els modes més sostenibles un dels seus eixos fonamentals. Explica que, des 

d’aquest punt de vista, creuen que la proposició va en la línia d’una política molt arrelada a la 

ciutat de millora dels espais per a vianants. En aquest sentit, recorda que el Pla de mobilitat 

urbana recull les superilles com a proposta per estendre a tot Barcelona. Manifesta que el 

Govern recull aquesta proposta i proposa implementar-la en el marc del pacte de ciutat que ha 

plantejat el Grup d’ERC. A més, remarca que la proposta d’una xarxa de circulació per a 

vianants prioritària ja està recollida en les superilles i, per tant, es pot plantejar en aquesta 

proposta de ciutat.  

Destaca que les superilles són la política que encaixa totes les xarxes de transport i dóna al 

vianant la prioritat de l’ocupació de l’espai, que és el que volen, ja que a la ciutat la majoria de 

la gent es desplaça a peu. Assenyala que poden discutir com les faran, perquè l’aplicació no serà 

igual a tota la ciutat, però que la prioritat ha de ser retornar espai al vianant.  

Conclou que comparteixen el contingut de la proposició i entenen que és perfectament 

compatible amb el model de les superilles, però que si es planteja en termes oposats hi votaran 

en contra.  

El Sr. BLANCO explica que no proposen un pla alternatiu a la superilla entesa com una 

jerarquització de carrers, sinó a l’aplicació que se n’ha fet al Poblenou, on no s’ha constituït cap 

eix cívic, sinó que simplement s’ha interromput la circulació dels carrers.  

Diu al Sr. Coronas que no estan en contra que s’ampliïn els carrers de vianants, sinó tot el 

contrari, i que també volen que es redueixi la contaminació i el soroll. Manifesta que el sorprèn 

el vot en contra del Grup d’ERC perquè pensa que fan una proposta de mínims en la qual tots 

haurien estar d’acord. Afirma que creuen que avui dia és més realista començar per aplicar el 

concepte d’eixos cívics d’una manera que no provoqui l’oposició i els conflictes que ara genera 

l’aplicació de les superilles i plantejar després com es poden ampliar les àrees per a vianants a 

tota la ciutat.  

El Sr. CORONAS reitera que comparteixen plenament la filosofia de la proposta, però que les 

superilles ja s’han demostrat com un model d’èxit allà on s’han establert de manera més 

general, com a Gràcia, i formen part del Pla de mobilitat urbana. Remarca que aquest model no 

és patrimoni de cap grup polític i que ara tenen l’oportunitat d’implantar-les per primera vegada 

amb fermesa.  

Opina que és contradictori dir que les superilles perjudiquen els carrers perimetrals i parlar 

després dels eixos cívics en diferents termes, quan aquests també tenen efectes en els carrers 
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laterals. Explica que, per exemple, no es pot dir que la creació del Parc Central de Nou Barris 

hagi perjudicat els veïns del passeig Valldaura o del passeig d’Urrutia. Assenyala que continuen 

passant cotxes per allà, de la mateixa manera que als carrers perimetrals de la superilla, però que 

els veïns gaudeixen del gran avantatge de tenir un parc al costat.  

La Sra. LECHA observa que en la proposició no es diu que la proposta sigui una alternativa a 

les superilles, però que, en canvi, el Sr. Blanco sí que ho ha dit en la seva intervenció. Manifesta 

que, si és així, el seu grup hi votarà en contra.  

El Sr. BLANCO afirma que el que es vota és el text escrit, i que el fet que diguin que aquesta 

proposta és una alternativa a les superilles és un argument que utilitzen per explicar que permet 

aconseguir els mateixos objectius que es persegueixen amb la iniciativa de les superilles. D’altra 

banda, opina que les àrees de vianants de Gràcia o de Ciutat Vella no tenen res a veure amb la 

superilla del Poblenou.  

Manifesta que li agradaria que es veiés la proposta que planteja el seu grup en positiu i no com 

un joc de suma zero, ja que tots poden estar d’acord en el que es proposa com a comú 

denominador. 

El Sr. MÒDOL demana el posicionament de vot dels grups, un cop fet aquest aclariment.  

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC manté el vot en contra.  

La Sra. VIDAL explica que no poden votar en contra de la implantació d’una xarxa contínua de 

circulació per a vianants prioritària, però que tampoc no poden votar-hi a favor si es planteja 

com una alternativa que exclou les superilles. Manifesta que, per tant, s’abstindran, tot entenent 

que tenen la mà estesa del Grup de C’s per continuar avançant en una proposta de pacificació de 

la ciutat.  

El Sr. BLANCO precisa que la proposta no exclou les superilles.  

El Sr. MÒDOL expressa el vot a favor del Grup del PSC.  

La Sra. VIDAL manifesta que, atesa la precisió del Sr. Blanco, el Grup de BC votarà a favor de 

la proposta. 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 

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

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

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/4212) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: - Incloure el conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica coneguda com 

“Can 60” (carrer Riereta, 18–20–22) dins els Catàleg de Patrimoni de Barcelona. - Comprar el 

conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica coneguda com “Can 60” (carrer Riereta, 18–

20–22) per tal que esdevinguin de titularitat pública, es destinin a equipament i a lloguer social. 

 

El Sr. CORONAS destaca que la casa fàbrica construïda per l’industrial tèxtil Magí Tarruella el 

1833, coneguda com Can 60 i situada al carrer Riereta 18-22, és una de les més importants que 

hi ha a Barcelona per la seva tipologia, època i situació, i la més emblemàtica del barri del 

Raval. Explica que fa aproximadament dos anys la propietària de l’edifici, que acollia diverses 

entitats culturals i famílies que hi vivien, va decidir no renovar el contracte dels inquilins i posar 
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l’edifici a la venda. Afirma que, finalment, el juny del 2015 la propietària el va vendre per 4,5 

milions a un grup inversor després que el Govern anterior va desestimar-ne l’adquisició.  

Manifesta que les entitats de Can 60 ja van demanar al juliol de 2015 que es preservés el 

patrimoni industrial del barri del Raval, i un any després l’Ajuntament va aprovar una suspensió 

de llicències d’obra de 38 fàbriques del Raval per endegar el seu procés de catalogació. Explica 

que, tot i que Can 60 estava inclosa en aquesta llista, finalment va quedar fora de la suspensió 

de llicències perquè la propietat de l’edifici havia presentat el certificat d’aprofitament 

urbanístic dos dies abans que fos aprovada.  

Assenyala que actualment la propietat es planteja vendre Can 60 per 6 milions d’euros, cosa que 

representa una oportunitat que creuen que no es pot deixar escapar, malgrat que s’hauria pogut 

comprar per molt menys. Explica que fa un any el Grup d’ERC al Districte de Ciutat Vella ja va 

demanar-ne la compra en un prec en què especificava 100 mesures de govern per aprofitar el 

superàvit municipal, prec que, un cop transaccionat, el Govern va acceptar. Afirma que el seu 

grup, a més de lluitar pel patrimoni de la ciutat, ha estat seguint el cas, i en aquest sentit volen 

posar en valor la feina dels consellers i conselleres de districte, que han estat al costat dels 

inquilins i col·lectius de Can 60.  

El Sr. MARTÍ expressa el vot a favor del Grup de CiU. Explica que ahir mateix, després de 

parlar amb els inquilins i els col·lectius que tenen contractes en aquest espai, van manifestar a 

través de la seva regidora de Ciutat Vella el suport a aquesta petició. Afirma que és de justícia 

que aquesta peça s’incorpori al catàleg, com altres antigues fàbriques del Raval. D’altra banda, 

assenyala que no és cert que fa uns anys això estigués sobre la taula en els termes que avui es 

planteja com a adquisició de l’espai per part de l’Ajuntament, atès que la finca formava part del 

Pla Dintres i no hi havia la necessitat que ha sorgit més recentment.  

Manifesta que, a banda d’això, volen denunciar la mala gestió política del Govern pel que fa a 

aquesta qüestió. Explica que quan ahir la Sra. Homs va fer un prec al Govern respecte al 

manteniment dels usos i la possible compra d’aquest espai es va rebutjar el prec, quan ja sabien 

que l’operació tirava endavant, tal com s’ha confirmat avui en una roda de premsa que s’ha fet 

abans de la comissió plenària. Afirma que, tot i el suport a l’operació i als inquilins i usuaris 

d’aquest edifici, creuen que certs afanys de protagonisme no justifiquen aquesta manera de fer 

política.  

El Sr. BLANCO manifesta que el Grup de C’s està a favor que es protegeixi i recuperi aquest 

edifici, que es dediqui a habitatge social, que es permeti que els col·lectius i entitats culturals, 

esportives, socials o artístiques que en són usuaris puguin continuar utilitzant-lo, i que la 

titularitat municipal no comporti una pèrdua d’autonomia i la necessària vitalitat que han de 

tenir aquestes entitats. A més, demana que no es compri la finca a qualsevol preu i es pugui 

arribar a un bon tracte amb la propietat, tenint en compte que l’edifici està en molt males 

condicions. 

D’altra banda, assenyala que la catalogació de l’edifici és una qüestió tècnica que depèn de 

Patrimoni i que, per tant, això és el que els genera més dubtes. Manifesta que, no obstant això, 

votaran a favor de la proposició perquè, en general, estan d’acord que cal preservar l’edifici, el 

patrimoni i les activitats que s’hi duen a terme.  

El Sr. MULLERAS afirma que al seu grup tampoc no els agrada aquesta manera de fer política 

municipal, en què sembla que es juga amb el pressupost de l’Ajuntament i amb el patrimoni de 

la ciutat per fer un favor a un partit o a determinades associacions afins. Opina que això arriba 

al que Valle-Inclán en deia l’esperpento quan avui es pot llegir a El Periódico que «va informar 

un portaveu de l’Ajuntament, que ahir va celebrar una comissió d’Urbanisme, en la qual a 

proposta d’ERC es va aprovar la compra de l’immoble amb els vots a favor de Barcelona en 

Comú, PSC i ERC.» Explica que no sap si la periodista que va escriure aquest article tenia 
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alguna mena de tècnica per predir el futur, però que caldria dir a qui filtra les notícies que s’hi 

esmerci una mica més.  

Afirma que tampoc no creuen que ara s’hagi de catalogar a corre-cuita un edifici per una 

operació política, quan els grups que han governat la ciutat anteriorment haurien pogut fer-ho, i 

dedicar-lo després a un altre ús. Manifesta que no estan d’acord en tot això, i menys a gastar 9 

milions d'euros dels barcelonins sense conèixer els criteris reals i els informes que avalen 

aquesta operació. Conclou que, per tot l’exposat, el Grup del PP s’abstindrà. 

La Sra. LECHA assenyala que els veïns que vivien en aquest edifici han patit assetjament per 

part de la nova empresa que el va comprar fa dos anys, i que les entitats han hagut d’ingressar el 

lloguer en un dipòsit per no tenir cap denúncia. A més, recorda que es podria haver comprat 

l’edifici per un preu molt més baix que el que ara es planteja.  

Remarca que ara hi ha la possibilitat de recuperar aquest edifici per al barri, que és la voluntat 

de les entitats i els veïns, del grup proposant, del seu grup i del Govern, i demana que, per tant, 

es tiri endavant la compra. Afirma que es vol que les entitats usuàries d’aquest espai es puguin 

quedar al barri, i en destaca la tasca social i veïnal que fan, que promou l’enxarxament, la 

cohesió i la conservació de la cultura popular, tot fugint de la cultura elitista que caracteritza 

determinats àmbits de Barcelona i de l’Ajuntament.  

El Sr. MÒDOL assenyala que no tindria sentit debatre aquesta proposició en aquesta comissió si 

no fos perquè té un vessant urbanístic. Opina que es tracta d’una operació estratègica per la 

ubicació de l’immoble i la situació dels inquilins, independentment del que pugui acabar 

passant, ja que no poden preveure la formalització de la compra i el seu cost. Manifesta que, en 

aquest sentit, el Grup del PSC votarà a favor de la proposició pel que suposa d’estratègia 

urbanística.  

Explica que, com tots els grups, s’han reunit amb les persones afectades, i que no els agrada que 

hi hagi gent sota cap mena de coacció i volen que es mantinguin determinades activitats en un 

àmbit de tanta pressió turística. Afirma, però, que han de ser conscients que el que estan votant 

és que l’Ajuntament adquireixi un immoble per intentar frenar una determinada operació 

especulativa i que no tenen cap garantia del que acabarà passant en el futur.  

La Sra. PIN agraeix al Grup d’ERC la presentació de la proposició, així com la col·laboració del 

Grup de la CUP.  

Manifesta que, efectivament, aquesta operació és una compra estratègica al barri del Raval, 

també per fer front a l’especulació i a la pressió immobiliària que hi ha en aquest barri. Explica 

que hi ha un preacord amb la propietat i que, de fet, demà passarà per la Comissió de Govern 

l’acord pressupostari amb el Grup d’ERC. Diu al Sr. Mulleras que no es tracta de fer cap favor a 

cap partit ni a cap col·lectiu, sinó de fer un favor al barri del Raval. A més, remarca que el 

preacord no parla de 9 milions, sinó de 6 milions. En relació amb això, explica que no saben 

d’on ha sortit la informació que s’ha filtrat a la premsa, i critica que un mitjà hagi publicat 

prèviament una informació que li ha arribat sense contrastar-la.  

Puntualitza que no han parlat de quin serà l’ús futur de l’edifici, sinó que només han dit que es 

destinarà a equipaments públics i que es mantindrà l’habitatge existent per mantenir l’essència 

de casa fàbrica de Can 60. Assenyala que en aquest espai hi ha activitats de tot tipus, amb 

algunes que tenen més interès públic i estan més arrelades al barri i d’altres més privades, i que 

caldrà estudiar cas per cas.  

Afirma que el barri del Raval es mereix aquesta inversió i que no s’han de tenir dubtes sobre 

l’aspecte patrimonial, ja que han trigat un any a estudiar totes les cases fàbrica que s’havien 

d’incloure dins la suspensió de llicències per poder revisar-ne la catalogació. Manifesta que la 

memòria obrera i industrial de la ciutat, sobretot l’arquitectònica, ha anat desapareixent, i que 
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Can 60 n’és un emblema. Opina que cal mantenir aquesta essència, però que també s’ha 

d’inserir en les necessitats actuals del barri del Raval.  

Afirma que el Sr. Martí ha mentit en la seva intervenció. Explica que tan aviat van començar a 

governar es van reunir amb les persones de Can 60, i que els serveis tècnics del Districte els han 

informat que hi havia hagut la possibilitat de comprar Can 60 per 4.400.000 euros i que en 

aquell moment es va rebutjar. Assenyala que van fer un informe per veure si els 6 milions que 

ara es demanen per l’edifici s’ajustaven als paràmetres de l’Ajuntament, i que han comprovat 

que el preu per metre quadrat és més baix del que es permet. Remarca que van perdre 

l’oportunitat de comprar l’edifici en aquell moment, però que la nova propietat ha estat molt 

predisposada a treballar amb l’Administració i s’ha avingut a fer un preacord per formalitzar la 

compra, un cop es disposi de la partida pressupostària.  

Opina que aquesta actuació és una molt bona notícia per al barri del Raval, i que també 

demostra que, quan es prioritzen els objectius i les necessitats de la ciutat, hi ha molts grups 

polítics que són capaços de posar-se d’acord per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 

El Sr. CORONAS remarca que abans de presentar aquesta proposta d’acord hi ha hagut tota una 

feina de maduració anterior i acords previs que provenen de pactes sobre el superàvit i els 

pressupostos del 2016.  

Assenyala que no sap qui és el portaveu municipal que ha parlat amb El Periódico, però que, a 

banda de l’anunci de la compra de Can 60, s’ha equivocat en la resta d’informacions que ha 

donat. Afirma que, en tot cas, abans han fet una roda de premsa, que era el moment en què 

s’havia previst anunciar aquesta notícia. Manifesta que, més enllà d’això, l’important és que hi 

ha un acord per comprar Can 60 i s’han de felicitar per això. 

El Sr. MARTÍ afirma, en resposta a una al·lusió de la Sra. Pin, que potser es pot equivocar en 

alguna cosa que ha dit, però que ell no menteix.  

El Sr. MULLERAS assenyala que la xifra de 9 milions és la que surt avui a la premsa, i que 

inclou els 6 milions de la compra i els 3 milions de la rehabilitació. A més, pregunta quin és el 

criteri per establir el preu d’aquest conjunt i on són els informes econòmics i patrimonials que el 

defensen.  

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 de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 

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

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

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/4221) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a: deixar en suspens el projecte de les superilles i el desplegament de la prova pilot al 

districte de Sant Martí (que comprèn el perímetre format pels carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i 

Tànger) fins que s'avaluï rigorosament l'impacte en la mobilitat i l'espai urbà de la zona 

afectada, així com del conjunt de la ciutat. 

 

Tractada conjuntament amb els punts núm. 2, 14 i 22 de l’ordre del dia. 

 

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 de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. 

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

Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

15.-  (M1519/4190) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que l'Àrea d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat demani les competències de gestió de les instal·lacions i activitats del 

Zoo de Barcelona a l'Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica. 

 

La Sra. LECHA manifesta que des de fa setmanes es parla del zoo, i que hi ha discussions i 

fòrums on es debat molt el futur d’aquest equipament. A més, assenyala que aquest clam 

popular per un nou model de zoo està recollit gairebé per tots els grups municipals. Afirma que 

cal transformar el zoo per motius ètics, econòmics, de model de ciutat i de coherència, i, 

sobretot, perquè Barcelona sigui una ciutat amiga dels animals. Remarca que els mateixos 

treballadors reclamen una transformació i unes millores que coincideixen en molts aspectes amb 

la petició dels grups compromesos amb els drets dels animals. Afirma que això significa que cal 

prendre mesures valentes i oportunes, deixant de banda el tarannà erràtic, continuista i 

mercantilista que ha caracteritzat aquest equipament durant les darreres dècades.  

Explica que la manca de priorització del benestar animal fa que es violin normes bàsiques sobre 

el respecte al descans i la seguretat de molts animals. A més, afirma que tothom pot estar 

d’acord que hi ha animals, com els dofins, els óssos o els lleons, que no viuen en les condicions 

òptimes per gaudir d’un cert benestar.  

Manifesta que consideren que s’ha de portar aquesta discussió més enllà i s’ha de tornar a 

convocar la comissió del zoo, que només s’ha reunit una vegada. En relació amb això, opina 

que sembla que la discussió del zoo vagi més lluny en els mitjans de comunicació que al 

consistori, quan és la seva responsabilitat.  

Afirma que pensen que, per coherència, és prioritari que la institució del zoològic i la seva 

fundació passin a dependre de l’Àrea de Benestar Animal. Explica que consideren que una 

manera d’entendre el benestar animal passa també perquè els treballadors que té el zoo tinguin 

unes bones condicions de treball, no només pel que fa al salari, sinó també pel que fa al respecte 

a totes les seves tasques d’educació, recerca, manteniment o reinserció. Remarca que tot aquest 

ventall d’activitats allunyen el zoo del que és un parc d’atraccions, que opina que és l’única 

faceta en la qual s’ha incidit de manera important en els últims anys. En aquest sentit, afirma 

que avui el zoològic de Barcelona no és una mostra de benestar animal, sinó un parc 

d’atraccions on predomina el soroll, la mercantilització i tot allò que és per a la diversió dels 

humans i que no reverteix en benefici del benestar animal.  

Finalment, presenta la proposició, que assenyala que ha estat transaccionada amb el Grup de 

BC, per tal d’instar BSM a cedir la direcció política del zoo de Barcelona, en tots els seus 

àmbits, a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  

 

La Sra. RECASENS opina que el fet que en 48 hores, en tres comissions diferents, hagin parlat 

del zoo de Barcelona és un símptoma que alguna cosa està fallant.  

Manifesta que el Grup de CiU s’abstindrà respecte a aquesta proposició perquè consideren que 

el Govern es pot organitzar com li sembli més oportú. Afirma que, tanmateix, sí que 

fiscalitzaran tot allò que pugui suposar decisions errònies pel que fa al benestar animal o que 

vagi en contra dels tres pilars en què s’ha de basar el zoològic de Barcelona: educació, recerca i 

conservació.  

Lamenta que els grups polítics qüestionin la tasca que ha fet fins ara el zoo en matèria de 

recerca, conservació i educació en posar més l’èmfasi en el vessant mercantil del zoològic. 

Opina que amb això es fa un flac favor als treballadors i conservadors del zoo, que són els 

primers interessats que el benestar animal sigui la missió d’aquest equipament. A més, afirma 

que aquest tipus de visió posa en dubte tota la feina que es fa entorn del zoo, com la que es du a 
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terme amb la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu d’impulsar la recerca universitària; amb 

la Fundació Bosch i Gimpera per a la recerca en l’àmbit escolar; amb l’Institut d’Ornitologia de 

Catalunya per al desenvolupament de l’anellament científic del zoo; amb l’Institut de Recerca 

de la Biodiversitat; amb l’Institut de Biologia Evolutiva, o amb el Great Apes Survival 

Partnership, que treballa per evitar l’extinció de grans primats. Així mateix, es refereix a les 

beques de recerca i conservació del zoològic, de les quals s’han beneficiat 13 projectes, a la 

beca Floquet de Neu i a la beca Antoni Jonch.  

D’altra banda, destaca que la Fundació Barcelona Zoo aplega els experts i les universitats, i que 

per tant, no té sentit menysprear tot això fent veure que ara es començarà de nou i creant un 

consell amb experts. Afirma que cal posar en valor tota la feina que s’ha fet fins ara i continuar 

endavant.  

El Sr. ALONSO expressa el vot a favor del Grup de C’s. Explica que estan d’acord que el 

model de zoo es basi en consideracions ecològiques i no es plantegi des del punt de vista d’una 

atracció turística o un espectacle. Remarca, però, que cal un concepte d’ecologia seriós i 

científic que no caigui en qüestions sentimentals, que poden ser molt comprensibles però que no 

estan necessàriament relacionades amb l’ecologia. Precisa que el concepte d’ecologia que entén 

que han de defensar és el d’una ciència per fer un món millor, més sostenible, amb una major 

biodiversitat i amb un respecte per la natura i els recursos naturals.  

Explica que, per tant, estan d’acord que no es mesuri el zoo pel nombre de visitants o pels 

ingressos que té, sinó que les variables que es posin en valor siguin el nombre de projectes 

científics desenvolupats, la participació en projectes de protecció d’espècies i totes les accions 

educatives que es fan. Conclou que, en aquest sentit, comparteixen el canvi d’àrea proposat.  

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC coincideix plenament amb la filosofia de la 

proposició, que aborda una reivindicació que també és del seu grup i que han fet avinent 

diverses vegades.  

Explica que no dubten que la societat municipal BSM és una bona eina per gestionar diferents 

serveis i instal·lacions de la ciutat de manera àgil i eficient, però que el zoo no és un equipament 

qualsevol, ja que al seu interior hi conviuen éssers vius, cosa que el diferencia radicalment 

d’altres espais. Afirma que, per tant, no el poden equiparar a altres instal·lacions de la ciutat, ni 

tampoc poden aplicar-hi criteris estrictament mercantilistes com si es tractés d’un pavelló, un 

aparcament o un parc d’atraccions. Manifesta que creuen que aquest ha estat el problema que hi 

ha hagut durant els darrers anys, tal com ho mostra el fet que durant el darrer mandat la cara 

visible d’aquest equipament era la persona responsable de l’Àrea d’Economia i Empresa del 

consistori i no pas de Medi Ambient, Presidència o Territori, que era d’on depenien les 

polítiques animalistes de la ciutat.  

Assenyala que s’han realitzat inversions importants en el zoo, moltes d’elles destinades a 

millorar els espais dels animals i la manera com els observen els visitants, però sense tenir una 

idea clara de la funció del zoo ni de quina havia de ser la seva col·lecció. Opina que això ha 

portat a l’estat actual del parc, que és més caòtic, té moltes obres i manca de coherència. Afirma 

que, fins i tot, des del punt de vista paisatgístic no és bonic ni agradable de visitar. A més, es 

refereix al funcionament deficient abans que Parcs i Jardins tornés a recuperar la gestió dels 

espais verds del zoo, i als problemes relatius a les instal·lacions del zoo subcontractades per 

BSM. Explica que per això creuen que cal aprofitar el procés de reflexió sobre el futur del zoo 

per definir quina figura jurídica ha de tenir aquest espai per tal de poder dur a terme els seus 

objectius i buscar el millor encaix del parc dins l’estructura de l’Ajuntament, en el marc de les 

polítiques ambientals i de recerca. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició.  

El Sr. MULLERAS saluda els treballadors del zoològic que assisteixen a la sessió.  



 

Ref: CCP 9/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 22/ 9/ 2016 14: 5 
38 

Remarca que la proposició es refereix específicament a la direcció política del zoo i no pas a la 

seva gestió. D’altra banda, afirma que la millor política per als treballadors del zoo és que 

aquest equipament continuï existint i no se’l deixi morir, tal com ha semblat que s’ha fet fins ara 

durant aquest any. En relació amb això, recorda que ahir el Grup del PP va presentar una 

proposició en la Comissió d’Economia i Hisenda per garantir que hi hagués un pla d’inversions 

per al zoo, tenint en compte que el futur d’una instal·lació depèn del fet que tingui inversions. 

Destaca que l’aprovació d’aquesta proposició va demostrar que en principi hi ha la voluntat que 

el zoo continuï. Assenyala que una altra cosa, però, és quin model de zoo es vol.  

Explica que consideren que el problema del zoo no és la direcció política, però que si fos aquest 

el cas, seria millor que el zoo depengués de BSM, perquè el seu Consell d’Administració és 

proporcional al Consell Plenari de l’Ajuntament, on l’oposició té majoria. Assenyala que, en 

canvi, si depèn de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el zoo serà responsabilitat directa 

del Govern municipal i l’únic que podrà fer l’oposició és votar a favor o en contra de les 

propostes a les comissions. Opina que, si el zoo continués depenent de BSM, la majoria que hi 

tenen ara els grups de l’oposició segurament evitaria el que ha passat fins ara, que és que el 

Govern no ha invertit prou en el zoo i que fins avui no sabien quin futur tenia perquè 

desconeixien què volia fer el Govern municipal actual, que l’estava deixant morir. En relació 

amb això, recorda que durant la campanya electoral el Grup de BC va dir que no volia un zoo 

com el que hi ha a Barcelona.  

Conclou que, per tot l’exposat, votaran en contra de la proposició.  

El Sr. MÒDOL manifesta que el Grup del PSC votarà a favor de la proposició perquè pensen 

que, més enllà de si l’àrea que dirigeixi el zoo ha de ser la d’Economia o la d’Ecologia, el zoo 

és també una qüestió urbana i d’espai públic. D’altra banda, remarca que la proposta que estan 

aprovant es refereix només al fet que la direcció política passi a dependre de l’Àrea d’Ecologia i 

Urbanisme, atès que s’han fet afirmacions sobre el model del zoo o altres qüestions que no 

comparteixen.  

Recorda que han dit moltes vegades que s’ha de fer un pla estratègic urbanístic sobre el zoo i tot 

el seu entorn, i han denunciat que no pot ser que una dependència municipal tingui el pitjor 

tractament d’espai públic de tota la ciutat. A més, assenyala que s’han de plantejar qüestions 

com les de la relació del zoo amb el seu entorn immediat o amb el vial de límit posterior. 

Afirma que, per tant, hi ha moltes reflexions a fer i creuen que té molt de sentit que això 

s’abordi no només des del punt de vista del model, sinó també des del punt de vista de la 

transformació urbana, tant pel que fa a la qualitat de l’espai públic com pel que fa a la relació 

amb tot l’entorn.  

Manifesta que creuen que és necessari accelerar aquest procés per no arribar tard a algunes 

decisions que són força urgents, com la relativa al delfinari o d’altres que el mateix comitè 

d’empresa ha plantejat. Conclou que, sense qüestionar la gestió que hagi pogut fer BSM fins ara 

i que continuarà fent, creuen que cal una altra visió del zoo que tingui en compte tant el vessant 

ecològic com el vessant urbanístic.  

La Sra. SANZ agraeix al Grup de la CUP que hagi presentat aquesta proposició, que referma el 

que ella va dir el primer dia que es va reunir el Consell de Benestar Animal i Convivència. 

Recorda al Sr. Mulleras que en aquest òrgan hi ha representants de tots els grups municipals i, 

per tant, tots poden dir-hi la seva. A més, afirma que és un espai molt plural en el qual participa 

tothom que està implicat en el zoo, des dels treballadors fins a les persones responsables de les 

diferents àrees. Destaca que aquest espai de reflexió col·lectiva sobre el futur del zoo és 

necessari, no només per fer aquesta feina de reflexió, sinó també per pensar què es fa en cada 

moment.  

Respecte a la crítica que no s’estan fent inversions en el zoo, remarca que l’única inversió que 

no s’ha executat de les que s’havien planificat en el Pla estratègic fins al 2020 és la del futur 
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delfinari, que el Govern municipal ja va dir des d’un principi que volia plantejar-la en un grup 

de treball. Afirma, però, que s’han desenvolupat tota la resta de millores de les instal·lacions 

dels animals, incloent-hi totes aquelles inversions vinculades a la readaptació del delfinari 

actual. Manifesta que, per tant, no existeix el perill del qual parla el Sr. Mulleras. A més, precisa 

que el que el Govern actual planteja és la possibilitat de propostes alternatives per millorar el 

zoo, però que en el Consell de Benestar Animal i Convivència no s’ha dit mai que s’hagués de 

tancar el zoo. En relació amb això, assenyala que alguns regidors no participen habitualment en 

aquest espai i els demana que hi assisteixin, ja que està obert a tots els regidors i regidores.  

Recorda que en el mandat anterior es va treballar un decàleg que determina una sèrie 

d’actuacions i suma consensos. En aquest sentit, opina que convé que tots es posin d’acord en 

algunes qüestions i que no estan tan lluny d’això, perquè tots volen un millor zoo que sigui un 

equipament de referència pel que fa a la conservació, la recerca i l’educació. D’altra banda, diu 

a la Sra. Recasens que la fundació és útil per a algunes coses, però que cal replantejar-ne moltes 

d’altres.  

Afirma que BSM avui no expressa la pluralitat d’agents que volen fer aportacions amb relació 

al futur del zoo, no només des d’una perspectiva política, i que, per tant, creuen que com més 

plural sigui l’espai de reflexió i de deliberació sobre el seu futur, millor. Opina que es poden 

posar d’acord en moltes coses sobre com ha de ser aquest full de ruta i construir-lo 

conjuntament, especialment amb els treballadors i treballadores. En relació amb això, assenyala 

que la proposta que planteja el Grup de la CUP implica també enfortir les relacions laborals i el 

paper del comitè d’empresa. En aquest sentit, recorda totes les queixes que hi va haver en el 

mandat anterior i altres mandats sobre moltes decisions que es prenien des de BSM. Afirma que 

aquestes decisions no es poden prendre només des d’una lògica estrictament mercantilista, sinó 

també des de moltes altres perspectives.  

Manifesta que ha explicat moltes vegades que la voluntat del Govern municipal és que la 

direcció política del zoo depengui de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i que a partir 

d’avui això ja queda clar. Demana, doncs, a tots els grups municipals que a partir d’ara 

presentin totes les propostes sobre el zoo a aquesta comissió.  

La Sra. LECHA assenyala que el PP s’erigeix en el gran defensor de les reivindicacions dels 

treballadors quan els té al davant, mentre que aquest partit ja està pensant una nova 

«contrareforma» laboral.  

Explica que, atès que la Sra. Recasens ha parlat molt de les comunitats científiques i educatives 

vinculades al zoo, vol recordar la finalitat de BSM, d’acord amb el que diu la seva pàgina web: 

«Les activitats són variades i inclouen aspectes relacionats des de la mobilitat fins a la gestió 

d’instal·lacions de referència dedicades al lleure.» «Té com a missió contribuir al 

desenvolupament de Barcelona [...] amb eficiència, proactivitat, aportant valor a aquesta gestió i 

optimitzant la rendibilitat social i econòmica.» Afirma que, en canvi, l’Àrea d’Ecologia 

«impulsa equipaments, programes i activitats per a la difusió, preservació i conservació dels 

actius ambientals de la ciutat a través de l’educació i la participació ambiental».  

El Sr. MULLERAS demana intervenir per al·lusions. Diu a la Sra. Lecha que el Grup del PP 

defensa a tothom que té interessos legítims, independentment del partit que votin.  

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Recasens expressa l'abstenció de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el 

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

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

 

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que la direcció política del Zoo de 

Barcelona, en tots els seus àmbits, depengui de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

 

  Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/4207) Que el Govern municipal en el termini de tres mesos presenti els estudis 

oportuns orientats a valorar el possible manteniment de les edificacions del Turó de la Font de 

la Guatlla afectades pel planejament urbanístic vigent. 

 

El Sr. MARTÍ presenta el prec.  

La Sra. SANZ assenyala que l’únic que s’ha fet al llarg del temps és expropiar allò que s’havia 

sol·licitat d’ofici. Afirma que, per tant, és evident que cal refer tota aquesta actuació i estan 

absolutament d’acord amb el prec. Explica que estan en converses amb els veïns i amb el 

Districte, que ja ha començat a organitzar algunes trobades. Demana, però, que se’ls permeti 

presentar aquests estudis a partir del gener del 2017. Conclou que accepten el prec si poden 

disposar d’un termini més ampli per executar-lo. 

El Sr. MARTÍ manifesta que accepten la sol·licitud. Explica que no és que el Govern anterior 

no fes res respecte a això, ja que, si bé no es va executar el planejament, es van fer actuacions 

urbanístiques amb plans BUITS i altres intervencions parcials per fer que una part del barri fos 

més transitable i més humana.  

Demana que al gener com a molt tard, amb el nou exercici pressupostari, es presenti algun pla 

d’actuació. Assenyala que això significa inversió, pressupost, planificació i diàleg i pacte amb 

els veïns. Explica que en el mandat anterior ja es van entrevistar amb els veïns a casa seva i ell 

mateix, com a regidor de Sants-Montjuïc, va conèixer la situació de primera mà. A més, afirma 

que, encara que aquest planejament no afecti centenars ni milers de persones, és de justícia 

humana posar remei a la situació actual perquè hi ha gent que viu en condicions molt 

deplorables.  

La Sra. SANZ agraeix l’acceptació de l’ajornament. Manifesta que intentaran presentar-ho al 

gener, i que volen fer-ho bé i comptar amb tothom.  

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

17.-  (M1519/4194) Que el Govern de la ciutat presenti els resultats de les enquestes internes sobre el 

nivell de qualitat de la neteja i que inclogui un pla per tal de millorar la neteja a les zones pitjor 

valorades. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que aquest punt es tractarà juntament amb el punt 23. 

 

El Sr. ALONSO afirma que la neteja dels carrers i els parcs és una font de queixes constants per 

part de tota la ciutadania i que, per això, demanen un pla per millorar-la. A més, explica que hi 

ha notícies de premsa que parlen de les diferents auditories de qualitat que fa l’Ajuntament 

sobre l’espai públic i que, per tant, pensen que aquest pla de neteja hauria de començar per 

aquells barris o districtes que estan pitjor valorats. Així mateix, demana que se’ls facin arribar 

aquestes auditories.  
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La Sra. SANZ afirma que accepten el prec, però que cal tenir en compte que sempre hi ha 

queixes sobre la neteja i, per tant, cal valorar-les. Destaca que les enquestes internes i altres 

instruments els permeten identificar molt bé on cal intensificar les actuacions. En aquest sentit, 

manifesta que vol posar en valor la feina que fan els tècnics, principalment del Departament de 

Neteja, que estan molt atents a totes aquestes qüestions, i els districtes, que són els principals 

receptors de les queixes. Assenyala, però, que moltes apreciacions són percepcions subjectives 

perquè, quan s’analitzen, es comprova que no s’adiuen amb la realitat. D’altra banda, afirma 

que faran arribar aquesta informació.  

Destaca que es fan plans de millora de la neteja contínuament perquè aquesta és una qüestió 

bàsica de manteniment de la bona qualitat de l’espai públic, i que l’Ajuntament fa un gran 

esforç econòmic en aquest àmbit. En relació amb això, recorda que el contracte de neteja de 

residus és un dels més importants de l’Ajuntament, i que implica un gran nombre de persones i 

la participació de diverses empreses. A més, opina que la proposta de contracte que es va 

desenvolupar a escala de ciutat al seu moment va ser un encert, ja que inclou tot un conjunt de 

serveis extres. N’esmenta alguns exemples: a la campanya de Nadal hi ha un reforç de la neteja 

i una recollida de residus especial a les zones comercials de cadascun dels barris, que 

determinen els mateixos districtes en coordinació amb els tècnics de neteja; l’acció «Ens posem 

a punt per l’estiu» preveu la neteja de diferents places per fer un bon manteniment dels espais 

públics més utilitzats en cada barri, i intervé en més de 150 espais específics pel que fa a 

tanques, paviments, l’exterior i l’interior de contenidors, neteja de papereres, tasques de 

reparació i pintades; el pla d’estiu suposa un reforç de la neteja a les zones més utilitzades entre 

l’1 de maig i el 30 d’octubre, amb un increment de la neteja a les tardes i els dies festius, més 

neteja de contenidors i un augment dels serveis de neteja amb aigua quan hi ha temperatures 

més altes. D’altra banda, remarca que l’escassetat de pluges d’aquest any incrementa molt més 

la mala percepció de la neteja, que s’ha d’equilibrar amb totes aquestes feines extres.  

El Sr. ALONSO manifesta que valoren tot l’esforç que fa l’Ajuntament en matèria de neteja i 

que precisament, amb la idea de ser objectius, demanen les auditories per identificar els punts 

negres i poder centrar així els esforços a reforçar la neteja en aquests punts. Finalment, agraeix 

l’acceptació del prec.  

El Sr. CORONAS assenyala que la neteja de l’espai públic és sempre un aspecte sensible i 

important a la ciutat. Remarca que, de fet, si s’analitzen les dades del baròmetre municipal, la 

neteja es troba entre les sis primeres preocupacions de la ciutadania a Barcelona i ha augmentat 

al llarg del darrer any, ja que en el baròmetre de juny del 2015 un 1,6% de les persones 

enquestades creia que era el problema més greu de la ciutat mentre que al baròmetre de maig 

del 2016 aquesta xifra havia augmentat al 4,4%. Recorda que, a més, a l’agost va aparèixer una 

informació a la premsa amb relació a una auditoria sobre la qualitat de l’espai públic durant els 

mesos d’estiu que una empresa especialitzada en el control de qualitat dels serveis públics fa 

setmanalment per a l’Ajuntament. Afirma que l’auditoria constatava que la ciutat estava més 

bruta, especialment en alguns barris com el Raval, i que d’altres com el Poblenou o la Sagrada 

Família patien forts descensos. D’altra banda, assenyala que en una entrevista amb un mitjà de 

comunicació l’alcaldessa negava aquest fet i atribuïa l’augment de la brutícia i les olors a la 

manca de pluges.  

Afirma que és evident que l’augment del nombre de visitants, l’ús intensiu de l’espai públic i el 

canvi d’hàbits poden afectar els nivells de neteja de la ciutat, però que el seu grup aposta per un 

espai públic de qualitat i no degradat. Manifesta que per això demanen que es prenguin les 

mesures necessàries per mantenir els índexs de neteja de la ciutat a uns nivells acceptables, ja 

que és una evidència que Barcelona està més bruta i així ho percep la ciutadania.  

Demana que, si és possible, se’ls faci arribar per escrit les mesures que el Govern té previst 

adoptar per resoldre aquest augment de brutícia als carrers de la ciutat.  
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La Sra. SANZ remarca que els tècnics que treballaven per al Govern anterior amb relació a la 

neteja i els residus són els mateixos que ara. Afirma que, per tant, vol que quedi clar que sempre 

s’han fet esforços en matèria de neteja, independentment de qui governi. Assenyala que hi ha 

uns professionals que analitzen les dades, dialoguen amb les empreses concessionàries i 

desenvolupen totes aquestes actuacions, i demana un respecte per aquests professionals. 

Manifesta que pot ser que hagi incrementat la percepció de falta de neteja en determinades 

zones a causa del baix nivell de pluges a la ciutat. Explica que, tal com diuen els experts, la 

pluja ajuda a fer desaparèixer les olors i fa que els espais públics semblin més nets. Afirma que, 

tenint en compte això, la neteja s’inscriu en la lògica de plans que ha detallat abans i que pot fer 

arribar per escrit al Sr. Coronas. A més, assenyala que el gerent d’Ecologia i el Departament de 

Neteja es veuen periòdicament amb cadascun dels districtes per estudiar les queixes dels veïns i 

les necessitats dels barris i com fer-hi front.  

Remarca que la ciutat destina molts diners a la neteja i que, per tant, es fan un flac favor 

alimentant una situació que és conjuntural, perquè no s’estén a tots els mesos de l’any, i que té a 

veure amb les condicions climàtiques de la ciutat. Manifesta que, tot i així, assumeixen el repte 

de donar tota aquesta informació i d’incrementar els serveis sempre que hi hagi peticions 

sostingudes de necessitats que es basin en dades reals, que és una cosa que les enquestes 

internes permeten identificar molt bé. Explica que, per exemple, el Raval és un lloc prioritari 

per al Govern i que, des del mes de juny, s’han incrementat molt els serveis de neteja a Ciutat 

Vella per tal de disminuir al màxim possible la percepció negativa que se’n té.  

El Sr. CORONAS afirma que l’única manera de canviar la percepció de la ciutadania és netejar 

millor. Remarca que les percepcions de la gent no són infundades i que passejant per 

determinats llocs ja es veu que la ciutat està bruta.  

Es dóna per tractat. 

 

18.-  (M1519/4195) Que el Govern de la ciutat presenti un pla de xoc per tal d'eliminar els 

excrements de gossos als carrers, tenint en compte tots els factors que influeixen en aquest 

problema, com per exemple el civisme, la manca d'instal·lacions adequades, o la necessitat 

d'incrementar els serveis de neteja en determinades àrees. 

 

El Sr. ALONSO explica que presenten aquest prec perquè els excrements de gossos al carrer 

són una font constant de queixes i de problemes de convivència als barris. Tot seguit formula el 

prec.  

La Sra. SANZ assenyala que a Barcelona hi ha més de 700.000 gossos, i opina que cal celebrar 

que la majoria de la població que té gossos en té cura i recull els excrements. 

Manifesta que comparteixen la preocupació expressada, però consideren que no cal fer un pla 

de xoc específic sobre aquesta qüestió perquè ja duen a terme una estratègia en la línia 

proposada. Recorda que, tal com van anunciar, estan treballant en el desplegament de les deu 

noves zones d’esbarjo per a gossos de la ciutat. A més, destaca que estan treballant amb molta 

insistència en comunicació i conscienciació. Pel que fa a això, explica que del juliol al desembre 

d’aquest any hi ha informadors que fan campanyes de sensibilització per fomentar la tinença 

responsable d’animals, que inclouen el lliurament de bosses de plàstic per facilitar la recollida 

dels excrements i un fulletó informatiu on s’explica que cal recollir-los i dipositar-los en 

papereres o contenidors de color gris. Assenyala que, a més, es reparteix un fulletó a totes les 

àrees d’esbarjo dels districtes per donar aquesta informació. Explica que també està previst 

realitzar una campanya de comunicació a escala de ciutat a partir del desembre per fomentar la 

tinença responsable d’animals, i estendre a altres districtes una actuació que es va iniciar al 
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districte de Nou Barris, que consisteix en una acció conjunta amb la Guàrdia Urbana per 

sensibilitzar d’aquestes qüestions.  

Manifesta que, per al Govern, tot això ja forma part d’una estratègia integral i que, per tant, no 

accepten el prec formalment.  

El Sr. ALONSO assenyala que entén que hi ha una acceptació parcial del prec en el sentit que ja 

es treballa per resoldre aquest problema. Manifesta que esperen que el Govern impulsi amb 

energia totes les mesures anunciades i que puguin avaluar-ne l’eficàcia.  

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/4222) Instar al Govern municipal a que se'ns entregui en el marc d'aquesta Comissió 

tots els informes de Bombers sobre seguretat i evacuació del Mercat de la Boqueria des de l'any 

2011 (inclòs) que han estat tinguts en compte per a l'ordenació de les seves terrasses, i a 

presentar una proposta de distribució prèvia o ordenació singular de terrasses dels porxos de la 

Boqueria consensuada amb els veïns i comerciants de la zona, en un termini màxim d'un mes. 

 

El Sr. MULLERAS formula el prec.  

La Sra. SANZ dóna la paraula a la Sra. Pin. 

La Sra. PIN explica que accepten el prec perquè justament aquest mes s’iniciarà el treball amb 

veïns i comerciants sobre l’ordenació singular, amb la novetat que es farà una ordenació 

singular per als porxos de la Boqueria, conjuntament amb l’ordenació de les terrasses que 

concedeix l’Institut de Mercats. A més, assenyala que també lliuraran els informes de seguretat 

que es demanen. 

Explica que l’Institut de Mercats està elaborant el pla d’autoprotecció del Mercat de la Boqueria 

i que, en aquest marc, tant des del Districte com des d’Urbanisme es van fer diverses consultes 

informals als Bombers, que els van alertar del problema d’evacuació de la Boqueria. Remarca 

que, no obstant això, la retirada de terrasses dels porxos de la Boqueria no va respondre només a 

raons de seguretat, sinó també a un incompliment reiterat per part de determinats locals. 

Assenyala que actualment hi ha 34 locals i que 4 d’ells disposaven de llicència de terrassa el dia 

de la retirada, quan n’hi havia molts més que posaven terrassa. Afirma que s’havien fet diverses 

inspeccions i que, després de dues infraccions greus, es va procedir a la seva retirada, com 

també s’han retirat altres terrasses. En relació amb això, manifesta que consideren que els locals 

que compleixen les normes han de poder sortir beneficiats davant d’aquells que no ho fan.  

Explica que, després d’aquesta actuació, van concedir una llicència provisional a aquells locals 

que estaven esperant la llicència de terrassa mentre s’acabava de dibuixar l’ordenació singular, 

però que només 6 d’aquests locals reunien tots els requisits per poder tenir una llicència de 

terrasses. Afirma que, per tant, dels 34 locals, actualment n’hi ha 10 que reuneixen els requisits 

per poder tenir llicència de terrasses. A més, assenyala que també hi ha locals que no tenen ni 

tan sols llicència d’activitat. Manifesta que, per tant, el Govern municipal ha de fer que es 

compleixi la normativa. En relació amb això, afirma que aquesta situació de facto es va 

consolidar en el mandat anterior perquè no es va fer cap inspecció, i que el fet de permetre una 

mala pràctica de manera reiterada fa que els comerciants pensin que tenen un dret adquirit que 

en realitat no tenen.  

El Sr. MULLERAS agraeix l’acceptació del prec. Demana que se’ls facilitin els informes de 

Bombers al més aviat possible, i que es faci l’ordenació singular de les terrasses dels porxos de 

la Boqueria per poder regularitzar-les.  
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Explica que han presentat aquest prec perquè una de les qüestions de què s’havia parlat en la 

polèmica sobre les terrasses dels porxos de la Boqueria era dels informes dels Bombers, sobre 

els quals hi ha diverses especulacions entre els comerciants i els veïns. Assenyala que el seu 

grup els ha demanat per escrit des de principis de setembre per constatar què diuen i poder-los 

contrastar amb els veïns que els pregunten si disposen d’aquests informes.  

D’altra banda, manifesta que esperen que aquesta ordenació singular afavoreixi l’activitat de les 

terrasses dels porxos de la Boqueria, i demana que l’Ajuntament tingui en compte les opinions 

dels restauradors a l’hora de fer aquesta distribució. Així mateix, demana que es tingui present 

que aquests restauradors havien arribat a un pacte verbal amb l’Ajuntament que els havia portat 

a invertir en la rehabilitació dels porxos.  

El Sr. MÒDOL assenyala que, per una qüestió formal, cal que accepti el prec la Sra. Vidal o la 

Sra. Sanz, ja que la Sra. Pin no és membre de la Comissió.  

La Sra. SANZ manifesta que l’accepta.  

Es dóna per tractat. 

 

20.-  (M1519/4223) Instar al Govern municipal a assumir la construcció dels habitatges de protecció 

oficial i l'equipament esportiu, que REGESA no ha realitzat fins ara, previstos a la Modificació 

del PGM al Nord de la Ronda de la Guineueta Vella aprovada definitivament el 5/03/2010, per 

tal que es pugui dur a terme la seva execució en la major brevetat possible. 

 

El Sr. MULLERAS presenta el prec. 

El Sr. MONTANER recorda que entre el 2009 i el 2010 es va aprovar la modificació del PGM 

per fer 128 habitatges protegits i 34 de dotacionals a la ronda de la Guineueta Vella, que es van 

adjudicar a Regesa, però que aquesta societat no els va realitzar per problemes de finançament. 

D’altra banda, assenyala que el Grup del PP ja va reclamar l’execució d’aquest projecte el 2013 

i que el Govern anterior va dir que no tenia res previst en relació amb aquest projecte perquè 

havia inclòs aquesta àrea dins d’una de les 16 portes de Collserola.  

Explica que en el nou mandat, atesa la situació d’emergència habitacional, la Regidoria 

d’Habitatge ha llançat 3.500 nous projectes, entre els quals no s’han inclòs aquells que 

poguessin tenir dificultats de partida, com és el cas d’aquest projecte. Assenyala que, a part de 

la ubicació en una zona paisatgística, hi ha el problema d’afectació de l’aqüeducte principal 

d’aigües del Ter-Llobregat, que està sota del que seria habitatge dotacional. Remarca que 

aquesta afectació suposa un increment de despesa i de risc. A més, recorda que en més d’una 

ocasió hi ha hagut queixes que ja hi ha massa habitatge protegit al districte de Nou Barris.  

Manifesta que no pot acceptar el prec perquè no poden prometre l’execució d’aquest projecte en 

la major brevetat possible, però que està en estudi. Informa que precisament el 13 de novembre 

hi ha una reunió entre la Regidoria d’Habitatge i el Districte per tractar aquest tema. Explica 

que, si és possible, s’intentarà que pugui entrar en un nou paquet d’encàrrecs, però que això 

dependrà molt del Pla d’habitatge, del que digui el Districte i del Pla d’equipaments del 

districte. Conclou que assumeixen que és una actuació que està pendent, però que no poden 

assegurar que es faci a curt termini.  

El Sr. MULLERAS afirma que el problema és que el barri de Canyelles espera que es facin 

aquests habitatges des de l’any 2010, quan Regesa va assumir-ne la responsabilitat. A més, 

remarca que el seu grup ha reclamat diverses vegades l’execució d’aquesta modificació del 

PGM al nord de la ronda de la Guineueta Vella, que preveu un total de 162 habitatges de 

protecció oficial i un equipament esportiu.  
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Manifesta que, atès que Regesa no ha estat capaç de dur a terme aquest projecte, demanen que 

el Govern municipal assumeixi aquesta responsabilitat, ja que consideren que Canyelles i Nou 

Barris són zones molt necessitades d’habitatge social i que aquesta hauria de ser una de les 

prioritats del Govern municipal envers els veïns d’aquest barri, que fa molts anys que esperen 

els habitatges i l’equipament esportiu. A més, demana que això es faci al més aviat possible.  

El Sr. MONTANER reitera que això no es pot fer amb la rapidesa que demana el Grup del PP. 

Explica el Govern prioritza els 3.500 habitatges previstos per al primer quinquenni, que són els 

que tenen menys dificultats, però que quan el Districte doni llum verda a aquest projecte passarà 

a ser assumit per l’Ajuntament i pel Patronat Municipal de l’Habitatge. D’altra banda, afirma 

que per al seu grup és molt més prioritari el dret a l’habitatge que no pas per al PP, que no ha fet 

mai una política d’habitatge ni ha acceptat la dació en pagament, entre altres coses.  

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

21.-  (M1519/4208) Quan té previst el Govern desenvolupar el planejament urbanístic que afecta a 

l'avinguda de Vallcarca; per a convertir aquesta avinguda en l'eix verd i cívic anhelat per la 

major part dels veïns del barri. 

 

El Sr. MARTÍ formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ recorda que en el mandat anterior es va constituir un espai de diàleg i de treball 

amb els veïns i veïnes per desenvolupar aquest planejament, i que el Govern actual ha 

mantingut aquest espai i està en converses constants amb els veïns per tal de consensuar una 

possible proposta per a aquest àmbit, tant pel que fa a l’avinguda Vallcarca com pel que fa a 

l’altre sector de transformació que està afectat. Explica que, en primer lloc, estan intentant 

elaborar una proposta de concurs d’idees al voltant d’aquesta qüestió per recollir propostes i 

planificar diferents unitats d’actuació de desenvolupament, tant de les parcel·les que són 

públiques com de la resta. Afirma que, per tant, actualment treballen prioritàriament aquest 

àmbit, que remarca que és força complex per la varietat de propietaris de les diferents 

parcel·les. Explica que en principi es podrà tancar la proposta de concurs en les properes 

setmanes i que, un cop fet això, es treballarà la proposta de l’avinguda Vallcarca i l’eix verd.  

Manifesta que pensen que és millor situar un debat rere l’altre que no pas intentar barrejar les 

dues coses. Afirma que totes dues són complexes, però que segurament la que cal resoldre amb 

més urgència, per la idiosincràsia de les mateixes parcel·les, és la relativa a les unitats 

d’actuació. 

 

El Sr. MARTÍ assenyala que precisament volien separar aquestes dues qüestions. En aquest 

sentit, remarca que s’han referit al planejament que afecta l’avinguda Vallcarca, i no tant a les 

unitats d’actuació. A més, opina que si s’allarguen els processos participatius d’una manera poc 

intel·ligent, no s’acabarà de donar resposta a les necessitats existents, que, a més, provenen d’un 

planejament aprovat.  

Explica que, a banda de la separació de les unitats d’actuació amb els diferents propietaris, hi ha 

un planejament que afecta un carrer, on hi ha problemes a causa de la indefinició del Govern. 

Demana que es prenguin decisions i que no es perdi més temps, ja que el deteriorament de 

l’espai, les noves ocupacions i els problemes socials s’agreugen per manca d’iniciativa. Insta el 

Govern a tancar al més aviat possible els processos participatius, a prendre decisions, a executar 



 

Ref: CCP 9/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 22/ 9/ 2016 14: 5 
46 

el planejament i, si cal, a modificar el PGM. Així mateix, demana que tot això es faci amb el 

màxim consens i no es prioritzin uns col·lectius per damunt d’uns altres.  

 

La Sra. SANZ manifesta que una de les qüestions que han posat sobre la taula amb la Satalia, la 

Font de la Guatlla o el front de muntanya és que el Govern té la voluntat de tancar planejaments 

que fa molts anys que estan pendents d’execució. Afirma que, per tant, no allargaran cap procés 

de manera innecessària i treballaran amb el màxim consens.  

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/4213) A l'hora de procedir a la implantació de superilles a la resta de la ciutat durant el 

present mandat, quins seran els següents passos a seguir, la seva calendarització i quines 

campanyes informatives es realitzaran? 

 

 Tractada conjuntament amb els punts núm. 2, 11 i 14 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

23.-  (M1519/4214) Quines mesures ha pres i/o té previst prendre el Govern municipal per solucionar 

l'augment de la brutícia als carrers de la ciutat? 

 

 Tractada conjuntament amb el punt núm. 17 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/4191) Volem saber quants d'aquests individus van ser adoptats, quants van morir, si va 

ser així per quines causes i dels que van fer el procés, còpia del certificat d'esterilització. 

 

La Sra. LECHA explica que entre l’any passat i principis d’aquest any es van realitzar tota una 

sèrie d’intervencions en centres de venda d’animals de la ciutat i es va arribar a decomissar uns 

200 cadells de gos. Assenyala que, mitjançant la intervenció de l’Oficina de Protecció 

d’Animals, es va gestionar l’adopció d’aquests cadells en domicilis. Tot seguit formula la 

pregunta i demana una còpia del certificat d’esterilització. Pel que fa a això, assenyala que, 

encara que els animals no continuïn al centre d’acollida, aquest ha de tenir una còpia dels 

certificats.  

La Sra. SANZ manifesta que aquest any s’han decomissat una mica més de 300 cadells. Afirma 

que tots han sobreviscut i que, a més, tots han estat esterilitzats al Centre d’Acollida d’Animals 

de Companyia (CAAC), tal com consta a la seva cartilla sanitària. Diu que la Sra. Lecha que pot 

parlar amb la cap del Departament de Benestar Animal, la Sra. Ortonoves, i obtenir tota aquesta 

informació al mateix CAAC.  

Explica que, un cop té lloc la denúncia de botigues de venda d’animals, es decomissen els 

cadells, s’esterilitzen i després es donen en acollida, però que el procés judicial és una mica 

complex, ja que fins que l’acollida es converteix en adopció passa un determinat temps. 

Manifesta que ara no poden les dades exactes sobre els casos que han esdevingut adopció 

definitiva, però ofereix a la Sra. Lecha la possibilitat de tenir tota la informació actualitzada a 

través dels serveis tècnics que segueixen aquest tema.  
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La Sra. LECHA pregunta si ha de demanar la informació directament al CAAC o esperar que se 

l’enviïn. 

La Sra. SANZ respon que ho poden fer com ella prefereixi.  

Es dóna per tractada. 

 

25.-  (M1519/4210) Demanem se'ns expliqui, justifiqui i informi sobre quines són les accions de 

mesura aprovada per a l'eliminació del glifosat que s'han dut a terme; així com se'ns informi 

sobre quins són els resultats d'aquelles mesures que havien de ser portades a terme dintre del 

primer i segon trimestre del 2016, tal com indica el calendari de la mesura aprovada. 

 

La Sra. LECHA manifesta que hi ha hagut una queixa recent per part de veïnes de diferents 

districtes, l’última de Sarrià, sobre l’anunci que van trobar als carrers del producte Roundup, 

que és un glifosat per fumigar. Demana una explicació d’aquest fet, i informació sobre l’estat de 

desenvolupament del procés d’eradicació del glifosat, que preveia estudis clínics als treballadors 

de Parcs i Jardins que havien estat en contacte amb productes fitosanitaris, l’assaig de tècniques 

de desherbatge alternatives als tractaments herbicides, i una instrucció de treball adreçada a tots 

els organismes municipals i empreses contractades per qualsevol ens municipal, de la qual 

demana el redactat. Explica que quan es va presentar la mesura de govern sobre el glifosat es va 

parlar tot això, però que, en canvi, no n’han tingut més notícia. Assenyala que sí que coneixen, 

però, la campanya comunicativa que s’ha adreçat als domicilis. 

Finalment, remarca la necessitat de fer analítiques i revisions al personal de Parcs i Jardins, ja 

que encara no s’han començat a fer.  

La Sra. SANZ manifesta que els equips tècnics han treballat per determinar l’estat de 

desenvolupament de cadascuna de les mesures que incorporava la mesura de govern per a 

l'eliminació del glifosat i que, si els grups hi estan d’acord, poden fer-los arribar aquest 

document i fer un debat conjunt sobre aquest tema en la propera sessió de la Comissió. 

Recorda que la mesura establia que a partir de l’1 de gener de 2017 s’havia d’eradicar l’ús del 

glisofat en tots els tractaments de la ciutat i que fins aleshores es determinaven deu barris 

prioritaris. Explica, però, que atesa l’agilitat amb què s’ha arribat a aquests barris, els tècnics 

estan estudiant la possibilitat d’ampliar els àmbits d’actuació abans de l’1 de gener. 

Assenyala que cal dotar-se de les eines necessàries perquè Barcelona sigui una ciutat lliure de 

glifosat, des de la filosofia i el treball de transició cap a una jardineria ecològica fins a tota la 

informació als veïns, ja que n’hi ha molts que volen que es deixi d’utilitzar aquest producte, 

però també n’hi ha d’altres que es queixaran quan vegin que surten herbes. Pel que fa a això, 

afirma que la ciutadania ha de saber que s’haurà d’acostumar a veure més verd a les vores.  

 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

26.-  La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

Reclamar a l'Administració Central de l'Estat una major implicació en el finançament del 

transport urbà col·lectiu. Considerem urgent iniciar la redacció i tramitació d’una Llei de 
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Finançament de Transport Públic, que inclogui la participació de tots els nivells de govern en 

coherència amb les recomanacions de la Unió Europea. 

 

La Sra. VIDAL assenyala que vol explicar breument per què promouen aquesta declaració 

institucional per reclamar a l’Estat un major finançament del transport urbà col·lectiu i una llei 

de finançament del transport públic. Manifesta que creuen que aquesta iniciativa és més que 

necessària davant la davallada del compromís de l’Estat amb el finançament del transport públic 

local. Explica que l’Estat finança directament les ciutats més grans de l’Estat, Madrid i 

Barcelona, i dóna aportacions genèriques a altres ciutats. Remarca que aquest finançament 

directe en el cas de Madrid i Barcelona no és cap garantia, perquè aquestes ciutats s’han vist 

privades d’una bona part del finançament estatal de què gaudien i això ha fet necessari que 

l’Administració local hagi hagut d’assumir una responsabilitat que no li pertoca en el 

finançament del transport públic urbà, que subratlla que és el que utilitzen més persones 

diàriament i el que hauria de comptar amb un major compromís de l’Estat.  

Explica que a Catalunya tenen la sort que al Parlament es va aprovar la Llei del finançament del 

transport públic per unanimitat de tots els partits, tot i que, malauradament, encara no s’ha 

redactat l’instrument necessari perquè es pugui implementar. Assenyala, però, que l’Estat 

encara va més endarrerit en aquest tema, ja que ni tan sols ha fet una llei de finançament del 

transport públic. En aquest sentit, manifesta que creuen que és absolutament necessari tenir un 

marc de finançament estable, cosa que s’aconsegueix amb lleis que regulin aquest marc. Explica 

que la manca d’aplicació de la Llei de finançament del transport públic a Catalunya no convida 

a ser gaire optimistes, però que no perden l’esperança que la Generalitat desenvolupi aquesta 

llei i que a, més, l’Estat es comprometi amb el finançament del transport públic urbà.  

Finalment, agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la declaració.  

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, i el 

Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC. S'APROVA. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.28 h. 

 


