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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 22 de març de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 22 de març de 2017, s’hi reuneix 

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

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

Vidal Lago, , Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago 

Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Daniel Mòdol i Deltell, 

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

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

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.:  Jordi Campillo Gámez, gerent d’Ecologia, Aurora 

López Corduente, gerent adjunt d’Urbanisme, i Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia.  

 

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

Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S’obre la sessió a les 17.04 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.-  (20170002)  

 Del gerent municipal, de 31 de gener de 2017, que adjudica a Darzal Consultoria y Prevención, 

SL el contracte relatiu al manteniment de pavimentació, senyalització i senyalització 

excepcional per a actes de ciutat i foment d'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 49.784,24 euros. 

 

2.-  (20160473)  

 Del gerent municipal, de 24 de febrer de 2017, que adjudica a UTE Tec4BCN el contracte 

relatiu als serveis d'assistència tècnica del Departament de Resiliència Urbana, per als exercicis 

2017-2019, i per un import de 245.645,73 euros. 

 

3.-  (20160441)  

 Del gerent municipal, de 3 de març de 2017, que adjudica a IPLAN Gestión Integral, S.L. el 

contracte relatiu a la direcció facultativa i assistència tècnica de les obres de manteniment 
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recorrent de paviments asfàltics, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 76.936,93 

euros. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de  23 de febrer de  2017: 

 

4.-  (16PL16399) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

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

l'equipament situat al carrer Llobregós 107-113, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al 

públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de  9 de març de  2017: 

 

5.-  (02g122/1 (peça separada) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el termini 

d’informació pública de l’Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació de la 

Unitat d’actuació núm. 1 de la Modificació del PGM del sector de l’entorn del carrer Anglesola, 

relativa a la incorporació al compte de liquidació provisional de les despeses derivades de 

l’allotjament transitori d’ocupants de l’àmbit amb dret de reallotjament fins al seu reallotjament 

definitiu, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe del 3 de febrer de 2017 

de la Direcció de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, que consta en 

l’expedient i que en els seus mateixos termes es donen per reproduïts. APROVAR 

definitivament, de conformitat amb l’apartat segon de l’article 168 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’esmentada Operació jurídica 

complementària, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció de gestió de sòl de la societat 

municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA abans citat. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província i en un dels diaris dels de més circulació de la província; i NOTIFICAR-

LO individualment a totes les persones interessades. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

6.-  (14GU70) ESTIMAR parcialment el recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació 

definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora 

Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20 i 22 del 

carrer Lancaster, modalitat cooperació, per Inés Vicente Torruella i Lorenzo Daniel Antoliano 

Montserrat Puyo pels motius que figuren en l’informe, del 17 de febrer de 2017, de la Direcció 

de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió Urbanística SA que consta en l’expedient i que 

en els seus mateixos termes es donen per reproduïts. DESESTIMAR els recursos de reposició 

interposats contra l’esmentat acord per Eudald Lligoña Mitjans, en nom i representació de Quin 

Pencil SL i de Xavier Mª Miguel Peláez, pels motius que figuren en l’informe esmentat, en els 

seus mateixos termes, que es donen per reproduïts. APROVAR el Text Refós del Projecte de 

Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 

8, 10, 12, 14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20 i 22 del carrer Lancaster, modalitat 

cooperació, que incorpora les modificacions no substancials introduïdes derivades de la 

resolució dels recursos de reposició. NOTIFICAR-HO individualment a tots els propietaris i 

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

Mobilitat. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de  16 de març de  2017: 

 

7.-  (08P0023) APROVAR les modificacions del projecte d’urbanització del Sector 2 de la 

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu: Batlló-Magòria i les parcel·les 
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situades a Via Laietana, 2 i 8-10, Pau Claris, 158-160, Girona, 20 i Carrera, 12 (aprovada 

definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió 

del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 24/11/2006) i planejament derivat posterior que 

desenvolupa, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió del 24 de novembre de 

2010, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb 

classificació B) del 23 d’agost de 2016, que consta degudament incorporat a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.250.764,21 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 derivades de les modificacions en els materials de pavimentació de l’àmbit, 

del canvi d’emplaçament de la distribució de serveis per part de les companyies i de la 

simplificació de determinats elements. 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. 

 

8.-  (17PL16452) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla Especial Integral i de 

Millora Urbana per a l’ordenació de les finques del carrer de Sant Pere Mes Alt núms. 13b, 15 i 

part del 17 i del carrer d'Amadeu Vives núms. 2-8, promogut per Olivia Hotels SA, atesa 

l’existència de motius determinants de la seva denegació, fonamentats a l’informe de la 

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

s’incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

9.-  (16PL16416) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme  (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla Especial Integral de 

l’equipament del carrer de l'Escultor Odoñez, núms. 129-169, promogut per Elysius Europa, 

S.L., atesa l’existència de motius determinants de la denegació de la seva aprovació, 

fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Urbanisme amb perspectiva de gènere. 

 

La Sra. SANZ comença la intervenció assenyalant que el Govern sempre ha defensat i 

desenvolupat un urbanisme de la vida quotidiana, pensat per a les persones i per a la millora de 

la vida de tothom, que ajudi a construir una ciutat amb un espai públic que atengui les 

necessitats de tothom de manera equitativa i garanteixi la igualtat. D’altra banda, indica que, 

com a govern feminista, aplicarà el feminisme en totes les actuacions que dugui a terme. 

Explicita que aquesta mesura de govern inclou un paquet de propostes per integrar la mirada de 

gènere en totes les actuacions urbanístiques, tant les que ja estan en curs com les futures, per a 

la qual cosa cal transformar la manera de treballar: un dels elements centrals de la mesura és 

com es formen els tècnics i les tècniques de l’Ajuntament i com es determinen els criteris que 

han d’impulsar les prioritats. 
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Informa que s’ha recollit l’experiència i el coneixement del moviment feminista de la ciutat i 

dels especialistes, que durant molts anys han alertat que el disseny de les ciutats té una relació 

directa amb les desigualtats de gènere. La conclusió és que cal un urbanisme que posi l’accent 

en les dimensions reproductives i comunitàries, en lloc de dissenyar exclusivament segons la 

lògica del treball productiu. 

Concreta que s’eliminaran les inseguretats provocades per alguns dissenys de l’espai públic; es 

faran accessibles i confortables els carrers i les places; es milloraran els aspectes relacionats 

amb la cura, el joc, els desplaçaments, etc., i es redissenyarà el transport públic tenint en compte 

aspectes més enllà de la perspectiva productiva del treball. 

Esmenta la formació i la diagnosi compartida com dos dels elements centrals de la mesura. 

Recorda que en el mandat passat es van iniciar unes marxes exploratòries de reconeixement de 

la situació d’alguns barris, i comenta que aquesta diagnosi ha de servir per determinar un mapa 

des de la perspectiva de gènere, per detectar tot allò que sigui millorable en el disseny urbà i 

implementar les mesures adients —les dones i els moviments feministes són fonamentals per 

poder tirar endavant totes aquestes pràctiques. 

Per acabar, dona les gràcies als grups municipals d’ERC i de la CUP per l’impuls i la 

complicitat en aquesta qüestió, i comenta que, a banda dels diferents projectes pilot, per 

transformar la ciutat cal una mirada que incorpori les necessitats de tothom, incloent-hi les 

dones, que a l’hora de planificar i de dissenyar l’urbanisme a la ciutat han estat oblidades bona 

part del temps. 

 

La Sra. VILA dona les gràcies al Govern per compartir un bon assaig sobre urbanisme amb 

perspectiva de gènere. Entén, però, que les mesures presentades no són gaire sòlides, concretes, 

eficients ni avaluables. 

Voldria saber, entre altres coses, què es farà per assolir l’objectiu de reduir els impactes de 

conciliació familiar de l’equip tècnic que impulsi els processos de participació; amb quin 

calendari i quin pressupost es treballarà (ara per ara, no es pot avaluar si els recursos que hi 

dedicarà el Govern seran suficients per als objectius que es plantegen), i quins continguts i 

programes tindrà la formació dels treballadors de la casa, com s’articularà aquesta formació i a 

qui s’adreçarà. 

Qualifica les mesures de poc innovadores. Per exemple, la xarxa d’autobús ortogonal es va 

començar a implementar amb molta força el mandat passat, i ara s’ha paralitzat per implementar 

el tramvia per la Diagonal, malgrat que es parla de la xarxa d’autobús amb perspectiva de 

gènere; les marxes exploratòries també van començar en l’anterior mandat, quan també es va 

fer, a Horta-Guinardó, un pla molt detallat sobre per on passaven els veïns i veïnes, cap a on 

anaven i en quines franges horàries —entén que això és el que es vol continuar—, o el Pla de 

mobilitat escolar i la xarxa de camins escolars, que s’esmenta com a mesura innovadora quan fa 

anys que es va iniciar. 

A continuació, observa que la mesura parla de l’anàlisi dels pressupostos de l’Àrea d’Ecologia 

Urbana des del punt de vista del gènere, i pregunta què es farà amb tota la feina iniciada en el 

mandat anterior perquè tot l’Ajuntament tingués pressupostàriament perspectiva de gènere. 

Assenyala que a la mesura ha trobat a faltar el Pla d’il·luminació, cabdal per a la seguretat i per 

a la percepció de seguretat dels ciutadans i ciutadanes, especialment les dones. 

En darrer lloc, observa que l’urbanisme, a més d’incorporar la perspectiva de gènere, ha de ser 

bo, i pregunta al Govern si considera que la superilla del Poblenou té perspectiva de gènere i és 

l’urbanisme que vol impulsar. 

 

El Sr. BLANCO agraeix l’elaboració de l’informe, i celebra la definició de perspectiva de 

gènere que se’n desprèn i els objectius que s’hi recullen, com ara reduir desigualtats, impulsar 

la sostenibilitat i la conciliació familiar, o situar la vida quotidiana en el centre de les polítiques 
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urbanes, que han de donar resposta a les necessitats del conjunt de la societat, tenint en compte 

la diversitat d’edats, origen i creences. Subratlla que el Grup de Cs comparteix aquests 

objectius, que no tenen a veure únicament amb el gènere, sinó amb una perspectiva global del 

conjunt de problemes que afecten l’urbanisme i la ciutat en general. Per això, està més d’acord 

amb aquests objectius que amb el títol de la mesura de govern. 

Afirma que el seu grup sempre defensarà les mesures que tinguin en compte totes les persones i 

serveixin per construir una ciutat millor per a tothom, però observa que algunes de les 

iniciatives incloses en la mesura no van en aquesta línia. Per exemple, l’informe parla de 

l’urbanisme de les petites coses, sense apriorismes ni idees preconcebudes, però, en la pràctica, 

el Govern defensa un model uniforme de superilles per a tot Barcelona, i en molts àmbits actua 

en contra del que defensa l’informe, per exemple amb les restriccions a l’emprenedoria o la 

permissivitat amb les ocupacions. 

Conclou que les mesures presentades són massa genèriques i contradiuen algunes de les que 

s’estan aplicant, i demana que es passi de les paraules a l’acció. 

 

El Sr. CORONAS celebra la presentació de la mesura de govern, que entén que és la resposta a 

la proposició del Grup d’ERC presentada i aprovada a la Comissió fa cinc mesos. 

Exposa que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 

requereixen una atenció especial (text consolidat el 29 de juliol del 2011) estableix que per 

poder accedir al fons de la Llei de barris, els projectes han de preveure intervencions en algun 

dels camps que s’hi especifiquen (capítol 2, article 7), i un d’ells parla d’equitat de gènere, ús 

de l’espai urbà i equipaments. Malauradament, és el que menys es té en compte. Entén, doncs, 

que cal potenciar aquestes intervencions, i que la majoria d’espais de la ciutat tenen mancances 

de gènere. 

Observa que calen actuacions concretes com ara mesures de seguretat urbana als espais públics, 

espais o locals per a associacions de dones per l’equitat de gènere, per acollir serveis per 

conciliar la vida familiar i professional, i per acollir activitats formatives per a dones. 

Explicita que el disseny dels barris condiciona la qualitat de vida de les persones, i indica que, 

entre altres mesures, cal facilitar un entorn pròxim que permeti desenvolupar la vida quotidiana, 

la cura de la llar, l’oci i el treball, així com un teixit comercial de proximitat a prop dels 

habitatges. 

Manifesta el desig que aquesta mesura eviti modificacions puntuals de PGM com la del solar 

del carrer Princesa, on el dret d’aprofitament de sòl passava per davant dels drets de la 

ciutadania, es destruïa patrimoni i es creaven espais insegurs sense tenir en compte els criteris 

de gènere. 

Qualifica les mesures presentades d’inconcretes, tant pel que fa al contingut com per la manca 

de pressupost i de calendari, i recorda que el seu grup va demanar mesures concretes i alguns 

terminis específics, com els d’incorporar criteris de gènere a les clàusules de valoració tècnica 

per a l’adjudicació de concursos de projectes i obres, d’espai urbà i equipaments; realitzar en sis 

mesos un mapa de punts negres de la ciutat, amb referència a l’urbanisme de gènere, i establir 

criteris d’intervenció; elaborar també en sis mesos un programa de formació en urbanisme de 

gènere per al personal tècnic municipal, i crear o assignar en un termini de tres mesos la figura 

del responsable en urbanisme de gènere per avaluar els processos a l’Ajuntament (concursos, 

planificació urbana pública i privada, etc.). 

 

El Sr. MULLERAS observa que els conceptes i els objectius recollits a la mesura (millorar la 

vida quotidiana, la conciliació familiar i la seguretat, reduir les desigualtats, etc.) poden ser 

compartits pràcticament per tothom, però no es limitarien a l’urbanisme de gènere, ja que són 

mesures per millorar la seguretat i la qualitat de vida de tots els col·lectius. 
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Coincideix que el Govern entra en contradiccions quan porta les mesures a la pràctica, per 

exemple, amb la superilla o la reducció del pressupost per il·luminació. 

D’altra banda, anima el Govern a passar de la teoria a la pràctica per tal que l’augment de la 

seguretat sigui una realitat per a tothom. 

 

La Sra. LECHA comença la intervenció recordant unes declaracions de l’alcaldessa, en què 

afirmava que Barcelona era el primer ajuntament feminista de l’Estat. Entén que aquestes 

paraules únicament manifestaven una voluntat, ja que l’afirmació dista molt de la realitat: hi ha 

mancances, entre altres àmbits, en la paritat o en la feminització dels pressupostos. 

Tanmateix, el Grup de la CUP celebra la mesura de govern presentada, gràcies a la qual entén 

que es començarà a aplicar la proposició del seu grup referent a urbanisme feminista aprovada 

al desembre del 2015. 

Quant a la formació inclosa en la mesura, comenta que hauria de ser una formació ambiciosa 

amb un protagonisme clar de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, molt ben considerada en els 

discursos, però que a l’hora d’aplicar mesures no es té gaire en compte. 

Destaca com a element positiu de la mesura la fotografia que fa de la ciutat, imprescindible per 

detectar les necessitats de cada barri. 

Manifesta sorpresa, però, pel fet que el Pla de barris l’expliquin dos homes i no parlin de cap 

perspectiva de gènere, així com pel fet que quan es parli de superilles tampoc no es parli de 

feminismes, ni se n’hagi parlat a les reunions celebrades a la Meridiana —molts líders veïnals 

són homes i convindria molt parlar de tota aquesta qüestió. D’altra banda, entén que el 

coordinador de la mesura de govern serà un home. 

 

La Sra. SANZ comenta que ser feminista no és exclusiu de les dones, i celebra que al Govern hi 

hagi homes feministes que defensin aquestes mesures amb la mateixa intensitat que les dones. 

Pel que fa al projecte de Meridiana, indica que ja es treballa des de la perspectiva dels eixos 

transversals corresponents per posar l’urbanisme quotidià en el centre. 

Respecte als calendaris d’actuació, informa que el 2017 és clau: les actuacions de canvi 

institucional, els cursos de formació general i específica tindran lloc durant aquest any, el 

manual amb criteris de gènere també estarà operatiu el 2017, i les metodologies i els criteris i 

indicadors també s’elaboraran durant aquest any. Aclareix que avui s’ha presentat una mesura 

de govern, i que quan hi hagi el pla, es veuran més concrecions. Tot i així, pel que fa al 

seguiment de la mesura, exposa que, tal com diu el document, hi haurà informes de seguiment 

anuals que es presentaran al Consell de Dones, al grup de treball específic de participació 

ciutadana que impliqui els col·lectius feministes, a l’espai de corresponsabilització d’espai 

públic i al Plenari Municipal. 

En darrer lloc, subratlla que l’objectiu és donar aquest contingut a tot allò que es faci a la ciutat, 

amb la voluntat que l’Ajuntament incorpori, per primera vegada, la mirada de les dones —que 

alhora és la de tothom—, un col·lectiu que els darrers anys s’havia exclòs de la planificació i el 

disseny urbà, i treballar per un urbanisme de la vida quotidiana. 

 

Es dona per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

2.-  (M1519/5879) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de la 

tramitació de l’expedient administratiu corresponent a l’ampliació dels usos comercials al 
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recinte comercial de Diagonal Mar, així com dels informes tècnics i jurídics aportats en les 

corresponents sessions plenàries a Districte, Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat i Consell 

Municipal, i la seva incidència en l’aprovació definitiva del document del Pla Especial 

Urbanístic per la implantació de locals comercials inferiors a 2.500 m2 de superfície en venda 

al Centre Comercial Diagonal Mar, i la consecució efectiva de les corresponents obres i 

materialització dels nous establiments comercials objecte de la iniciativa del Pla. 

 

El Sr. BLASI enuncia la sol·licitud de compareixença. 

 

La Sra. SANZ diu al Sr. Blasi que no entén quin és el dubte que motiva la sol·licitud de 

compareixença, ja que ell, igual que la resta de regidors, ha tingut accés a tots els informes, va 

ser present tant a la Comissió del mes passat, on es va tractar el tema, com en el Plenari, i ha 

seguit tota la tramitació del Pla, que va ser aprovat inicialment el setembre del 2016. Recorda 

que va haver-hi el període d’informació pública i, a causa d’uns informes desfavorables de 

Mobilitat i de Comerç, per falta de documentació, es va plantejar una suspensió de la 

tramitació. 

D’altra banda, observa que els dubtes jurídics els han de resoldre els Serveis Jurídics. 

 

El Sr. BLASI respon a la Sra. Sanz que el Govern ha generat un problema al conjunt de la ciutat 

i a la governança urbanística, que probablement continuarà tenint conseqüències jurídiques i 

judicials per al conjunt de la ciutat i, potser, de la ciutadania. 

Considera que el Govern municipal ha fet que els regidors fessin el ridícul, i assenyala que en el 

Ple, si es votava a favor, es votava a favor del Pla especial, però si es votava en contra, 

s’explicitava la impossibilitat de denegar la seva aprovació per impossibilitat legal, i es 

consideraria un vot contrari a la resolució sobre el fons de l’assumpte, mitjançant l’adopció 

d’un dels acords típics. Indica que el Govern va deixar passar el temps al·legant que demanaria 

informes jurídics, es va presentar amb un informe jurídic d’una assessora i va posar en un 

compromís la Secretaria Jurídica de l’Ajuntament, ja que no s’hi podia votar en contra perquè 

hauria estat un acord contrari a dret. Explica que es va haver de votar que no es resolgués amb 

l’adopció d’un acord tipus, entén que amb una resolució expressa, i els informes van continuar 

fins al dia del Plenari. Tanmateix, després al llistat d’acords del Plenari no apareix en els acords 

assolits en el si del Plenari. 

Explicita que el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) vol resoldre aquests 

dubtes per saber quin és el rol que desenvoluparan finalment la Comissió i el Consell Plenari, 

els regidors i regidores que el formen, i cap a quina deriva els vol portar el Govern. 

 

El Sr. BLANCO afirma que en l’ampliació del centre comercial Diagonal Mar el Govern ha 

actuat amb mala fe, arbitrarietat i voluntat d’obstrucció administrativa i, a sobre, ha incomplert 

una mesura de govern pròpia, del novembre del 2015, sobre la redacció d’un protocol per evitar 

l’aprovació del planejament per silenci administratiu: no s’ha redactat el protocol i, d’altra 

banda, s’ha permès que el 17 de març s’aprovés un planejament derivat per silenci 

administratiu. 

Llegeix dos compromisos adoptats pel Govern: en primer lloc, elaborar un protocol d’actuació 

que tingui especialment en compte els plans d’iniciativa privada per assegurar el compliment de 

tramitació dels instruments de planejament, i fer-ho des d’un espai de treball amb presència dels 

grups municipals i col·legis professionals; en segon lloc, en cas que al Consell Municipal no 

s’aconsegueixi el quòrum necessari per a l’adopció d’una resolució definitiva d’un instrument 

de planejament i es donin les circumstàncies perquè el pla es consideri aprovat definitivament 

passada la data del Consell Plenari, cal incloure en l’ordre del dia del Consell Plenari següent 

l’ordre de publicar l’aprovació per silenci administratiu al BOP. 
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Pregunta, per tant, si en el proper Plenari s’inclourà l’ordre i, d’altra banda, si s’ha constituït 

l’espai de treball entre grups municipals i col·legis professionals i si s’està elaborant el protocol 

per evitar que aquestes situacions es repeteixin. 

 

El Sr. CORONAS considera lògic que el Govern no pugui donar resposta a la sol·licitud de 

compareixença, ja que amb el debat del Plenari ja va quedar clar tot el que pensava cadascú i 

que el Govern havia fet un paperot i havia actuat d’una manera difícil de justificar, amb 

informes, contrainformes, informes complementaris, etc. 

Entén que els Serveis Jurídics no podien avalar la intenció del Govern municipal i aquest va 

esgotar el temps per poder dir que havia tingut una intenció però ara no podia actuar. 

Subratlla que el model de ciutat es defineix amb planejament: quan l’Ajuntament vol definir un 

model de ciutat en un àmbit determinat, ha de fer una proposta de planejament en aquell àmbit, 

amb tots els instruments de planejament urbanístic que té a l’abast. 

Assegura que el Govern s’ha limitat a demorar una aprovació per fer veure que la volia aturar, 

probablement d’acord amb el promotor, a qui podria haver garantit que finalment s’aprovaria 

per silenci administratiu. 

Conclou que l’actuació del Govern municipal en aquest assumpte mereix una reprovació. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que al Plenari del febrer, el secretari va advertir que els vots en 

contra de l’aprovació definitiva del Pla no tindrien efectes jurídics perquè eren contraris a dret, i 

s’aprovaria per silenci administratiu. 

Subratlla que el Govern havia assegurat que durant el seu mandat no s’aprovaria res per silenci 

administratiu, i que, com s’ha dit, al novembre del 2015 va presentar una mesura de govern per 

informar que s’establirien les bases perquè això no passés. Vol saber si s’han desenvolupat les 

propostes incloses en aquella mesura. 

Considera que el Govern s’ha limitat, un cop més, a actuar demagògicament i amb opacitat, a 

fer postureig i a enganyar, ja que va prometre una cosa que sabia que no era possible, i va votar 

en contra d’una aprovació sabent que s’aprovaria. 

Adverteix els membres del Govern que aquesta manca de transparència els està fent perdre la 

confiança de les persones que els van votar precisament perquè esperaven transparència en la 

seva actuació. 

 

La Sra. LECHA recorda que el Grup de la CUP estava en contra d’aquest planejament i del 

model plantejat, i defensava la denegació expressa del Pla especial urbanístic, que hauria 

impedit l’aprovació per la via del silenci administratiu. 

Assenyala que el fet que l’Ajuntament denegués l’aprovació del Pla per demanar que s’hi 

introduïssin esmenes que en solucionessin els defectes va ser el primer pas per a l’aprovació, i 

quan el promotor va lliurar les esmenes i van ser informades favorablement pels tècnics, pels 

òrgans competents, era massa tard perquè el Govern plantegés els arguments polítics. 

Subratlla que per al seu grup, l’aturada del Pla era, des d’un punt de vista polític i jurídic, 

possible i necessària, i que, més enllà dels informes que consten a l’expedient del Pla, és 

imprescindible reivindicar el caràcter polític i social de l’urbanisme, que va néixer precisament 

com a resposta al creixement caòtic, arbitrari i antisocial. Remarca que l’Ajuntament no pot 

actuar com una gestoria acrítica que es limita a fer un control de legalitat obviant la seva 

responsabilitat política davant els veïns i les veïnes de la ciutat o recordant-la quan jurídicament 

no té recorregut. 

Conclou que el Govern ha preferit agenollar-se davant del poder per fer real allò que la por no 

ha canviat de bàndol, i manifesta la profunda decepció que sent el seu grup davant d’aquesta 

actuació. 
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La Sra. SANZ comenta que, si bé tots els grups proclamen el seu compromís amb el comerç de 

proximitat, no tots actuen de la mateixa manera quan tenen l’oportunitat de plantejar 

alternatives. Afegeix que no sempre és fàcil compatibilitzar coherència jurídica i voluntat 

política, però que el seu grup sempre ha actuat amb coherència. 

Assenyala que el Grup de BC es va trobar una situació molt incòmoda en arribar al govern, amb 

aprovacions de facto per la porta del darrere sense cap debat previ. Per això, el seu grup es va 

comprometre a no amagar-se i a obrir els debats pertinents i plantejar totes les alternatives 

possibles per tirar endavant plantejaments diferents. Recorda que el Govern té la tesi que 

políticament és possible mantenir un control públic dels planejaments urbanístics privats 

incorporant elements d’adequació al model urbà, sense deixar de garantir la seguretat jurídica. 

Subratlla que, a diferència del que fa el Govern actual, l’anterior no va obrir cap debat per 

qüestions similars, com ara l’ampliació del centre comercial de Glòries o l’obertura d’alguna 

botiga al passeig de Gràcia. 

Indica que molts dels informes complementaris realitzats es van fer a petició d’alguns grups que 

plantejaven dubtes jurídics, i que la voluntat del Govern és que entre tots es decideixi sobre el 

planejament privat de la ciutat, un debat polític de llarg recorregut que és essencial abordar. 

Per acabar, explicita que el Govern en tot moment complirà la llei, i informa, pel que fa als 

protocols, que tècnicament s’ha començat a treballar, s’ha plantejat el debat a diferents 

comissions específiques de professionals, i l’objectiu és tenir una taula conjunta per abordar i 

aprofundir molt més en aquesta matèria. Confia que els grups faran bones aportacions sobre la 

capacitat de transformació respecte al planejament vigent de la ciutat. 

 

El Sr. BLASI subratlla que el Govern no ha actuat amb transparència ni en col·laboració amb 

altres grups, i qualifica l’actitud de la Sra. Sanz d’arrogant, demagoga i populista, i la seva 

actuació i el seu discurs, de generadors de confusió i inseguretat jurídica. 

Posa de manifest que el seu grup no ha rebut cap resposta a la petició que s’aclarís si el silenci 

administratiu era positiu o negatiu, i insisteix que el Govern ha posat els Serveis Jurídics de la 

casa, professionals, i la Secretaria General i la resta de companys en una situació crítica. 

Assenyala que tampoc no s’ha aclarit per què hi ha un acord que no consta dins els acords del 

Plenari Municipal. 

Conclou que la incapacitat del Govern ha estat mereixedora de la reprovació dels grups de 

l’oposició. 

 

El Sr. BLANCO observa que el problema és que el Govern està incomplint el compromís 

adquirit per una mesura de govern de redactar, en col·laboració amb la resta de grups, un 

protocol per evitar l’aprovació per silenci administratiu, un tipus d’aprovacions que actualment 

el Govern no està evitant sinó fomentant. 

 

La Sra. SANZ respon al Sr. Blasi preguntant-li com va fer ell l’aprovació de l’Heron City o del 

centre comercial de les Glòries, i recordant-li que els Serveis Jurídics i Secretaria han rebut la 

seva petició i són ells qui han de remetre tota la informació. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/5875) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de la 

modificació i/o pròrrogues del contracte que té per objecte la gestió del servei del Bicing, així 

com de les possibles clàusules de subrogació del personal i les diferents impugnacions i 

reclamacions judicials interposades fins a la data. 
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El Sr. MULLERAS enuncia la sol·licitud de compareixença. 

 

La Sra. VIDAL informa que avui fa deu anys que a Barcelona es va posar en marxa el Bicing, 

un servei que ha canviat totalment el panorama ciclista de la ciutat, i subratlla que davant la 

finalització del contracte i la necessitat de plantejar una nova licitació, el Govern va prioritzar la 

subrogació dels treballadors que realitzen les tasques del servei, com moure les bicicletes, fer-

ne el manteniment, etc., tant per principis com pel fet d’aprofitar l’elevada expertesa d’aquests 

treballadors. 

Explica que l’Ajuntament va estudiar quina fórmula permetria fer la subrogació del personal de 

Movement, l’empresa subcontractada per Clear Channel que contracta la majoria del personal 

que desenvolupa el servei, tot respectant la independència de les decisions de les empreses i 

dels treballadors, el conveni dels quals no incloïa cap clàusula de subrogació, cosa que 

dificultava fer el pas. Jurídicament, però, es va trobar una solució, que requeria l’acord entre les 

dues empreses i dels treballadors de Movement. L’Ajuntament, amb la voluntat de complir amb 

la subrogació i que, per tant, els mateixos treballadors continuessin prestant el servei del Bicing, 

s’ha reunit amb totes les parts. 

Exposa que el concurs per licitar el nou servei es presentarà en breu, un cop que el personal 

actualment subcontractat a través de Movement depengui directament de Clear Channel, canvi 

necessari per a la subrogació que permetrà que, independentment de qui sigui l’adjudicatari del 

nou contracte, tant si és Clear Channel com si és qualsevol altra empresa, utilitzi aquests 

treballadors per oferir el servei. 

Informa que el 29 de desembre de l’any passat, a la Comissió de Govern es va aprovar la 

pròrroga per poder donar compliment a aquest requeriment, per un mínim d’un any i un màxim 

de dos, i es concretarà la finalització en el moment en què el nou contracte entri en 

funcionament. L’aprovació tenia dues parts: la pròrroga i la modificació del contracte durant la 

pròrroga, que rebaixava les condicions econòmiques que té actualment l’empresa Clear Channel 

i que, per tant, donava un estalvi a l’Ajuntament. La modificació es deu a la finalització de 

l’amortització de tota la infraestructura. 

Explicita que l’aprovació havia estat preceptivament informada pels Serveis Jurídics de la casa, 

i comptava amb els informes jurídics i els informes d’Intervenció: el Govern s’ha assegurat que 

totes les actuacions siguin perfectament legals, tant per la seguretat jurídica de l’Ajuntament 

com per la seguretat jurídica dels treballadors. 

Comunica que la setmana passada va arribar a l’Ajuntament la informació que Movement havia 

presentat un contenciós amb un recurs ordinari contra la pròrroga; el recurs ha estat admès a 

tràmit inicialment, però l’Ajuntament ha fet tots els passos amb tota la seguretat jurídica, cosa 

que permet afrontar el procés judicial amb totes les garanties legals i jurídiques que hi haurà un 

nou contracte del Bicing, que, a més, permetrà incorporar millores tècniques substancials 

respecte de l’anterior i la subrogació dels treballadors amb tota la seguretat jurídica. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta si, quan l’Ajuntament fa que el personal de Movement Barcelona 

(uns 150 treballadors) es traspassi a Clear Channel, l’empresa adjudicatària del contracte del 

Bicing, en realitat no s’està fent una modificació del contracte en lloc d’una pròrroga. Recorda 

que les modificacions de contracte s’han de votar a la Comissió. 

Demana, per tant, que el Govern aclareixi si amb aquesta pròrroga està fent una modificació del 

contracte del Bicing per la porta del darrere i si hi ha alguna agenda oculta de negociació de 

l’alcaldessa Colau respecte del contracte del Bicing, cosa que seria encara més greu. 

D’altra banda, afirma que la subrogació anunciada per la Sra. Colau crea incertesa jurídica per a 

l’Ajuntament, que actualment té una impugnació judicial i una inseguretat jurídica sobre 

l’actual contracte del Bicing. 
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La Sra. VILA planteja tres preguntes al Govern. 

En primer lloc, vol saber si hi ha la voluntat d’endegar noves estratègies per augmentar el 

nombre d’usuaris i abonats i de viatges del servei del Bicing, que han disminuït (un 22% en el 

cas dels usuaris i abonats i un 13% en el cas dels viatges) malgrat l’augment dels carrils bici 

(+28%) i dels punts d’aparcament (+13%). 

En segon lloc, comenta que, si bé quan es va posar en marxa el Bicing tenia sentit que el cost 

del servei per als usuaris fos menor que el d’altres usuaris del servei públic per promoure 

aquesta nova modalitat, ara, deu anys després, potser caldria replantejar-se aquesta qüestió. 

En tercer lloc, pregunta quina intenció hi ha respecte a l’electrificació de la xarxa de Bicing, 

que afavoriria que utilitzessin el servei col·lectius de franges d’edat o d’indrets de la ciutat que 

ara no l’utilitzen. 

 

El Sr. BLANCO critica el Govern per haver actuat massa tard, tot i saber en tot moment la data 

de finalització de la concessió, i per la mala gestió. Subratlla que s’hauria d’haver actuat molt 

abans per evitar la pròrroga i convocar un nou concurs, i que el Govern no ha arribat a cap 

acord amb la principal empresa prestadora del servei, Movement. 

Critica també que es retregui a l’empresa el fet de no incloure una clàusula de subrogació, quan 

no en té cap obligació, i qualifica d’alarmant que el Govern s’entremeti en problemes de 

competència entre empreses en lloc de ser neutral. 

Subratlla que l’actuació del Govern ha generat incertesa tant pel que fa al futur de la concessió 

com per als treballadors, que fins a l’1 d’abril no sabran si continuaran treballant ja sigui a 

Clear Channel o a Movement. 

Per acabar, demana estudis jurídics de l’Ajuntament que determinin que la subrogació dels 

treballadors està garantida, i adverteix l’Ajuntament que no pot intervenir en un conflicte entre 

empreses, en què, a més, hi ha indicis que podria haver-hi competència deslleial. 

 

El Sr. CORONAS indica que el Grup d’ERC considera positiu que l’Ajuntament de Barcelona 

hagi prorrogat el contracte del Bicing a l’empresa Clear Channel amb la voluntat de preparar el 

terreny per a la subrogació del personal que presta el servei, ja que entén que és important que 

en la nova licitació es garanteixi la continuïtat dels llocs de treball vigents. 

Considera que fer comparèixer el Govern pot ser un bon exercici de transparència, i esperarà 

que aquest doni resposta a les qüestions plantejades pel Grup del PP, però constata que els 

Serveis Jurídics i Tècnics de l’Ajuntament han estat treballant intensament per fer possible la 

subrogació i posar d’acord les empreses afectades, i entén que s’ha treballat amb rigor i tenint 

en compte qualsevol escletxa legal que pugui fer aflorar una reclamació judicial de qualsevol 

tipus. 

Entén que la voluntat del Govern, que ha anat informant sobre diferents qüestions que afectaven 

el nou contracte, és contribuir a la millora de la qualitat del servei i garantir la continuïtat 

laboral d’uns treballadors i treballadores que acumulen anys d’experiència. 

Destaca com a elements positius de la nova licitació la compra de més bicicletes elèctriques, 

que poden ajudar a apropar usuaris potencials a aquest tipus de vehicle; la possible integració 

tecnològica del servei de Bicing en la T-Mobilitat i altres municipis en un futur; l’ampliació de 

la cobertura territorial amb la suma de més estacions, i les millores en la utilització del servei de 

reposició de vehicles. 

Observa que un dels motius pels quals el servei ha deixat de captar demanda és que molta gent 

es desplaça amb bicicleta pròpia, cosa que fa que el nombre d’usuaris de bicicleta augmenti i el 

d’usuaris de Bicing disminueixi. Entén que la introducció al Bicing de la bicicleta elèctrica pot 

servir perquè gradualment la gent vagi adquirint bicicletes elèctriques, que farien millorar la 

mobilitat i la sostenibilitat. 
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La Sra. LECHA reconeix que el Govern ha anat informant de l’estat de la possible subrogació 

dels treballadors en cas de renovació de la licitació, però el Grup de la CUP entén que el 

contracte del Bicing és un dels exemples de promesa electoral incomplerta: malgrat les 

proclames constants sobre la recuperació de la gestió pública dels serveis públics, davant d’una 

oportunitat de remunicipalitzar un servei sense indemnització perquè finalitza el contracte, s’ha 

optat per una nova licitació, de manera que l’Ajuntament paga més, els treballadors cobren 

menys i algú rep la diferència injustament. 

Observa que, en alguns casos, els treballadors no poden ser subrogats per la nova licitació, i 

manifesta el desig que, en aquest cas, en la licitació del nou contracte el Govern blindi tant la 

possibilitat que els problemes amb la subrogació del personal es tornin a repetir com el 

manteniment dels llocs de feina actuals en perill a causa de la subcontractació a una tercera 

empresa per part de l’adjudicatària. 

En darrer lloc, assenyala que si fa deu anys el Govern del PSC i ICV-EUiA hagués optat per 

prestar el servei directament o, si més no, per prohibir la subcontractació en el plec de clàusules, 

aquesta situació no s’hauria produït. Subratlla que la gestió pública directa dels serveis és 

garantia de present i, sobretot, de futur, tant per als treballadors com per a l’Ajuntament i per als 

usuaris. 

 

La Sra. VIDAL subratlla que, com ja s’ha explicat, si el procés s’ha endarrerit és per la 

importància de garantir la subrogació dels treballadors, i comenta que si hagués estat un procés 

amb un acord entre tots, s’hauria pogut resoldre molt abans. 

Observa, d’altra banda, que el contracte del Bicing era per deu anys prorrogable per cinc més, i 

el Govern podria haver fet la pròrroga de cinc anys i desentendre-se’n, cosa que no va fer. 

Assegura que no s’ha actuat ni tard ni amb una mala gestió, sinó amb el temps suficient i de la 

manera adequada, tot dedicant temps i recursos, per garantir uns llocs de treball. Aclareix que el 

que s’està fent, sense entrar en qüestions entre les empreses, és crear un marc jurídic segur 

perquè la subrogació es pugui dur a terme. 

Per acabar, comenta que l’Ajuntament no sap per què Movement ha presentat la demanda —ara 

per ara, únicament ha estat informat que el recurs ha estat admès a tràmit i posteriorment es 

donarà la demanda amb els fonaments que Movement consideri oportuns—, però convida 

tothom a llegir els informes elaborats preventivament per possibles accions jurídiques. 

 

El Sr. MULLERAS diu a la Sra. Vidal que el 29 de desembre el Govern va aprovar per decret 

una pròrroga del contracte del Bicing de 38 milions d’euros que no es va aprovar al Plenari ni a 

la Comissió. Demana que s’actuï amb la màxima transparència, i que no es facin passar 

modificacions d’un contracte per pròrrogues. Afirma que, en el cas del Bicing, no només 

s’estan canviant les condicions dels treballadors, sinó que també s’està modificant el contracte 

incloent-hi el Bicing elèctric. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

4.-  (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2017, que aprovà el 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca sobre 

actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme municipal de Barcelona. 
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El Sr. MÒDOL proposa tractar conjuntament aquest punt i el número 19, i els enuncia tots dos. 

 

La Sra. SANZ comenta que, tal com s’ha explicat als grups, aquest punt està vinculat amb el 19, 

ja que parla del conveni amb el Consorci de la Zona Franca per fer possible la modificació del 

Pla general metropolità per poder qualificar els solars determinats com a equipament 

penitenciari, modificació a què fa referència el punt 19. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot favorable del seu grup a tots dos punts, el contingut dels quals ja 

ha estat debatut políticament, i manifesta el desig que aquesta operació per fi arribi a bon port i 

Barcelona tingui els equipaments penitenciaris que ha de tenir, que aportaran millores tant als 

barris afectats com al conjunt de la ciutat. 

 

El Sr. BLANCO indica que el Grup de Cs considera molt urgent que la Generalitat de 

Catalunya, que és qui té les competències penitenciàries, traslladi els dos centres penitenciaris 

que hi ha a Barcelona, si bé abans de tancar la presó Model cal construir el nou centre de 

preventius a la Zona Franca, per a la qual cosa cal tramitar el Pla general. 

Observa que el conveni entre l’Ajuntament i la Zona Franca, una continuació del conveni amb 

la Generalitat per al trasllat dels centres, és lesiu per a l’Ajuntament, ja que li comporta més 

obligacions que a la Generalitat, econòmiques i d’assumpció de competències que no són 

municipals. 

Per això, el seu grup votarà a favor del punt 19, però farà una reserva de vot en el 4. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts, així com satisfacció, 

agraïment i alegria per un projecte reeixit davant el qual alguns opinaven que s’estaven creant 

falses expectatives. 

D’altra banda, subratlla que el trasllat dels centres no només representarà una millora pel fet 

que estaran dins la ciutat i prop dels jutjats, sinó també perquè milloraran les condicions de vida 

dels presos, fins ara molt dolentes. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que l’acord és positiu per a Barcelona en molts aspectes, i 

celebra el trasllat dels centres, però critica que la presó es construeixi sobre sòl municipal. 

Entén que és la Generalitat —qui té les competències en l’àmbit penitenciari— qui hauria 

d’aportar el sòl i no només la construcció. 

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup al punt 4 i l’abstenció al punt 19, motivada 

pel fet que voldria estudiar les al·legacions que es presentin durant el període d’exposició 

pública. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot contrari del seu grup a tots dos punts, i comenta, pel que fa al 

Consorci de la Zona Franca, que el Grup de la CUP considera que és un espai il·legítim, una 

zona ocupada per controlar àmbits molt importants del país. 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC i PP, amb la reserva de vot de Cs i amb el 

posicionament contrari de la CUP.  

 

5.-  (EM 2016-12/28) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la memòria que contempla la justificació de la conveniència, 

l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure 

competència consistent en la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa 
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pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici 

de l’activitat econòmica en règim de lliure competència consistent en la comercialització 

pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA 

i ENCARREGAR-LI la realització dels tràmits necessaris i els esmentats a la memòria i a 

l’expedient EM 2016-12/28 amb l’objecte de posar en marxa i desenvolupar l’activitat de 

comercialització pública d’energia elèctrica a que fa referència el present acord. FACULTAR, 

indistintament, el Regidor de Presidència, Aigua i Energia i la Directora d’Energia i Qualitat 

Ambiental per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 

acord. 

 

El Sr. MÒDOL proposa tractar conjuntament els punts 5 i 6, i els enuncia. 

 

El Sr. BADIA recorda que al maig del 2015 al Consell d’Administració de TERSA es va 

aprovar que aquesta empresa fos el vehicle per a la comercialitzadora pública d’energia 

elèctrica, i ara es ratificaria aquella aprovació, i s’obriria la porta a la possibilitat d’estendre 

aquest operador a l’àmbit metropolità. 

Destaca que l’estudi de viabilitat econòmica preveu que en escenaris conservadors es podria 

estalviar més de mig milió d’euros en aquesta contractació, així com el fet que no hi ha hagut 

cap al·legació, de manera que es treballa amb un gran consens de ciutat, que espera que es 

consolidi en el Plenari de la setmana vinent. 

 

La Sra. VILA manifesta el vot favorable del seu grup, que va establir les bases perquè hi hagués 

un operador energètic municipal impulsat per l’Ajuntament. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup, que aposta decididament per les 

energies renovables, especialment per l’energia solar, i que té en compte tant la previsió de la 

memòria econòmica que l’activitat serà rendible com els informes positius de Serveis Jurídics i 

d’Intervenció. 

D’altra banda, considera que l’empresa pública TERSA pot ser un bon instrument per potenciar 

la generació elèctrica a partir de l’energia solar, i que en un futur l’empresa fins i tot podria 

donar impuls a models d’autoconsum en determinats equipaments o comunitats de veïns. 

Finalitza la intervenció demanant al Govern que faci servir aquesta important eina amb rigor i 

amb seny, sense falsos anuncis ni demagògies. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que també sent el projecte una mica 

seu i que valora l’existència d’un comercialitzador energètic municipal, un element molt 

important que permetrà impulsar una política energètica pròpia que afavoreixi la implantació 

d’infraestructures generadores municipals, cobreixi el consum energètic de l’Ajuntament, 

possibiliti la comercialització d’energia a tercers i faciliti l’autoconsum energètic a privats. 

 

El Sr. MULLERAS demana que es facilitin els informes jurídics i de viabilitat econòmica que 

avalen la creació d’aquest operador energètic, i pregunta de quina manera i en quina quantitat 

ajudarà l’operador a abaixar el preu de l’electricitat als barcelonins i a combatre la pobresa 

energètica (quantes famílies ajudarà). 

A continuació, anuncia la reserva del vot del seu grup, que espera que abans del Plenari es 

facilitin els informes demanats i es resolguin els dubtes plantejats. 
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La Sra. LECHA indica que, malgrat l’escàs abast que tindria l’operador, que abastiria 

bàsicament edificis municipals i, en un futur, un reduït nombre de famílies —aleshores caldria 

parlar de famílies vulnerables—, el seu grup hi votarà a favor, ja que entén que aquest és un pas 

més per posar fi al monopoli de les grans empreses. 

D’altra banda, comenta que convindria començar a pensar en aliances amb petites empreses 

d’energia que facin avançar cap a una sobirania molt més àmplia entre molts. 

 

El Sr. BADIA agraeix els vots favorables, i comenta que ja es treballa en àmbits com el de la 

promoció de la generació, una de les mesures que es volen tenir enllestides el mes vinent i que 

ja s’ha començat a compartir amb els grups. 

D’altra banda, demana sinceritat al Grup del PP, a qui diu que voler donar suport a un projecte 

d’aquestes característiques va totalment en contra de la política energètica que ha impulsat el 

PP a l’Estat espanyol. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix a demanar els informes de viabilitat jurídica i econòmica, que 

entén que han d’existir, i diu al Govern que no s’ha de posar nerviós ni deslegitimar les 

intervencions dels altres. 

Repeteix que el Grup del PP fa una reserva de vot en espera de rebre tota la informació 

sol·licitada abans del Plenari per poder emetre un vot rigorós, i subratlla que quan 

l’Administració pública comença a operar en un sector, ha de tenir molt clar que això 

beneficiarà la societat i que econòmicament i jurídicament és viable. 

Afirma que el seu grup hi donarà suport si entén que l’operació beneficiarà la ciutat i els 

barcelonins perquè es reduirà la factura elèctrica i es combatrà molt més efectivament la 

pobresa energètica, però observa que, ara per ara, no pot treure aquesta conclusió. 

 

El Sr. BADIA respon que la comercialitzadora pública més important que hi ha actualment a 

l’Estat espanyol és Eléctrica de Cádiz, que va ser impulsada pel PP. 

Diu al Sr. Mulleras que el sorprèn que el PP de Barcelona o de Catalunya desconeguin com 

funciona el sector elèctric, ja que el seu partit ha estat capdavanter en l’impuls de 

comercialitzadores i coneix les aplicacions que poden tenir, i li suggereix que parli amb 

l’anterior alcalde de Cadis perquè li expliqui els èxits que va tenir i com va defensar aquesta 

comercialitzadora pública, perquè entengui els beneficis que aporta. 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs, ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP.  

 

6.-  (EM 2016-12/29) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts de la societat amb participació 

majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per 

la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. 

FACULTAR, indistintament, el Conseller Delegat i el Secretari del Consell d’Administració de 

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients 

per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

 (Punt tractat conjuntament amb el punt 5.) 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs, ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP.  
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7.-  (20160056) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 2016 

entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, per al manteniment i 

conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord 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; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a la seva 

signatura; i AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades 

d’aquesta addenda. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposta fa referència a 

una responsabilitat compartida molt important (mantenir al dia una infraestructura tan 

estratègica com les rondes), que cal donar resposta a les necessitats de mobilitat de milions de 

barcelonins i ciutadans de l’àrea metropolitana, i que cal actuar en funció del marc institucional 

existent. 

 

El Sr. ALONSO anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

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

 

El Sr. MULLERAS assenyala que la gestió del manteniment de les rondes, competència de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es traspassa al Consell Comarcal per omplir-lo de 

contingut, per mantenir-lo viu artificialment: anualment se li traspassen 8,8 milions d’euros 

perquè tingui pressupost i contingut, i amb l’addenda que ara se sotmet a votació la Generalitat 

de Catalunya renuncia a totes les seves obligacions econòmiques en el manteniment de les 

rondes, de manera que l’aportació de la Generalitat al manteniment de les rondes (1.097.000 

euros) l’haurà de fer l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Comenta que no sap si aquest favor al Consell Comarcal forma part d’una agenda oculta de 

favors mutus entre l’alcaldessa Colau i el Sr. Puigdemont i el Sr. Junqueras, entre l’Ajuntament 

i la Generalitat. 

Qualifica la proposta de presa de pèl als barcelonins, a la gent que paga els seus impostos i 

manté l’AMB, i anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot contrari del seu grup, motivat pel fet que el manteniment de 

les rondes està delegat en l’empresa INDRA, relacionada amb la indústria armamentista. 

 

La Sra. SANZ demana al Sr. Mulleras que no falti al respecte a l’alcaldessa ni faci insinuacions, 

i que si vol denunciar alguna qüestió, ho faci com correspon. 

Li demana també que no barregi qüestions que no estan relacionades amb la proposta, com ara 

el futur del Consell Comarcal, i puntualitza que en aquest cas s’està debatent un acord entre el 

Govern de l’Àrea Metropolitana i l’Administració de la Generalitat. 

Subratlla que no es tracta de cap presa de pèl, sinó de garantir el bon manteniment d’unes 

infraestructures usades per la ciutadania, i assegura que no hi ha cap tracte de favor a cap 

administració. 
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El Sr. MULLERAS respon que criticar políticament la senyora alcaldessa de Barcelona, Ada 

Colau, i el Sr. Puigdemont per la seva agenda oculta de favors polítics mutus no és una manca 

de respecte, i insisteix que amb l’aprovació d’aquesta addenda s’està fent un gran favor a la 

Generalitat, que deixarà d’aportar 1.097.000 euros al manteniment de les rondes, import que 

haurà d’aportar l’Àrea Metropolitana. 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), amb la reserva de vot de Cs, amb l’abstenció 

d’ERC i amb el posicionament contrari del PP i CUP. 

 

8.-  (17SD0106) Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Nou Pacte 

d’Alcaldes/ses per l’Energia Sostenible i el Clima de la Unió Europea de conformitat i amb ple 

coneixement dels compromisos establerts en el document oficial del Pacte. Segon.- APROVAR 

l’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima en el període màxim de dos 

anys com a resposta al compromís. Tercer.- FACULTAR en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present document i annexos que 

se’n derivin dels acords anteriors. Quart.- NOTIFICAR el present acord al Comissari d’Energia 

i Clima de la Unió Europea (de conformitat i amb els termes del model establert) i a l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat de la Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. SANZ recorda que el 1995 es va desenvolupar la Carta d’Aalborg, que va permetre 

donar impuls a l’Agenda 21 local, i això s’ha convertit a Barcelona en el Compromís per la 

sostenibilitat. A partir d’aquí, hi ha hagut diferents compromisos internacionals entre diferents 

administracions, sobretot amb relació als alcaldes i les alcaldesses de la Unió Europea, que van 

començar l’any 2008 plantejant el compromís amb una energia local sostenible, a partir del qual 

s’han anat succeint compromisos i acords per resoldre les greus problemàtiques que genera el 

model energètic actual, així com les greus conseqüències derivades del canvi climàtic. 

Esmenta la darrera mesura impulsada per Barcelona en aquest àmbit, treballada per la 

ciutadania i les entitats del Consell de Sostenibilitat, el Compromís de Barcelona pel clima, en 

què més de 800 entitats ciutadanes i el mateix Ajuntament han adquirit compromisos concrets i 

importants amb relació a la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i la garantia de la justícia 

climàtica, àmbits que també es treballaran en el marc del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per 

l’energia sostenible i el clima de la Unió Europea, per assolir uns objectius el 2030 (en el cas de 

l’adaptació, el 2050, però inclou objectius i mesures estratègiques a mitjà i a llarg termini, a 

més d’un programa de mesures a curt termini). 

Per acabar, anuncia que el Govern presentarà enguany el Pla del clima, recorda que l’expedient 

conté un full de ruta de com s’estan desenvolupant els acords del Compromís pel clima, i afirma 

que Barcelona està capacitada per assolir els objectius del Pacte. 

 

La Sra. VILA manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que més enllà de les 

declaracions d’intencions cal implementar mesures avaluables i que Barcelona hi sigui present 

com la ciutat capdavantera que sempre ha volgut ser en aquestes qüestions, i assenyala que la 

creació de l’operador energètic aprovat avui ajudarà molt a complir alguns dels objectius que es 

plantejaran en el marc del Pacte. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup, que està convençut que cal avançar cap 

a una societat més sostenible i lluitar contra el canvi climàtic, i comparteix la visió que planteja 

el document: cal revisar el model energètic per potenciar l’ús d’energies renovables, assumir 
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compromisos per reduir la pol·lució i els nivells de diòxid de carboni, i que les ciutats 

assumeixin un paper de lideratge, ja que la major part de la població del món viu en grans 

ciutats i és imprescindible que les ciutats participin de la lluita contra el canvi climàtic i 

contribueixin a una societat més sostenible. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, però observa que periòdicament se 

signen pactes similars, i demana que es posi l’accent en els objectius de la ciutat i en les 

mesures necessàries per assolir-los, i no en uns pactes que sovint no garanteixen que se’n 

compleixin les propostes, si bé en molts casos generen nous plans. 

Esmenta el gran nombre de plans, mesures i programes que té l’Ajuntament actualment, o 

tindrà aviat, en l’àmbit de medi ambient, energia i clima: Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat 

de l’aire (fins al 2020); Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona (fins al 2019); Pla del 

verd i la biodiversitat de Barcelona (fins al 2020); Pla d’arbrat (fins al 2037); Pla del clima (fins 

al 2050); Pla de mobilitat urbana (fins al 2018); Compromís de Barcelona pel clima; mesures de 

govern de terrats vius i cobertes verdes; mesura de govern de mesures contra la contaminació 

atmosfèrica; mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica; implantació de les 

superilles; residència urbana; mesura de govern d’infraestructura verda, i programa d’impuls de 

la generació elèctrica energètica renovable. Observa que potser caldria començar a racionalitzar 

i endreçar tots aquests plans i mesures en pocs plans integrals que fixessin de manera clara els 

objectius i les polítiques a seguir, els pressupostos i els calendaris, ja que, ara per ara, Barcelona 

té molts plans i mesures, però és una de les ciutats que més pateix les conseqüències de la 

contaminació i d’una mala mobilitat i, si no actua, serà una de les ciutats que més noti el canvi 

climàtic. 

 

El Sr. MULLERAS entén que tothom coincideix que cal donar suport a l’energia sostenible, al 

Pacte i a altres pactes que ajudin a lluitar contra el canvi climàtic i a protegir el medi ambient. 

Explicita el vot favorable del seu grup, que considera que és important donar suport a polítiques 

de la Unió Europea, ja que la contaminació i el tema del canvi climàtic no són qüestions locals, 

sinó molt transversals, i requereixen polítiques molt més àmplies. 

 

La Sra. LECHA diu al Sr. Mulleras que l’Estat espanyol penalitza les energies sostenibles i 

provoca que molta gent tingui moltes dificultats. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, però afirma que aquesta aprovació no serà més que una 

declaració de bones intencions que no compromet a res, i observa que, tenint en compte el ritme 

a què avança la contaminació, les mesures arribarien tard. 

D’altra banda, subratlla que no es va a l’arrel del problema, que és el model productiu, el 

capitalisme: el creixement incontrolat i la producció sense fre posen en perill el clima, la 

sostenibilitat i la qualitat de vida. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que amb pacte d’alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea o sense, 

Barcelona continuarà compromesa en la lluita contra el canvi climàtic, però considera 

interessant que la ciutat s’hi sumi, com ha fet històricament. 

Coincideix que les ciutats han de deixar de ser part del problema i passar a ser part de la 

solució, amb calendaris i mesures creïbles. Assenyala que els acords es materialitzen en 

objectius com reduir el 40% dels gasos amb efecte d’hivernacle a la ciutat o incrementar la 

producció d’energies renovables, cosa que s’està fent amb l’impuls d’una comercialitzadora 

pública i amb la generació d’energia renovable i sostenible. 

Comparteix també que cal anar a l’arrel del problema i que hi hagi una xarxa de ciutats que 

aposti per un model diferent de creixement i de relació amb el medi ambient que prioritzi els 

modes de transport i d’energia sostenibles, etc., per salvar el planeta. 
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Diu al Sr. Mulleras que, a part de donar suport a directives de la Unió Europea, cal complir-les, 

però el Govern de l’Estat fa anys que reiteradament n’incompleix algunes. Manifesta sorpresa 

per l’afirmació que el Grup Municipal del PP està totalment compromès amb l’impuls de les 

energies sostenibles, cosa que celebra, i observa que potser caldria aprovar una declaració 

conjunta que prioritzés l’autoconsum i derogués l’impost del sol impulsat pel PP en l’àmbit 

estatal, entre d’altres. Comenta que amb la reforma del sector elèctric, el PP va retirar tot el 

suport a la potenciació i l’impuls de les energies renovables, i moltes empreses s’han quedat 

sense l’acompanyament legislatiu necessari —a banda de l’econòmic— per poder continuar 

promocionant aquesta qüestió. 

En darrer lloc, indica que el Govern presentarà aviat el Pla del clima per poder-lo treballar 

conjuntament i per poder aprofundir en compromisos que són a llarg termini, però que a curt 

termini també produiran grans canvis a la ciutat. 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs, ERC, PP i CUP.  

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

9.-  (16PL16420) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK House School, 

situat al carrer Sant Pere Claver 12-18, promogut per la Fundació Privada OAK House School, 

amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de 

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

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ ratifica el vot favorable del seu grup, que ja va votar a favor d’aquest punt en 

l’aprovació inicial i al Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs i PP, amb l’abstenció d’ERC i amb el 

posicionament contrari de la CUP.  

 

10.-  (14PL16284) MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel Consell Plenari 

en sessió del 28 d’octubre de 2016, 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 de la Llei de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/92 de 26 de 

novembre) del Pla especial integral i de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la amb 

front als carrers de Bonaplata, 44-52 i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, 

SL, atesa l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa 

referència 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 
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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. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup, que ja va votar a favor de la primera 

suspensió de l’aprovació definitiva del Pla. 

Entén que és un tema complex, però posa de manifest que es manté la manca de concordança 

entre l’edificabilitat del sostre potencial que hi ha i la protecció de la Casa Raventós, i demana 

al Govern que informi sobre com actuarà davant la complexitat des del punt de vista de la gestió 

urbanística. Pregunta concretament si el Govern té alguna alternativa per acompanyar qui ha 

presentat la proposta i ajudar a vehicular-la, si escau, i subratlla que cal desbloquejar la situació. 

 

El Sr. BLANCO expressa la reserva de vot del seu grup, que vol estudiar les nombroses 

al·legacions del projecte, així com l’informe dels tècnics municipals, i comprovar les 

modificacions introduïdes en el nou projecte. 

 

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

 

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

 

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

 

El Sr. MÒDOL afirma que els serveis tècnics municipals han acompanyat moltíssim aquest 

expedient, en què el promotor privat no està disposat a renunciar a cap sostre potencial, que 

entén que seria l’única solució per preservar patrimoni i respectar l’ordenació que s’hi ha de fer. 

Considera lògic que hi hagi al·legacions sobre un punt del districte tan sensible com aquest, i 

posa de manifest la dificultat d’assolir un acord que sigui profitós per a tothom i, sobretot, que 

protegeixi la masia i l’entorn, amb uns jardins fantàstics. Indica que cal compatibilitzar aquesta 

protecció amb la preservació dels interessos del promotor privat i la defensa del planejament 

vigent. 

Confia que la continuació del treball conjunt doni un bon resultat. 

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC i CUP i amb la reserva de vot de Cs i PP.  

 

Districte de Nou Barris 

 

11.-  (16PL16402) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la conservació del 

passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC, PP i CUP i amb la reserva de vot de Cs.  

 

Districte de Sant Martí 

 

12.-  (16PL16433) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 

al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut per UKE Iberia2, SLU. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del Govern.  

 

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

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs i PP, amb l’abstenció d’ERC i amb el 

posicionament contrari de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

13.-  (01-2016CI34726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar en espais inclosos a l’interior d’un edifici amb nivell de protecció C, al carrer Palla 

núm. 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a Eugenio 

Jauregui Ortega, una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres amb condicions al c/ Palla 
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6, de l’1 d’agost de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 

7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. 

D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix 

a 1.758,63 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 615,52 

euros, quedant només obligat a pagar 1.143,11 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a 

l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

El Sr. MÒDOL proposa tractar conjuntament els punts 13-18, referits a ICIO. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup a tots sis punts. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup a tots els punts excepte el 18, en què 

s’abstindrà atès que no considera justificada la bonificació, ja que es tracta d’habitatges de 

protecció oficial però destinats a la venda a un preu de gairebé 2.000 euros per metre quadrat. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup als punts 13, 14, 15 i 17, i l’abstenció 

en els punts 16 i 18. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup a tots els punts excepte el 18, en què 

s’abstindrà atès que es tracta d’habitatges de protecció que es posen a la venda a un preu de 

1.900-2.000 euros el metre quadrat. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup als punts 13-17 i el vot totalment 

contrari al punt 18, en què es proposa una bonificació del 90% en edificis de protecció oficial 

dins del Pla d’habitatge i de la cooperativa de la UGT que, a més, estan a la venda —el Grup de 

la CUP entén que els habitatges protegits haurien de ser de lloguer. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 

 

14.-  (03-2013LL19337) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un conjunt 

d’obres i actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (entre d’altres: creació nou accés amb adequació del vestíbul, de terrassa mirador i de 

coberta), als terrenys situats al carrer Mirador Palau Nacional núms. 6-10 i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR al Museu Nacional d’Art de Catalunya la 

bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, el 15 de juny de 2014 (exp. 03-2013LL19337), per a 

un conjunt d’obres i actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc; donat que s’ajusta 

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

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

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

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 
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15.-  (04-2010LM14576) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edifici de planta baixa per allotjar les activitats del Taller de Pedra i Metalls de 

la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, als terrenys situats al carrer Pau 

Gargallo número 2-8 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011, CONCEDIR a 

la Universitat de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 14 d’octubre de 2011 (exp. 

04-2010LM14576), per a l’edificació de planta baixa per allotjar les activitats del Taller de 

Pedra i Metalls de la Facultat de Belles Arts, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per iniciativa pública, la construcció es 

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

funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 

 

16.-  (00-2016-0014) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó al local ubicat al carrer Rosselló i Porcel, 1 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Jump 2001, SL la 

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

generada per la concessió de la llicència, de 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2016-0014), per 

exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó, donat que s’ajusta a allò 

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

entitat privada, les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la 

realitzada per un equipament esportiu i recreatiu i d’acord amb l’informe tècnic de 3 de febrer 

de 2017 que consta a l’expedient; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 

 

17.-  (10-2016CD32149) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma del 

local ubicat al carrer Wellington 32-36, titularitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que 

han estat objecte del comunicat diferit 10-2016CD32149; CONCEDIR a la UPF la bonificació 

del 70% 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 les realitza una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i per a 

realitzar obres en un equipament destinat a la docència que s’inclou dins dels esmentats a 

l’article 212 de les NUPGM. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 
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expressa el vot favorable de Cs, 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. 

 

18.-  (10-2013LL45029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 36 habitatges de protecció oficial, als terrenys 

situats al carrer Sancho d’Àvila núms. 15-35 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2014; CONCEDIR a Llar Unió Catalònia, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 

de maig de 2014 (exp. 10-2013LL45029) a la part amb protecció, donat s’ajusta a allò establert 

en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte d’obres destinades a la venda 

d’habitatge social de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre, adreçades al 

compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa l’abstenció de Cs, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, el Sr. Mulleras 

expressa l’abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.-  (17PL16457) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en tres peces discontínues de la Zona 

Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, d’iniciativa municipal, i 

EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 

 (Punt tractat conjuntament amb el punt 4.) 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Blanco 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

Mulleras expressa l’abstenció 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 Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

20.-  (M1519/5880) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern 

elabori i presenti, en el transcurs dels propers 6 mesos, un Pla Integral d’intervenció i millora de 

l’avinguda Paral·lel, que afronti la revitalització de la via, afrontant les diferents 

problemàtiques, per a la revitalització comercial, cultural, funcional i urbanística de la via, i que 

contingui i doni resposta al següent: a) Pla d’usos del Paral·lel. b) Programa temporal i 

d’inversions per a la reurbanització dels extrems del Paral·lel, així com l’execució de la segona 

fase del col·lector del Poble Sec. c) Pla de suport a la dinamització cultural del Paral·lel com a 
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eix motor del teatre. d) Pla de suport a la dinamització del teixit comercial del Paral·lel. e) Pla 

d’intervenció i millora de la neteja i manteniment del Paral·lel. f) Pla d’intervenció i definició 

dels usos futurs del Teatre Arnau. g) Estudi i proposta, si s’escau d’adquisició del Teatre El 

Molino per a destinar-lo a usos de creació artística i de divulgació de les arts escèniques. h) 

Impulsar la concertació dels tres districtes afectats (Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc), 

amb les àrees centrals de l’Ajuntament, els grups municipals i les entitats del Paral·lel per a tirar 

endavant les actuacions que es determinin. i) Impulsar el Pla de Mobilitat del Poble Sec i 

concretar el Pla Director d’Ordenació de la plaça Espanya. 2.- Que ho faci mitjançant el diàleg 

amb les entitats i associacions, tan veïnals, culturals, com de comerciants, procurant concertar 

les actuacions que es determinin amb els tres districtes pels quals discorre la via, els diferents 

serveis centrals de l’ajuntament, així com amb els Grups Municipals. 

 

El Sr. MARTÍ assenyala que el maig del 2009, mitjançant un conveni entre la Fundació Privada 

El Molino, Fem Paral·lel i el Govern de l’alcalde Hereu, l’Ajuntament va adquirir un conjunt de 

compromisos per dinamitzar (urbanísticament, socialment, econòmicament, etc.) el Paral·lel i 

els barris que l’envolten. Explicita que aquest eix bàsic de la ciutat afecta directament tres 

districtes: Ciutat Vella (Raval), Sants-Montjuïc (Poble-sec) i l’Eixample (Sant Antoni). 

Afirma que el Govern actual encara no ha exposat cap full de ruta sobre l’actuació en aquest eix 

ni ha fet res en aquest àmbit, a diferència d’alguns grups municipals, que han presentat 

iniciatives tant al Plenari com a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, entre altres 

espais, perquè continuïn les actuacions multidisciplinàries per evitar que el Paral·lel esdevingui 

un eix de tercera —actualment es podria considerar de segona, i hauria de ser de primera per la 

potencialitat que té i pel dinamisme de la seva gent i de les seves entitats. 

Observa que un any després de la roda de premsa que va fer el seu grup per denunciar, al costat 

de molts representants dels barris afectats, les assignatures pendents del Paral·lel, es podria 

celebrar exactament la mateixa roda de premsa. Troba inadmissible la inacció del Govern. 

Enuncia els diferents punts de la proposició, i comenta que cal aportar les inversions per 

executar la urbanització dels extrems del Paral·lel pendents de l’anterior mandat o continuar el 

que es va fer aleshores, i desenvolupar la segona fase del col·lector del Poble-sec, gran obra 

desenvolupada durant el mandat de l’alcalde Trias. 

Assenyala que l’únic àmbit en què hi ha hagut novetats és el pla d’intervenció i definició d’usos 

del futur Teatre Arnau, però observa que les novetats es produeixen a un ritme massa lent, i, pel 

que fa al Pla director d’ordenació de la plaça Espanya, una plaça important de la ciutat, recorda 

que, malgrat l’aprovació a la Comissió, fa un any, a instàncies del seu grup, continua pendent 

de presentació i execució. 

 

El Sr. BLANCO manifesta el vot favorable del seu grup, que coincideix en la diagnosi dels 

problemes de l’avinguda del Paral·lel, la necessitat de resoldre’ls i, sobretot, la conveniència de 

fer-ho amb un enfocament integral. Considera especialment important completar la urbanització 

dels extrems, reformar la plaça Espanya i millorar la neteja i la dinamització cultural i 

comercial. Comenta que alguns temes els generen dubtes, però no s’oposaran al fet que 

s’estudiï qualsevol tipus d’actuació. 

Assenyala que, igual que en el cas de l’avinguda Meridiana, que també passa per diferents 

districtes i de la qual s’està plantejant una reforma integral consensuada amb els barris i els 

diferents agents, per al Paral·lel també seria interessant plantejar un pla integral. Comenta que 

tant la Meridiana com el Paral·lel, que segueixen el paral·lel i el meridià terrestres, estan 

relacionades amb el pla Cerdà, amb la planificació de l’eixample de Barcelona. 

Conclou que cal un pla integral i la coordinació entre els tres districtes pels quals transcorre 

l’avinguda, així com un diàleg entre veïns, comerciants i entitats culturals i d’oci. 
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El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que està d’acord en les necessitats que 

té l’avinguda, el pla de suport a la dinamització cultural, la dinamització del teixit comercial, el 

pla de millora de neteja i manteniment, impulsar un pla de mobilitat per al Poble-sec i concretar 

l’ordenança de la plaça Espanya. També considera interessant realitzar l’estudi d’adquisició 

d’El Molino, que podria interaccionar amb l’Arnau —l’únic teatre de barraca que queda i que 

cal evitar perdre— per crear un pol teatral de primer ordre. 

Subratlla que totes les actuacions s’han de fer amb la participació de tots els agents implicats i 

han de servir per guanyar espais per a la ciutadania i establir sinergies entre els diferents barris, 

no pas per generar espais per al turisme ni per omplir de terrasses els espais guanyats a les 

persones. 

Posa de manifest que el Govern actual ja es va trobar un projecte fet, i hi mancaven els dos 

trams dels extrems del Paral·lel; amb l’excusa que el procés que s’havia fet havia estat poc 

participatiu, en va iniciar un altre, però dos anys després, les reformes continuen parades. 

Planteja la pregunta de si tornar a obrir un procés ha servit de res, tenint en compte que la 

paralització de la segona fase de la reforma del Paral·lel no ha permès millorar els consensos 

veïnals ni augmentar la participació al voltant de la decisió. Observa que aquest segon procés ha 

aturat una obra que és la continuïtat d’una ja executada i que no comportava cap impacte 

negatiu sobre l’entorn ni sobre els ciutadans. 

D’altra banda, pregunta si es va calcular el risc de perdre el pressupost assignat i de generar una 

dilatació en els terminis d’execució, i recorda que el Grup d’ERC ja va preguntar al Consell 

Plenari del Districte de Sants-Montjuïc si en altres projectes se seguiria el mateix camí. 

Per acabar, agraeix la proposició al Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

referent a un tema cabdal que cal abordar bé, mitjançant un pla d’usos del Paral·lel que hauria 

d’anar lligat al que es va fer al Poble-sec i, en el futur, el de Ciutat Vella i Sant Antoni, així com 

la reurbanització dels extrems de l’avinguda per humanitzar, teixir i cosir els diferents barris i 

connectar-los amb el front marítim. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que el Paral·lel ha estat un espai molt important en la història de 

Barcelona i, durant molts anys, una via principal de la vida social de la ciutat, però, 

malauradament, els darrers anys havia deixat de ser-ho, perquè Barcelona va decidir girar-li 

l’esquena. Posteriorment, per sort, Barcelona va tornar a mirar cap al Paral·lel i va començar 

una reforma que va millorar l’avinguda urbanísticament i vitalment. Més tard, en canvi, el nou 

Govern municipal va aturar aquesta reforma. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, que al novembre va presentar una proposició, que va 

ser aprovada, en què el Govern municipal, que hi va donar suport, va afirmar que en tres mesos 

es podria arribar a un consens per acabar la segona fase de millora del Paral·lel. Tanmateix, 

encara no hi ha notícies sobre si s’ha avançat en aquesta qüestió. 

Demana al Govern que doni compliment a totes dues proposicions, pel bé del Paral·lel, de la 

seva gent, de les seves entitats i de la vida que s’hi genera. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que el projecte urbanístic en 

aquesta zona ha de partir d’una revisió de fons del model de ciutat i de la reparació dels danys 

ocasionats pel monocultiu del turisme. 

Assenyala que al Paral·lel es beneficia qui es lucra amb el turisme i es perjudica les veïnes: les 

dels barris més afectats per la sobresaturació han arribat a témer tota reforma o millora dels 

carrers i les places, perquè saben que després de les millores hi arriben més turistes, tanquen les 

botigues de tota la vida, són substituïdes per bars i restaurants i pugen els lloguers. Afegeix que 

la reforma portada a terme a l’avinguda durant el mandat passat no va recollir pràcticament cap 

proposta de les entitats veïnals, i ha tingut com a resultat la manca de places, uns seients 

solitaris on les veïnes han de seure entre els cotxes, i uns fanals que van costar 6.500 euros 
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cadascun (s’hi va destinar el 30% del pressupost de la reforma) quan no es diferencien de 

qualsevol altre fanal. 

Afirma que l’urbanisme del Paral·lel no serveix per cohesionar els tres barris que travessa, sinó 

que més aviat fa de frontera, i no és un eix cívic i ciutadà, sinó que més aviat està obert a 

establiments absolutament aliens als barris i acostats al turisme. 

Explica que, si bé el Grup de la CUP coincideix que cal regular l’oferta cultural, la reforma 

plantejada pel Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) i la del seu grup són 

antagòniques. 

 

El Sr. MÒDOL considera que la proposició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates) és força completa i es presenta amb un to molt positiu, però no coincideix en la 

valoració que es fa de la manca d’acció del Govern. Assegura que s’ha seguit l’evolució del 

Teatre Arnau i El Molino i s’ha mantingut un profund diàleg amb els veïns, i aclareix que si es 

van aturar les obres va ser perquè els veïns no estaven d’acord amb la solució que se’ls havia 

donat. A partir d’aleshores, no s’hi ha deixat de treballar, tot fixant objectius, prioritzant i sent 

tan realistes com ha estat possible, des de diferents àrees de l’Ajuntament. 

Per això, el seu grup, convençut que hi ha un escenari possible de col·laboració entre tots els 

partits per tirar endavant propostes concretes sobre el Paral·lel, farà una abstenció positiva a la 

proposició. 

 

La Sra. SANZ assenyala que el seu grup va proposar una transacció, atès que compartia la 

filosofia que motiva la proposició, però entenia que aquesta prefigurava un resultat, fet que 

contradiu la voluntat de fer un debat profund amb tots els agents implicats per acordar quines 

són les actuacions més prioritàries i urgents. 

Posa de manifest que el grup proposant està demanant al Govern que en sis mesos faci tot allò 

que ell no va fer en quatre anys, i comenta que si no s’avança tan de pressa com es voldria és 

perquè no es vol tornar a posar per davant de moltes altres qüestions la transformació urbana, i 

perquè es té en compte la petició d’entitats i organitzacions de repensar el projecte. El Govern 

va escoltar i va donar resposta a les demandes del territori: un projecte amb sentit comú per als 

veïns i veïnes dels barris que es troben en el marc del Paral·lel. 

Comenta que el Govern, des del primer moment, va considerar que calia actualitzar el projecte 

amb tots els territoris implicats i tenint en compte els diferents plans d’usos (de Ciutat Vella, de 

Sant Antoni i del Poble-sec, ja aprovat). 

Observa que, si bé la Meridiana i el Paral·lel poden compartir un origen pel que fa a la 

planificació, el desenvolupament i la connectivitat, actualment el disseny d’una avinguda no té 

res a veure amb el de l’altra, per l’ús, l’activitat que hi ha, les relacions d’encreuament, etc., de 

manera que les transformacions seran molt diferents. 

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

 

El Sr. MARTÍ agraeix els vots favorables i l’abstenció positiva del Govern, a qui diu que les 

conclusions del procés participatiu «Pensem en Paral·lel» es tenen des del novembre del 2015 i 

des d’aleshores ha passat més d’un any i no s’hi ha fet res. 

Demana al Govern que no posi en boca de tots els veïns el que correspon només a uns quants. 

Concreta que els veïns que estaven en contra del projecte eren una minoria, i recorda que, a 

més, alguna entitat, com ara Som Paral·lel, va expressar la seva disconformitat de manera 

violenta en més d’una ocasió, i algunes persones que estaven al capdavant d’aquest moviment 

veïnal ara estan contractades per l’Ajuntament. 

Per acabar, observa que el Govern anterior va destinar uns 30 milions d’euros al Paral·lel, 

mentre que el Govern actual no hi ha invertit pràcticament res. 
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La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. 

Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

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

el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la 

CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/5850) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern de la ciutat 

promogui un pla d’actuació, en coordinació amb les altres administracions, amb l’objectiu de 

garantir que les restriccions de vehicles contaminants prevista per a l’any 2019, tinguin el 

menor impacte social possible, facilitant la substitució de vehicles antics per altres mitjans de 

transport o per vehicles menys contaminants. Per a això el pla estarà dotat econòmicament i 

tindrà, com a mínim, els eixos següents: - Un programa de subvencions econòmiques per 

facilitar la substitució de vehicles antics per d’altres menys contaminants, especialment adreçat 

a les famílies amb menor poder adquisitiu. - Un programa de bonificacions per a les persones 

que retirin els vehicles antics més contaminants i adoptin altres mitjans de transport. - Un 

programa de desplegament d’infraestructures per facilitar la introducció de nous vehicles menys 

contaminants, com per exemple, instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 

aparcaments segurs per a bicicletes elèctriques, etc. - Un programa per afavorir noves formes 

d’ús del vehicle privat, com el cotxe compartit, el lloguer de vehicles elèctrics, etc. Tot això, 

sens perjudici de les millores necessàries en el transport públic. 

 

El Sr. ALONSO entén que tots els grups coincideixen en la necessitat de prendre mesures 

estructurals per lluitar contra la contaminació i, per tant, reduir el nombre de vehicles privats 

més contaminants i potenciar un transport públic sostenible, que també ha de ser de qualitat i 

econòmicament assequible. 

Considera, però, que sempre és millor incentivar que prohibir. Per això, opina que l’escenari 

ideal seria que no calgués prohibir la circulació dels vehicles més contaminants (prohibició 

anunciada pel Govern per al 2019) perquè aquests vehicles ja no existissin.  

Posa de manifest que, atès que, malauradament, el transport públic no arriba a tot el territori i 

els horaris i les freqüències són insuficients, moltes persones necessiten un vehicle privat. 

Moltes famílies, però, no tenen recursos per substituir el seu cotxe contaminant, de manera que 

la prohibició podria impedir-los l’accés a la mobilitat. 

En darrer lloc, enuncia la proposta, que entén que recull mesures imprescindibles per evitar 

perjudicar les famílies amb menys poder adquisitiu, i garantir que la restricció per als vehicles 

contaminants tingui el menor impacte social possible. 

 

La Sra. VILA explicita que a Barcelona hi ha una contaminació constant que afecta la qualitat 

de vida de les persones que hi viuen, i recorda que en la darrera sessió de la Comissió, el seu 

grup va presentar una proposició perquè l’estratègia del Govern municipal per fer front a 

aquesta situació inclogués l’aposta pel vehicle elèctric, un sector estratègic de valor afegit que 

genera llocs de treball qualificats. Especifica que la proposició demanava que s’elaborés un pla 

director del vehicle elèctric que recollís diferents actuacions: electrificar la flota municipal, les 

flotes privades i els taxis (actualment, només 22 taxis de més de 10.000 són elèctrics), i apostar 

perquè les persones tendeixin a adquirir un cotxe elèctric, per a la qual cosa cal una 

infraestructura determinada i assessorament pel que fa a la instal·lació de punts de connexió 

privats, entre altres mesures. Assenyala que el Govern municipal va votar en contra d’aquesta 

proposta, cosa que entén que demostra que aquesta qüestió no és prioritària per al Govern, que 

se centra en el transport privat i deixa de banda altres vies. 
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Considera que la proposició del Grup de Cs va en la línia de la que va presentar el seu grup i, a 

més, reforça la idea compartida que cal facilitar el canvi i ajudar les persones amb més 

dificultats econòmiques. Per això, hi votarà a favor. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la transacció millora el 

text inicial. 

Coincideix que quan es proposa restringir la circulació d’uns vehicles, cal proposar mesures que 

facilitin la renovació d’aquests per evitar perjudicar les persones amb menys poder adquisitiu. 

Observa, però, que qui ha de donar aquests ajuts és el Govern de l’Estat, que a través de plans 

com el Renove facilita la renovació del parc de vehicles. 

Recorda que el paquet de mesures presentat recentment en el marc de la cimera per la qualitat 

de l’aire inclou la creació d’una targeta verda que donarà dret a tres anys de transport públic 

gratuït per a les persones que desballestin un vehicle lleuger dièsel d’abans del 2005 o de 

benzina d’abans del 1996. 

Considera que el programa de desplegament d’una infraestructura de punts de recàrrega és una 

de les mesures cabdals per reduir la contaminació. Subratlla que les mesures han d’anar 

acompanyades d’un calendari i un pressupost per a la implantació dels diferents vehicles 

elèctrics (motos, bicicletes, vehicles de la flota municipal, vehicles del sector de la distribució, 

taxis, etc.). 

Troba preocupant que, segons fonts usuàries, només el 60% dels punts de recàrrega de cotxe 

elèctric funcioni correctament i que el 20% estigui fora de servei de manera habitual. Remarca 

que la xarxa hauria de ser molt més àmplia i incloure tots els pàrquings i edificis municipals, i 

que es podria obrir una línia d’ajuts per a projectes d’instal·lació de punts de recàrrega privats. 

En darrer lloc, valora que es vetlli pel foment del cotxe compartit. Assenyala que es podria 

analitzar la possibilitat de llançar campanyes informatives o plataformes col·laboratives 

públiques a l’estil de BlaBlaCar o SocialCar, que facilitin el transport privat compartit i ajudin a 

reduir els nivells de contaminació i la congestió del trànsit. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que els protocols per a la millora de la qualitat de l’aire que 

s’aplicaran a partir del 2019, que inclouen les restriccions per als vehicles més contaminants, 

tindran un gran impacte en els barcelonins, sobretot en les famílies amb menys poder adquisitiu. 

El Grup del PP considera que aquesta proposició pot ser un bon punt de partida per pal·liar 

aquest impacte, i per això hi votarà a favor. 

Recorda que el Govern d’Espanya ha anunciat ajuts en aquesta línia, com ara el PIVE o el 

MOVEA, però observa que no podran tirar endavant si no s’aproven els pressupostos. 

Subratlla que la promoció del vehicle elèctric ha d’anar acompanyada de les infraestructures i 

els punts de recàrrega necessaris, de manera que l’Ajuntament hauria d’ajudar les comunitats de 

propietaris, tant econòmicament com amb assessorament, en la instal·lació d’aquests punts, i 

estudiar el desenvolupament d’un pla d’ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega a l’espai 

públic, als aparcaments i als edificis. 

 

La Sra. LECHA no entén que es vulgui promoure el transport públic (preferiblement elèctric) i 

reduir el vehicle privat un 30% d’aquí al 2020 per disminuir la contaminació i, alhora, es doni 

suport a proposicions que fomenten l’ús del vehicle privat mitjançant ajuts econòmics i 

assessorament. A més, el seu grup està totalment en contra que es posin diners públics al servei 

de les indústries automobilístiques. Per això, no pot donar suport a la proposició de cap manera. 

D’altra banda, observa que potser els ajuts perquè les persones que tinguin un vehicle 

contaminant facin servir el transport públic no haurien de ser individuals sinó per a la unitat 

familiar. 
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El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix l’objectiu de garantir la 

implementació de les mesures contra la contaminació atmosfèrica, en aquest cas, les referides al 

parc de vehicles més contaminants, que preocupen sobretot col·lectius com el de la gent gran o 

persones amb pocs recursos, que voldrien canviar el vehicle però no s’ho poden permetre. 

 

El Sr. XIMENO agraeix la transacció i la proposició, que encaixa perfectament amb dos dels 

eixos del pla de mesures contra la contaminació que va presentar el Govern. 

Recorda que la restricció proposada és un pacte entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea 

Metropolitana, els 36 municipis de l’àrea metropolitana i els 40 municipis de la zona de 

protecció de l’atmosfera. Celebra que per fi es posi la salut al centre de les polítiques públiques 

i que les administracions implicades hi treballin coordinadament, un treball necessari i urgent 

atès que el 70% de les emissions són pel trànsit rodat i que la Unió Europea ha tornat a obrir un 

expedient sancionador a Espanya per la contaminació de Barcelona i de Madrid. 

Coincideix que cal ajudar les persones que més dificultats tindrien amb l’aplicació de la mesura, 

i explicita que es millorarà la infraestructura de punts de recàrrega, es promouran la bicicleta 

elèctrica i el vehicle elèctric (esmenta el programa LIVE) allà on no s’aconsegueixi contenir 

l’ús del vehicle privat, i que hi ha l’objectiu de no homologar taxis dièsel a partir de 2020. 

D’altra banda, assenyala que el 20% dels taxis són híbrids. 

Valora la creació de la targeta verda, impulsada per l’Ajuntament, acordada amb l’Àrea 

Metropolitana i ampliable a altres serveis, i observa que caldrà un treball conjunt de totes les 

administracions —cal adequar mesures com el PIVE— que veritablement faci que les 

emissions disminueixin i que ajudi les persones amb més dificultats. 

Per acabar, exposa que el 50% de les llars tenen cotxe (percentatge que es redueix al 15% en el 

cas de les llars amb menys renda), i que el 15% de dones i el 24% d’homes fan desplaçaments 

amb vehicle privat. 

 

El Sr. ALONSO agraeix els vots favorables i espera que es treballi per concretar el contingut de 

la proposició. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Vila expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d’ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

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

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern de la ciutat promogui 

les següents actuacions, en coordinació amb les altres administracions, amb l’objectiu de 

garantir que les restriccions de vehicles contaminants previstes per a l’any 2019 tinguin el 

menor impacte social possible, facilitant la substitució de vehicles antics per altres mitjans de 

transport o per vehicles menys contaminants. - Un programa de subvencions econòmiques 

impulsat a nivell estatal per facilitar la substitució de vehicles antics per vehicles menys 

contaminants (etiqueta zero), especialment adreçat a les famílies amb menor poder 

adquisitiu. - Un programa de bonificacions per a les persones que retirin els vehicles antics 

més contaminants i adoptin altres mitjans de transport. - Un programa de desplegament 

d’infraestructures per facilitar la introducció de nous vehicles menys contaminants, com per 

exemple, instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, aparcaments segurs per a 

bicicletes elèctriques, etc. - Un programa per afavorir noves formes d’ús del vehicle privat, 

com el cotxe compartit, el lloguer de vehicles elèctrics, etc. Tot això, sens perjudici de les 

millores necessàries en el transport públic. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/5862) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a que es treballi conjuntament els plans de definició d’usos del Port Olímpic i dels 

locals d’oci de primera línia Front Marítim de la Barceloneta i que a tal efecte és constitueixi 

una comissió amb els grups polítics i les entitats veïnals d’ambdós barris per tal d’abordar el 

tema. 

 

El Sr. CORONAS saluda l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, present a la sala, i observa 

que la finalització de la concessió del Port Olímpic (2020) representa una gran oportunitat per 

capgirar el model d’explotació d’espai públic i que aquest esdevingui un espai de convivència i 

de civisme per als veïns i veïnes. També en els locals d’oci de la primera línia del front marítim 

(la concessió finalitza el 2019) cal canviar els usos existents, garantir l’ús familiar dels veïns i 

les veïnes, i aturar els comportaments incívics. 

Recorda que fa uns mesos el seu grup va demanar un pla de xoc per pal·liar el malestar 

mitjançant més campanyes sostingudes de convivència, més vigilància i agents cívics, o més 

contundència per part de la Guàrdia Urbana. Considera intolerable que els veïns i les veïnes no 

puguin descansar els caps de setmana, i entén que convindria abordar els problemes de totes 

dues zones globalment, ja que estan relacionades i que la concessió de l’una i de l’altra 

finalitzen amb un any de diferència. 

Recorda que en el cas del Port Olímpic, l’Ajuntament ja té cedides les competències d’usos i fa 

pocs mesos l’Ajuntament i la Generalitat van firmar un protocol a través del qual el consistori 

assumirà la gestió pública del Port Olímpic i podrà definir el model, usos ciutadans i espais 

públics de qualitat d’aquest àmbit referent del litoral, i treballarà conjuntament amb la 

Generalitat per a la redacció d’un pla director del Port Olímpic que establirà actuacions pel que 

fa a infraestructures, activitats, usos i règim d’explotació de les instal·lacions. En el cas dels 

locals del front marítim de la Barceloneta, en canvi, la propietat és de l’Estat, i no se sap si quan 

acabi la concessió actual podran ser gestionats per l’Ajuntament, però, en qualsevol cas, caldria 

parlar amb l’Estat per poder fer un replantejament integral del port i del front marítim de la 

Barceloneta, no tan sols des del punt de vista del model d’explotació, sinó des del punt de vista 

del model d’espai públic que cal que esdevingui, els usos i l’afectació positiva o negativa a 

l’entorn. 

Indica que la transformació d’aquests espais cap a un model més ciutadà consensuat amb el 

veïnat no només ha de suposar un canvi d’usos, sinó també un compromís en el manteniment i 

la gestió del port i del front, així com obres de millora i de manteniment en unes 

infraestructures que ni l’Estat, ni l’Ajuntament, ni les empreses concessionàries s’han molestat 

mai a dur a terme. 

Per acabar, enuncia la proposició, que recull les demandes dels veïns i veïnes de la Vila 

Olímpica i de la Barceloneta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup, que subscriu la intervenció del 

Sr. Coronas i que al març del 2016 va demanar una compareixença referent al Port Olímpic, a 

les necessitats de renovació física i de redefinició del model d’oferta lúdica, comercial i de 

restauració, així com als problemes d’incivisme massius que es produeixen al voltant d’una 

bona part de l’oferta actual, i al juliol del mateix any va presentar una proposició al Plenari de 

l’Ajuntament que incorporava tots aquests plantejaments i que va ser aprovada. 

Celebra que el Grup d’ERC s’hi sumi i hi afegeixi la problemàtica del front marítim, i demana 

al Govern municipal que no esperi a la data de finalització de les concessions per posar-s’hi a 

treballar. 
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El Sr. BLANCO recorda que al Plenari del gener es va aprovar, amb una àmplia majoria, una 

declaració del Grup de Cs per instar a l’elaboració d’un pla director del Port Olímpic, previst en 

el protocol de col·laboració signat per l’Ajuntament i la Generalitat el 2 de desembre, i 

imprescindible per posar fi a la incertesa respecte al futur d’aquest indret, una incertesa que 

endarrereix inversions necessàries per al manteniment i l’adequació de les instal·lacions. 

Indica que el pla director ha de determinar, entre altres, els futurs usos i les activitats 

complementàries del recinte portuari, i s’ha de redactar mitjançant un grup de treball paritari 

entre la Generalitat i l’Ajuntament. Pregunta si s’ha constituït aquest grup, que fa mesos que 

hauria d’estar treballant, i com van els treballs per a l’elaboració del pla director. 

Observa que en el debat sobre la definició dels usos haurien de participar també els operadors i 

treballadors del Port Olímpic, que són els qui millor coneixen les necessitats de l’espai, així 

com els veïns, que actualment pateixen problemes de soroll i inseguretat que cal resoldre. 

Informa que el Grup de Cs va proposar una transacció en el sentit que es creés també un grup de 

treball amb els operadors i treballadors del port. Com que la transacció no s’ha acceptat però 

està d’acord amb la proposició i el fet que es tingui en compte el consens veïnal, s’hi abstindrà. 

 

El Sr. MULLERAS dona la benvinguda als representants de l’Associació de Veïns de la Vila 

Olímpica, i explicita que la Vila Olímpica va ser una inversió de ciutat molt important. 

Observa, però, que a mesura que Barcelona s’ha anat obrint al mar, el barri de la Vila Olímpica 

s’ha anat tancant als veïns. Subratlla que cal treballar perquè això no continuï succeint, i que la 

finalització de les concessions és una bona oportunitat per fer-ho i per aclarir quin és el futur 

que es vol per al Port Olímpic. 

Assenyala que també el Grup del PP ha presentat iniciatives sobre aquesta qüestió, sobre la qual 

cal començar a prendre decisions, i establir els criteris per determinar els usos del Port Olímpic 

i del front marítim, abans que finalitzin les concessions. 

Pels motius exposats, votarà a favor de la proposició. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup, que troba encertat que es debati sobre el 

front marítim i el Port Olímpic, tenint en compte que Barcelona no es va obrir al mar, sinó que 

tota la franja litoral de Barcelona es va mercantilitzar, mercantilització que ha provocat que els 

veïns no puguin compartir aquests espais i no puguin descansar ni socialitzar en aquests àmbits 

de manera normalitzada. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que valora especialment la possibilitat 

d’explicar als veïns què està fent ja l’equip de govern, i comenta que l’Àrea Metropolitana ha 

elaborat un estudi sobre els usos de tot el front litoral. 

D’altra banda, destaca el fet que es plantegi una reflexió conjunta i una suma d’esforços 

mitjançant un grup obert a tots els grups polítics i als veïns. 

 

La Sra. SANZ dona la benvinguda, en nom del Grup de BC, al president de l’Associació de 

Veïns de la Vila Olímpica, el Sr. Jordi Giró. 

A continuació, subratlla la importància d’haver aconseguit que l’Ajuntament de Barcelona 

tingués les regnes sobre el futur i el model de desenvolupament del Port Olímpic, atenent les 

demandes veïnals, gràcies a l’acord signat el desembre del 2016 amb la Generalitat després de 

mesos de negociacions. 

Indica que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició, com ha fet amb altres iniciatives, i 

comenta que en cap moment hi ha hagut la intenció d’esperar a la finalització de les 

concessions per actuar, sinó tot el contrari, i que la negociació feta permet avançar i començar a 

dibuixar el model que es vol, que, en el cas del Govern, és un model amb un Port Olímpic 

vinculat a l’ús familiar i a activitats esportives relacionades amb la maritimitat de la ciutat que 
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compensi el desequilibri actual. Espera que tots hi col·laborin en aquesta direcció en una 

qüestió de gran magnitud com aquesta. 

Informa que al febrer es va fer la primera reunió amb la Generalitat i que aquest mes se’n farà la 

segona, i que el 2017 ha de servir per fer les taules de reflexió i parlar amb les diferents 

administracions implicades (també hi ha prevista una trobada amb el ministre). 

Conclou que la transformació d’aquesta zona de la ciutat és un repte importantíssim que cal 

abordar amb propostes i amb solucions fruit d’un profund debat conjunt. 

 

El Sr. CORONAS agraeix el suport a la proposició, i diu al Sr. Blanco que, pels motius que va 

explicar per correu electrònic, entén que els empresaris no han de formar part de la taula de 

treball: és millor tractar els interessos contraposats en espais separats. D’altra banda, en aquest 

cas la definició dels usos ha de ser una decisió de l’Ajuntament amb els veïns, i posteriorment 

cal buscar les sortides perquè les empreses i els treballadors es puguin adaptar a un model que, 

per les afectacions que té, entén que no es pot decidir des de l’àmbit empresarial. 

Posa de manifest que aquesta proposició es diferencia de la resta d’iniciatives presentades sobre 

aquesta qüestió perquè proposa tractar conjuntament el Port Olímpic (objecte de totes les 

iniciatives) i els locals que hi ha a primera línia de platja a la Barceloneta, ja que s’entén el 

conjunt com una única unitat d’oci, amb interessos i problemes comuns. Concreta que en tots 

dos llocs es promou un tipus d’oci que perjudica els veïns i veïnes i que a l’estiu els afecta les 

vint-i-quatre hores del dia. Remarca que és molt positiu que es creï un espai per tractar 

conjuntament la problemàtica dels dos espais. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Blanco expressa l’abstenció de Cs, 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. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/5876) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a publicar i presentar en el proper Plenari del Consell Municipal un informe sobre 

l’aplicació de l’Ordenança de terrasses dels anys 2014, 2015 i 2016, incloent tots els 

procediments judicials oberts per l’aplicació per part del Govern municipal de l’esmentada 

ordenança i les possibles conseqüències patrimonials per reclamacions judicials a l’Ajuntament 

de Barcelona. 
 

El Sr. MULLERAS comenta que els informes anuals sobre l’Ordenança de terrasses —

previstos a l’article 91 de la mateixa ordenança— han de ser una memòria anual detallada sobre 

l’aplicació de l’Ordenança i servir per detectar els problemes resultants de la seva aplicació i 

donar-hi solució. Considera que si l’informe i la Comissió Tècnica de Terrasses haguessin 

funcionat des de l’inici, segurament molts dels problemes d’aplicació que hi ha hagut haurien 

sortit a la llum abans i s’haurien pogut arreglar. 

Comunica que el Grup del PP ha acceptat una esmena del Govern perquè l’informe es presenti, 

s’expliqui i es debati a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en un termini de dos 

mesos. 

Posa de manifest que el divendres de la setmana passada es va informar de l’anul·lació de 

l’ordenació singular dels carrers Blai i Blesa, i de la presentació per part de restauradors de 

reclamacions judicials i patrimonials relacionades amb l’aplicació de l’Ordenança. Per això, el 

seu grup demana al Govern municipal que concreti quines reclamacions judicials hi ha hagut i 

quines conseqüències poden tenir. 
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Observa que, tal com diu l’Ordenança (capítol 6, article 75), les ordenacions singulars no han 

de servir per regular una reducció d’horaris, sinó per decretar ordenacions en espais singulars 

amb normatives específiques sobre el mobiliari urbà, el mobiliari de les terrasses, els elements 

que la integren, l’estètica o les condicions de situació d’unes terrasses en un espai concret. 

 

Subratlla que el Govern ha fet més de trenta ordenacions singulars, i de vegades pot semblar 

que el que pretén és modificar l’Ordenança sense que els canvis siguin coneguts i votats pels 

grups municipals. 

En darrer lloc, afirma que la proposició pal·liaria la incertesa jurídica i l’alarma social 

generades per diferents actuacions del Govern. 

 

El Sr. BLASI expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix bona part de l’exposició 

del Sr. Mulleras i que, conjuntament amb altres grups municipals, va demanar un plenari 

extraordinari per debatre sobre terrasses i donar impuls a una qüestió que havia estat totalment 

paralitzada amb el govern en solitari de BC. 

Recorda que algun grup ha demanat en diverses ocasions tenir accés a les actes de les sessions 

de la Comissió Tècnica de Terrasses, i manifesta preocupació, com ja ha fet altres vegades, per 

la judicialització de l’Ordenança relacionada amb les ordenacions singulars. En aquest sentit, 

esmenta la sentència relativa als carrers Blai i Blesa, i la qüestió dels pòrtics. 

Espera que, més enllà de la presentació que faci el Govern d’aquí a dos mesos, hi hagi un 

desenllaç satisfactori. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que entén, però, que els problemes que 

genera l’Ordenança no deriven únicament de l’aplicació, sinó també del mateix text, 

excessivament rígid. Concreta que el text fa que hi hagi reduccions desproporcionades de taules 

i terrasses, sovint injustificades, i demana autocrítica i assumpció de responsabilitats per part 

dels grups que van aprovar l’Ordenança. 

Afirma que el Govern actual fa una aplicació de l’Ordenança massa restrictiva a partir d’una 

interpretació que no és legitima i que pot comportar perjudicis econòmics a l’Ajuntament. 

Exposa que el Grup de Cs va qüestionar que en el procés participatiu referent a l’ordenació 

singular dels carrers Blai i Blesa s’hagués assolit un consens amb els restauradors. La regidora 

ho va assegurar, però el recurs presentat —i guanyat— per 38 restauradors demostra que 

mentia, i que els processos suposadament participatius només són simulacres per imposar 

decisions ja preses unilateralment. 

D’altra banda, puntualitza que l’Ordenança, tal com ha confirmat el jutge, permet l’ampliació 

d’horaris per motius singulars com ara les festivitats, però no reduir els horaris de manera 

generalitzada en una ordenació singular, com va afirmar el Govern. 

Subratlla que l’aplicació de l’Ordenança que fa el Govern no resol els problemes de 

convivència, que caldria resoldre amb la col·laboració dels restauradors i no actuant contra ells, 

i amb la presència de responsables a les terrasses, mesura més efectiva que buidar els carrers. 

 

El Sr. CORONAS remarca que ja és hora de posar fi al tema de les terrasses i definir una 

ordenança que es pugui aplicar, que posi ordre, que no sigui l’ordenança dels uns contra els 

altres i que realment resolgui els problemes d’espai públic, que no inclouen només distàncies i 

ordenacions singulars. 

Considera surrealista que el Grup del PP continuï insistint en el tema de les terrasses, 

probablement amb la intenció de millorar la seva imatge davant del Gremi de Restauració 

després d’haver aprovat l’Ordenança. Per això, el Grup d’ERC votarà en contra de la 

proposició. 
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Per acabar, assenyala que també cal tenir en compte els bars, restaurants, xocolateries, 

xurreries, etc. de la ciutat que no formen part del Gremi de Restauració, i no limitar el debat a 

les terrasses de Ciutat Vella, l’Eixample o Gràcia. 

 

La Sra. LECHA subratlla que, després de l’aprovació de l’Ordenança, el lobby hostaler es va 

assegurar no haver de complir la normativa marcant-se unes dates per endarrerir al màxim 

possible l’entrada en vigor de l’ordenament, i la dreta del consistori va obligar a paralitzar 

l’ordenança que havia fet i aprovat en l’anterior legislatura, una ordenança que no defensa 

l’espai públic com espai de tothom, sinó que segueix donant a les empreses de restauració 

l’espai per privatitzar-lo. 

Considera vergonyosa la interpretació que es fa de l’Ordenança per impedir l’ordenació 

singular dels carrers Blai i Blesa. Especifica que el jutge va assenyalar que «l’existència de 

queixes de veïns no permet una actuació de caràcter general», i observa que l’ordenació 

singular no només la motivava la reivindicació de veïns del seu dret al descans, sinó també el 

fet de tenir una zona massificada amb un ús intensiu de l’espai públic en una zona turística que 

acaba convertint el barri, concretament els carrers Blesa i Blai, en una zona descontrolada. 

Qualifica d’inadmissible que la sentència digui que el consistori no té dret a legislar, i afirma 

que aquest jutge, igual que el PP, confon el poder legislatiu amb el judicial. 

Afirma que és habitual que el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) i el 

Grup de Cs recorrin a la llei per afavorir l’afany inacabable de lucre a costa de l’espai públic i 

no les classes populars, i considera reprovable l’actitud victimista del Govern, que demana que 

la CUP mobilitzi una cosa vergonyosa mentre l’alcaldessa rep el gremi hoteler i el gran Llibre 

blanc que demana via lliure a la mercantilització, amb el Sr. Collboni rient les gràcies en 

primera fila durant la presentació del Llibre blanc dels plans contra l’Ajuntament i per la 

mercantilització del poc espai lliure que queda als veïns. 

Conclou que, un cop més, es constata que els interessos dels lobbies de l’hostaleria estan 

confrontats als drets de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, i remarca que la resolució 

depèn de l’Ajuntament. 

 

El Sr. MÒDOL assegura que el Govern mai no té cap problema a facilitar la informació que es 

demana i sempre intenta fer-ho amb la màxima celeritat possible. En aquest cas, s’han proposat 

dos mesos seguint el consell dels tècnics. 

Observa que, davant d’una qüestió tan complexa, és lògic que sorgeixin diferències i que 

cadascú defensi els seus interessos, i subratlla que el Govern sempre defensa els interessos de la 

ciutat, l’espai públic i l’activitat. 

Comenta que el Govern podria haver optat per fer un decret d’alcaldia per retallar els horaris 

sense consultar ningú, però va optar per la participació per intentar aconseguir el màxim 

consens, però no per atacar les ordenacions singulars, que entén que són la millor part de 

l’ordenança que van compartir els grups de CiU i el PP. 

Indica que, després que el jutge hagi dit que la reducció dels horaris no es pot fer mitjançant 

l’ordenació singular, caldrà millorar aquesta qüestió en la nova ordenança que entre tots s’està 

treballant. 

Manifesta la intenció de flexibilitzar l’Ordenança tant com sigui possible, per les particularitats 

de cada zona, però entén que tenir una ordenança formada únicament per ordenacions singulars 

seria ingestionable. 

Assegura que el problema es resoldrà i es trobarà la manera perquè el descans dels veïns estigui 

garantit per la norma. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix els vots favorables, i explicita que la proposició demana que es posi 

en pràctica una part de l’Ordenança que fins ara no s’ha posat en pràctica, l’elaboració d’un 
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informe anual que ha de servir per trobar solució als problemes que hagin sorgit. Insisteix que si 

això s’hagués fet des del 2014, no s’hauria arribat a aquesta situació, ja que els problemes 

s’haurien detectat abans i s’haurien pogut resoldre. 

Subratlla que les decisions per decret del Govern municipal poden generar indemnitzacions o 

danys patrimonials per a l’Ajuntament, que haurà de pagar amb diners públics de tots els 

barcelonins. Per això, el Grup del PP vol que s’especifiqui la dimensió del problema. 

Assegura que l’autocrítica ja s’ha fet, i que ara cal que el Govern, després de dos anys, per fi 

expliqui quin és el seu model pel que fa a l’ordenació de terrasses i faci pública la seva 

proposta. 

 

El Sr. BLASI recorda al Sr. Blanco, que ha demanat autocrítica, que els seus grups van 

compartir una sol·licitud de plenari extraordinari i una proposició, i que des del primer moment 

es va preveure l’autorevisió de l’Ordenança. 

Admet, però, que no s’ha compartit com s’ha estat desenvolupant, sobretot en l’àmbit de les 

ordenacions singulars. En aquest sentit, es va demanar que es presentés un calendari per poder 

fer una previsió, i fins i tot si s’ha de negociar i s’ha de parlar, i s’ha de fer amb tots els grups 

municipals de forma conjunta o de forma individual, que hi hagi una aturada d’aquells elements 

que poden suposar un obstacle en les negociacions. 

Puntualitza que el seu grup no ha parlat d’ocupació de l’espai públic i, en aquest sentit, esperarà 

a veure quins són els posicionaments conjunts de la resta dels grups municipals, així com les 

opinions i els criteris del conjunt d’agents afectats. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, 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. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a publicar 

i presentar, abans de dos mesos en la CEUM, un informe sobre l’aplicació de l’Ordenança de 

terrasses dels anys 2014, 2015 i 2016, incloent-hi tots els procediments judicials oberts per 

l’aplicació per part del Govern municipal de l’esmentada ordenança i les possibles 

conseqüències patrimonials per reclamacions judicials a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/5814) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda la creació d’un grup de 

treball participatiu per tal d’elaborar durant el 2017 una proposta d’Ordenança de solars i 

edificacions en desús d’acord amb les característiques següents: 1.- L’objecte de l’ordenança 

serà la de regular els usos i condicions dels solars buits i les edificacions en desús, quan 

aquestes no tinguin la consideració d’habitatge, sigui quin sigui el seu estat de conservació. 2.- 

La regulació ha de perseguir que no es mantinguin solars i edificacions en desús sense motiu, 

combatre l’especulació amb el sòl de la ciutat i generar les condicions necessàries per la 

mobilització d’aquests espais per a la rehabilitació i construcció d’habitatges i equipaments, així 

com promoure i facilitar els usos comunitaris transitoris en solars en desús. 3.- L’ordenança 

regularà, més enllà de les condicions de seguretat i salubritat mínimes, els terminis màxims de 

mesures de tancament d’edificacions i solars, d’estat de ruïna, els usos transitoris, així com la 

tipificació d’infraccions i sancions en cas d’incompliment, especialment dirigides a garantir la 

funció social de la propietat per sobre de l’ús especulatiu d’aquesta. 
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La Sra. LECHA assenyala que la proposició recull una esmena del Govern. 

Tot seguit, comenta que l’ús especulatiu dels solars, juntament amb l’elevat nombre 

d’habitatges buits o que es destinen a usos il·legítims, com el lloguer turístic, és un dels 

problemes que entorpeixen la garantia del dret a l’habitatge a la ciutat. Tanmateix, els solars en 

desús o les edificacions tancades i sovint en estat de ruïna queden fora de l’àmbit d’aplicació de 

les diferents mesures encaminades a la mobilització d’habitatges buits. 

Subratlla que l’escassetat de sòl de la ciutat obliga a actuar de manera decidida en la trama 

urbana, prioritzant les actuacions destinades a la rehabilitació o a la construcció en zones ja 

urbanitzades, en lloc de continuar en una lògica de creixement per creixement, amb el que 

suposa des del punt de vista mediambiental. 

Remarca que és necessari que l’Ajuntament reguli la situació per impedir que continuïn 

produint-se fets absolutament incomprensibles, com ara que solars buits que esperen alguna 

pilotada urbanística o que volen inflar el preu del sòl segrestant l’oferta generin problemes de 

salubritat i, a sobre, se’n tregui rendiment amb tanques publicitàries. Indica que els edificis en 

estat de ruïna, sovint desallotjats prèviament i acte seguit destrossats i tapiats, són una realitat a 

molts barris de la ciutat, i observa que aquest desús intencionat del sòl és absolutament contrari 

a la funció social de la propietat i, sobretot, al dret fonamental d’accedir a un habitatge en 

condicions dignes i assequible. 

A continuació, comenta els diferents elements que hauria de contenir l’ordenança proposada: en 

primer lloc, cal generar les condicions materials perquè mantenir solars buits o edificis en estat 

de ruïna a Barcelona no sigui una opció, tant amb mesures coercitives (sancions, supressió de la 

publicitat, etc.) com amb incentius (manteniment del solar mitjançant aportacions al Pla buits, 

etc.); en segon lloc, cal garantir que els solars i edificacions en desús estiguin en condicions de 

salubritat i seguretat suficients, condicions que no s’aconsegueixen amb el tancament, sinó amb 

l’obertura, la neteja i el possible ús comunitari (en una zona d’esbarjo, per exemple, no hi ha 

ferralla, residus ni fauna descontrolada); en tercer lloc, cal mobilitzar espais en desús per a la 

promoció d’habitatge protegit, per obrir nous equipaments o per habilitar espais comunitaris 

com poden ser parcs o horts urbans de forma transitòria, actuacions que requereixen una 

regulació decidida i innovadora que alhora requereix debat, aportació d’idees i cerca conjunta 

de solucions. 

Per acabar, indica que s’ha volgut deixar en mans d’un grup de treball la concreció tant de les 

mesures com dels instruments jurídics necessaris, perquè sigui el transcurs del treball qui 

concreti la normativa perquè pugui ser tramitada i aprovada al Plenari Municipal abans que 

acabi el mandat. 

 

El Sr. MARTÍ està d’acord en la diagnosi de la realitat (necessitat de disposar de més sòl per a 

la promoció d’habitatge de protecció, incompliments de la funció social de l’habitatge i 

existència de solars buits no residencials), però entén que aquestes situacions ja estan regulades. 

Concreta que la Llei d’habitatge i la legislació urbanística ja proporcionen a l’Ajuntament eines 

suficients per regular adequadament aquestes tres realitats: per evitar que hi hagi solars o 

edificacions en mal estat, caldria exigir el compliment de l’article 214 de la Llei d’urbanisme, 

que tipifica com a infracció greu l’incompliment del deure de conservació, i de l’article 215, 

que tipifica com a infracció lleu l’incompliment de conservació pel que fa a les condicions de 

salubritat i ornament; per evitar que hi hagi solars residencials buits, caldria exigir al Govern 

que activi —teòricament està creat— el registre de solars buits i impulsi la construcció del que 

calgui sobre aquests solars, en aplicació de la Llei del dret a l’habitatge; i per aconseguir que els 

espais en desús tinguin un ús al servei de la ciutadania, caldria empènyer el Govern a fer servir 

una eina com ara el Pla buits, com es va fer en l’anterior mandat, durant el qual a través de 

concursos públics es van posar a disposició de la ciutadania més de 20 solars buits amb ús 

social transitori. 
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Per les raons exposades, i per no contribuir a una regulació excessiva, el seu grup votarà en 

contra de la proposició. 

 

El Sr. BLANCO indica que el seu grup comparteix la preocupació pel fet que existeixin solars 

buits i edificis en desús de manera continuada, situació que pot generar problemes sanitaris, 

però no comparteix la solució proposada. 

Entén que, en general, l’existència d’un solar buit denota incapacitat de la iniciativa privada per 

generar activitat, així com incapacitat de l’Administració per facilitar les condicions adequades 

perquè es generi aquesta activitat, i considera que una ordenança no solucionaria aquests 

problemes, sinó que l’Administració hauria d’implementar mesures que fomentessin l’activitat, 

com ara el desenvolupament de plans urbanístics que estableixin un termini per edificar en 

determinats solars i, en cas d’incompliment, aquests s’incloguin en un registre de solars buits, o 

el plantejament d’acords que permetin usos en precari. 

Indica que el Grup de Cs no es tanca a estudiar altres mesures, però no està d’acord a actuar 

mitjançant sancions, motiu pel qual votarà en contra de la proposició, que espera que no 

pretengui, com podria semblar, regularitzar l’ocupació il·legal. 

 

El Sr. CORONAS subratlla que la ciutat no es pot permetre tenir solars buits i edificis tancats 

sense ús, i cal treballar per evitar que s’hi especuli i, si és possible, perquè tinguin un ús 

transitori perquè els veïns i les veïnes en puguin gaudir. 

Observa, però, que la llei permet que un propietari tingui un edifici o solar en desús, sobretot si 

no té la consideració d’habitatge, si bé té l’obligació de garantir-ne unes condicions mínimes de 

seguretat i salubritat. Indica que si hi ha la voluntat de modificar algun d’aquests punts, cal 

treballar per canviar les lleis superiors, no pas crear un grup de treball per elaborar una 

ordenança que generarà frustració perquè en molts casos no es podrà aplicar. 

Entén que l’Ajuntament sí que pot detectar els solars o edificis buits o en desús, parlar amb els 

propietaris i donar-los incentius perquè els activin i, si no ho fan, que compleixin les condicions 

que estableix la llei. 

Exposa que l’article 53.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme ja preveu l’ocupació temporal 

amb usos provisionals (horts urbans, parcs infantils, teatres desmuntables, etc.), i comenta que 

caldria impulsar mesures de foment, com ara subvencions, per facilitar l’activació d’espais buits 

i activar el procediment de tramitació dels usos provisionals, tal com marquen l’article 54 del 

text refós esmentat i els articles 65-70 del Reglament de protecció de legalitat urbanística. 

Coincideix que abans d’explorar noves vies, caldria esgotar els mecanismes existents. 

D’altra banda, observa que molts d’aquests solars i edificis abandonats ho estan per estar fora 

d’ordenació o en disconformitat urbanística, per culpa de planejaments no executats, de manera 

que una bona manera d’activar-los és mantenir-los en bon estat i que l’Ajuntament executi allò 

que marca el planejament. 

Recorda que el seu grup va presentar una proposició sobre el dret de tempteig i retracte de 

solars i edificis sencers que va ser aprovada, i remarca que caldria desenvolupar una 

modificació del Pla general metropolità, no pas una nova ordenança. 

Per les raons exposades, el seu grup, tot i compartir el fons de la proposició, s’hi abstindrà. 
 

El Sr. MULLERAS expressa el vot contrari del seu grup, que entén que la proposició, seguint la 

filosofia del Grup de la CUP, criminalitza la propietat privada, obvia que la propietat pública 

també genera problemes —a Barcelona hi ha molts solars públics buits, molts d’ells municipals, 

on no s’estan executant els habitatges protegits que hi hauria d’haver—, i legitimaria l’ocupació 

il·legal. 

D’altra banda, coincideix que ja existeix una normativa respecte a les obligacions del tancament 

i la conservació de solars, tant privats com públics, i respecte a les condicions de salubritat, 

d’higiene i de seguretat, i l’Ajuntament l’ha de fer complir. 
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El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que troba interessant que es reflexioni 

sobre com hauria de ser una ordenança que regulés aquestes qüestions. 

Observa que l’existència de reglament de rang superior no impedeix que la ciutat tingui un 

posicionament propi o, com a mínim, hi reflexioni. 

D’altra banda, indica que el grup proposant ha acceptat la transacció proposada pel Govern, i 

manifesta el desig de debatre diferents idees en el grup de treball. 

 

La Sra. SANZ manifesta que el seu grup comparteix la preocupació que planteja la proposició, 

que recull la necessitat d’habitatges amb preus assequibles, l’existència de solars buits i 

d’edificacions sense ús, i l’efecte que determinats grups inversors estan produint en molts 

habitatges privats. Assenyala que el Govern ha proposat una esmena, que ha estat acceptada, 

per poder actuar en aquests casos abans que ho facin uns altres, i expressa el vot favorable del 

seu grup. 

Observa que alguns dels articles que s’han esmentat en les intervencions dels grups no estan 

relacionats amb les parcel·les que planteja la proposició, sinó amb parcel·les que tenen un tipus 

d’afectació per sistemes o per polígons d’actuació, per tant, que no són subjectes a aquesta 

qüestió, perquè estan en transformació i tenen un altre tipus d’ús. 

Exposa que actualment s’està desenvolupant la proposta de l’àrea de tempteig i retracte a escala 

de ciutat, i esmenta el registre de solars, que permet a l’Administració actuar quan el propietari 

no està desenvolupant les actuacions que li pertoquen. Puntualitza, però, que per determinar 

quines actuacions ha de fer i no està fent, cal una ordenança que, d’altra banda, pot permetre 

determinar els usos transitoris, i incorporar en el centre de la tramitació l’ús comunitari i social 

dels espais. 

Indica que tant el registre com l’àrea de tempteig i retracte s’han incorporat al Pla pel dret a 

l’habitatge que s’ha aprovat recentment. 

Per acabar, comenta que per solucionar el problema cal fer servir totes les eines necessàries. 

 

La Sra. LECHA posa de manifest que la discussió s’ha centrat en l’ús que es dona a la propietat 

privada, si temporalment se li dona un ús per a la comunitat —aquest era l’objectiu de la 

proposició, no l’expropiació— o si la persona propietària té dret a no donar-li cap ús i esperar 

per especular a veure si la propietat puja de preu. 

D’altra banda, subratlla que alguns espais buits provoquen problemes sanitaris, i esmenta el cas 

de la casa de les Corts, en què les seves companyes, en entrar-hi, van trobar multitud de coloms 

morts podrint-se, mentre moltes persones d’altres grups es queixaven al carrer de l’ocupació, 

quan era una casa que durant vuit anys havia estat acumulant un gran problema de salut per al 

veïnat i per a les finques limítrofes. 

 

El Sr. BLANCO comenta que, després d’haver sentit la darrera intervenció del grup proposant, 

que denota una visió simplista i reduccionista del problema, no té cap dubte que votarà en 

contra de la proposició. D’altra banda, assenyala que en l’ocupació de l’edifici del barri de 

Sants van ser els veïns els primers interessats i els primers a mobilitzar-se perquè no es produís. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Martí expressa el vot contrari del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Blanco expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas expressa l’abstenció 

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 la creació d’un grup de treball 

participatiu per tal d’elaborar durant el 2017 una proposta d’ordenança de solars i 
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edificacions en desús, en el marc del Registre de Solars, d’acord amb les característiques 

següents: 1.- L’objecte de l’ordenança serà el de regular els usos transitoris i condicions dels 

solars buits i les edificacions en desús, quan aquestes no tinguin la consideració d’habitatge, 

sigui quin sigui el seu estat de conservació. 2.- La regulació ha de perseguir que no es 

mantinguin solars i edificacions en desús sense motiu, combatre l’especulació amb el sòl de 

la ciutat i generar les condicions necessàries per la mobilització d’aquests espais per a la 

rehabilitació i construcció d’habitatges i equipaments, així com promoure i facilitar els usos 

comunitaris transitoris en solars en desús. 3.- L’ordenança regularà, més enllà de les 

condicions de seguretat i salubritat mínimes, els terminis màxims de mesures de tancament 

d’edificacions i solars, d’estat de ruïna, els usos transitoris, així com la tipificació 

d’infraccions i sancions en cas d’incompliment, especialment dirigides a garantir la funció 

social de la propietat per sobre de l’ús especulatiu d’aquesta. 

 

b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

25.-  (M1519/5881) Que el govern iniciï la revisió del Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació 

Territorial dels Locals destinats a Clubs Socials Privats de Fumadors de Cànnabis a la ciutat de 

Barcelona, d’acord amb allò que estableix la seva Disposició Transitòria, recuperant els 

paràmetres reguladors de distàncies a usos col·lectius protegits que preveia el document aprovat 

inicialment. 

 

El Sr. MARTÍ recorda que el seu grup va votar en contra del Pla especial urbanístic d’ordenació 

territorial dels clubs de consumidors de cànnabis aprovat al Plenari fa aproximadament un any, 

per raons generals de salut pública, per les distàncies finalment aprovades entre els locals de 

clubs cannàbics i perquè els clubs que operaven abans de l’entrada en vigor de la norma i que 

estaven a tocar d’escoles i d’altres equipaments sensibles podien continuar funcionant. 

Indica que des d’aleshores han succeït coses com que alguns clubs cannàbics han estat 

denunciats per vendre droga a menors i a no associats; s’ha publicat que màfies de la droga 

internacional estan invertint a Barcelona en aquest negoci; alguns pares i mares i AMPA de 

diferents escoles de la ciutat s’han dirigit al Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates) per denunciar la venda i el consum de droga a l’exterior d’aquests clubs a tocar de 

les escoles, amb una crispació creixent; s’ha incrementat la compravenda de llicències de clubs 

cannàbics, amb el negoci que hi ha darrere; no hi ha prou diligència per part de l’Ajuntament a 

l’hora d’inspeccionar els clubs que reben denúncies veïnals, i fins i tot un assessor del Grup 

Municipal de Cs ha ingressat a la presó per estar presumptament involucrat en una xarxa que 

venia marihuana a clubs cannàbics de Barcelona. 

Per tot això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. SANZ indica que no té constància de cap denúncia de cap AMPA, i observa que si 

realment n’hi ha alguna que té algun problema, ha d’anar a veure el Govern i plantejar-li els 

dubtes que tingui. En cas contrari, sembla una afirmació amb poca consistència. 

D’altra banda, no considera oportú que es plantegi una revisió d’un pla aprovat fa un any que ja 

determina unes normes i unes condicions específiques que, a més, estan vinculades a una 

ordenança que s’està treballant en l’àmbit de la salut pública. 

 

El Sr. MARTÍ lamenta que no s’accepti el prec, ja que entén que les queixes existents per 

exemple al districte de l’Eixample haurien de fer que el Govern revisés el Pla, que fa referència 
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a una qüestió central de la ciutat que afecta la convivència i la salut pública, i en la qual, encara 

que només faci un any que s’aprovés el Pla, no s’està actuant correctament. 

 

La Sra. SANZ recorda que el primer error va ser intentar regular aquesta qüestió des d’una 

perspectiva urbanística i no des d’una perspectiva de salut pública, i remarca la importància de 

l’Ordenança. Assenyala que el Govern actual es va trobar una situació difícil, amb una 

aprovació inicial, però amb cap regulació concreta plantejada, més enllà d’una que proposava 

tancar 133 associacions cannàbiques per unes indemnitzacions astronòmiques, i el Govern va 

intentar oferir una resposta coherent i no criminalitzadora, mitjançant unes normes. 

Afirma que el Govern hi ha treballat molt durant aquests mesos i que a finals d’any hi haurà una 

proposta d’ordenança, que s’avaluarà en coherència amb el Pla urbanístic, i si cal plantejar 

algun tipus de revisió, es farà. 

A continuació, diu al Sr. Martí que parli amb els seus companys de l’Ajuntament de Girona, 

que acaben d’aprovar una proposta d’ordenança i un pla urbanístic especial que determinen que 

tots els clubs de cànnabis de la ciutat dispensin tres grams de marihuana per persona al dia. 

Per acabar, assegura que si cal reforçar alguns elements per evitar que es produeixin 

determinades situacions, es farà. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/5851) Que el govern de la ciutat presenti amb urgència un Pla d’autobusos de barri, 

amb els objectius següents: 1) Facilitar el desplaçament, a les persones amb dificultats de 

mobilitat, als equipaments del districte (centres sanitaris, mercats, poliesportius, etc.). 2) 

Connectar els nuclis de vivendes més aïllats amb la xarxa de transport públic de la ciutat. El pla 

hauria de definir com a mínim els aspectes següents: la dotació econòmica, les línies que 

s’implantaran o modificaran en aquesta legislatura, els recorreguts, les freqüències de pas i els 

requisits tècnics dels vehicles a utilitzar. 

 

El Sr. ALONSO formula el prec, i destaca la gran feina que duen a terme als districtes els 

autobusos de barri, que faciliten el desplaçament pels diferents equipaments del districte 

sobretot a les persones amb més dificultats de mobilitat i connecten els nuclis d’habitatges més 

aïllats amb la resta de la xarxa de transport públic de la ciutat. 

D’altra banda, posa de manifest que, en el context del debat sobre com ha de ser la xarxa 

d’autobusos de Barcelona, moltes reivindicacions veïnals demanen que s’augmenti la quantitat i 

la qualitat dels autobusos de barri. 

 

La Sra. VIDAL agraeix la presentació d’aquest prec, referent a una qüestió que ja s’està 

treballant en la implementació de la nova xarxa d’autobús. Concreta que en el procés 

d’informació i debat s’han recollit nombrosos suggeriments i propostes de millora i d’ampliació 

de la xarxa d’autobusos de barri que s’estan avaluant. El Govern entén que, si bé és una xarxa 

amb molt pocs usuaris, realitza una funció insubstituïble en trajectes de proximitat, sobretot per 

a persones amb mobilitat reduïda. 

Assenyala que al llarg del mandat el Govern ha treballat àmpliament per l’autobús de barri i 

pels serveis de proximitat: va recuperar els busos de barri en diumenges i festius, acció que va 

tenir un cost d’1,3 milions d’euros; ha creat un servei nocturn a Vallvidrera, i una llançadora 

entre dos hospitals en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella i Sant Martí, així com amb 

Salut. 
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Per acabar, afirma que el Govern continuarà fent propostes com aquestes en el marc de la nova 

xarxa, però observa que més servei significa més recursos, i hi ha limitacions pel que fa a les 

aportacions de les administracions. Concreta que Barcelona ja ha augmentat molt les 

aportacions, però cal més compromís de l’Estat per assolir tots els compromisos. 

 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec i la resposta facilitada, i demana que les 

propostes es concretin al més aviat possible per poder donar resposta a les necessitats dels 

veïns. 

 

La Sra. VIDAL demana al Sr. Alonso que en l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat 

el seu grup parlamentari demani una aportació substancial de les dotacions de l’Estat al 

transport públic, que és el que es necessita. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/5863) Que l’Ajuntament atorgui la llicència per a l’enderrocament de l’antiga seu dels 

Jutjats del passeig Lluís Companys en el termini màxim de 30 dies. 

 

El Sr. CORONAS formula el prec i relata els esdeveniments que el motiven: 

- L’antiga seu dels jutjats resta abandonada des de l’any 2009, quan van ser traslladats a la nova 

seu de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a l’Hospitalet. 

- L’any 2010 es van realitzar obres i es van tancar les obertures de planta baixa i primer pis per 

impedir l’accés a l’interior, ja que hi havia hagut molts intents per accedir-hi. 

- L’abril del 2016, la Generalitat va rebre una notificació de l’Ajuntament on s’ordenava 

adoptar de forma immediata les mesures de seguretat necessàries per a la protecció de vianants i 

tercers en general. El maig es va sol·licitar la llicència per executar aquestes mesures i realitzar 

treballs de protecció a la façana, els quals es van executar. El mateix maig, per l’admissió de 

l’actuació d’urgència, l’Ajuntament de Barcelona obliga a sol·licitar una posterior llicència per 

realitzar les actuacions necessàries per resoldre el problema de manera definitiva. Per donar 

resposta a aquest requeriment, la Generalitat va iniciar els tràmits per encarregar l’enderroc de 

l’edifici. Des de finals de setembre del 2016, el projecte d’enderroc ja està adjudicat. 

- Els mesos d’octubre i novembre els tècnics d’Infraestructures.cat van estar en contacte amb 

els tècnics del Districte per tal de comprovar els documents necessaris per tramitar i obtenir la 

llicència d’enderroc. Es va haver d’aportar més documentació perquè el tècnic redactor era 

diferent, el tècnic del director d’obres, i finalment es va resoldre favorablement l’informe 

d’idoneïtat. 

- Des del 9 de gener d’aquest any, l’Ajuntament de Barcelona té la documentació per a la 

llicència d’enderroc, però la Generalitat no té constància que aquesta s’estigui tramitant. 

El Grup d’ERC no entén per què es demora la llicència si tots els passos estan fets i, tal com 

exposen els serveis tècnics, la situació en què es troba l’edifici suposa un risc per a les persones. 

Indica que els pactes entre la Generalitat i l’Ajuntament recullen que quan finalitzi l’enderroc 

(en un termini de vuit mesos aproximadament), el solar es destinarà a usos judicials i s’iniciaran 

els estudis per començar la nova Audiència de Barcelona, i manifesta preocupació per la 

possibilitat que no es doni la llicència per fer pressió sobre la Generalitat en la possibilitat 

d’usar el solar de manera transitòria —la Generalitat no s’hi ha negat mai. 

En darrer lloc, subratlla que no es pot jugar amb la seguretat dels veïns i les veïnes. 
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La Sra. SANZ indica que el prec s’accepta, i assenyala que s’ha treballat molt amb el Govern de 

la Generalitat, amb el Departament de Justícia i amb Infraestructures.cat per ajustar els aspectes 

tècnics necessaris que garanteixin que l’enderroc es faci amb totes les garanties i l’ús del solar 

resultant, i també es treballa amb els veïns i les veïnes per determinar els usos provisionals. 

 

A continuació, explica que tècnicament resta pendent acabar d’ajustar l’àmbit de la tanca, però 

assegura que un cop fet això, es podrà atorgar la llicència d’enderroc, en principi en un període 

de 15 dies. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec, i comenta que la preocupació principal del seu 

grup és la seguretat de l’edifici. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

28.-  (M1519/5877) Que el Govern municipal replantegi el recorregut de la línia horitzontal H8 de la 

nova xarxa de bus al seu pas per la travessera de Les Corts amb un nou recorregut bidireccional 

per aquesta via. 

 

El Sr. MULLERAS formula el prec, motivat per la preocupació de molts veïns de les Corts 

davant les notícies sobre la transformació de la travessera de les Corts i de l’avinguda Madrid 

en unidireccionals per a l’autobús, canvi que podria generar una forta inaccessibilitat als 

autobusos horitzontals del barri. 

Concreta que les línies en sentit Besòs, H6 Diagonal, i H8 avinguda Madrid, quedarien 

separades entre 1.000 i 1.200 metres; la proposta de l’H8 unidireccional per travessera de les 

Corts només té sentit Llobregat, i per l’avinguda Madrid, només sentint Besòs; i el barri de les 

Corts perdria una de les dues línies horitzontals de la nova xarxa a la part central (l’H10), de 

manera que es perdria la meitat de l’oferta i la capacitat de transport públic en sentit horitzontal 

a la part central del districte. 

 

La Sra. VIDAL agraeix la formulació del prec, el contingut del qual coincideix amb una de les 

peticions rebudes durant les sessions d’informació i debat de la nova xarxa d’autobús, que 

quedarà solucionada en la nova proposta de nova xarxa d’autobús, que es presentarà 

properament, un cop finalitzin els treballs derivats de les nombroses aportacions rebudes en les 

múltiples reunions realitzades als barris. 

Especifica que s’estan estudiant diferents alternatives per a l’itinerari en sentit Besòs de l’H8 al 

barri de les Corts, per determinar en quins trams de travessera és factible habilitar aquest pas en 

sentit Besòs, perquè té molt de sentit que la línia sigui bidireccional, per les raons exposades pel 

Sr. Mulleras. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’acceptació del prec, que beneficiarà molt els veïns i les veïnes del 

districte de les Corts, per a qui la travessera de les Corts és una artèria molt important, amb una 

línia, l’H8, molt utilitzada i molt preuada, que convé que sigui bidireccional i que no estigui tan 

allunyada de l’H6. 

 

Es dona per tractat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

29.-  (M1519/5882) Que el govern detalli la relació dels contractes d’obres i serveis que ha 

materialitzat en data d’avui en relació al desplegament de la Superilla Poblenou (entenent com a 

tals, els que hagin tingut per objecte el propi àmbit de la superilla i els seus entorns), així com 

els que tingui previst treure a licitació en els propers mesos, tot especificant-ne els imports per a 

cadascun d’ells, la data i l’adjudicatari. Es demana el lliurament d’aquesta informació 

mitjançant document escrit als Grups Municipals durant la sessió de la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

El Sr. MARTÍ formula la pregunta, i afirma que actuacions del Govern com les realitzades a la 

superilla del Poblenou generen contínues controvèrsies i protestes veïnals. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que aquesta iniciativa la va impulsar el Govern de CiU en el marc de 

la transformació de Glòries, amb una proposta per a l’àmbit de Glòries pràcticament igual. 

Afirma que les actuacions del Govern tenen en compte l’ús de l’espai, i informa que l’import 

d’aquestes actuacions ascendeix a 409.000 euros, el 32% s’ha destinat a suport tècnic, el 29% a 

senyalització, un 22% a pavimentació, un 11% a la col·locació de l’arbrat i un 5% al mobiliari 

urbà. D’altra banda, estan en curs actuacions per un total d’1,2 milions d’euros, dels quals 

1.097.000 euros corresponen a la licitació del tram d’Almogàvers entre Roc Boronat i Llacuna, 

que es reurbanitzarà en el marc de les actuacions de l’eix Pere IV. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la informació, que espera rebre per escrit, tal com es demana a l’enunciat 

de la pregunta. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

30.-  (M1519/5852) Quines mesures té previstes el govern per garantir la continuïtat del Bicing, així 

com per impulsar la seva ampliació i millorar la qualitat del servei? 

 

El Sr. BLANCO formula la pregunta, i assenyala que la incertesa sobre la continuïtat del servei 

ve del fet que l’empresa subcontractada ha impugnat la pròrroga del contracte, i que aquesta 

incertesa posa en perill la qualitat del servei, ja que la companyia que el gestiona deixa de tenir 

incentius per invertir-hi. 

Afirma que, en el cas del Bicing, hi ha una manca d’inversió i de manteniment, no hi ha prou 

recursos per atendre la demanda, no s’incentiva l’augment dels usuaris, no es millora la 

informació que es facilita als usuaris mitjançant sistemes informàtics que els permetin conèixer 

la disponibilitat de cada estació, i les furgonetes que reemplacen les bicicletes no se 

substitueixen per vehicles elèctrics. 
 

La Sra. VIDAL respon que el nou contracte del Bicing, com ja s’ha explicat en diverses 

ocasions, resoldrà moltes de les qüestions plantejades: s’ampliarà la cobertura territorial del 

servei, que arribarà a barris amb pendent, amb la introducció de la bicicleta elèctrica, i es 

facilitaran els recorreguts ascendents; hi haurà estacions mixtes perquè l’accessibilitat a 

bicicletes mecàniques i elèctriques sigui igual; hi haurà millores tecnològiques en les estacions, 

si bé actualment els usuaris ja disposen de tota la informació sobre el nombre de bicicletes 

disponibles en cada estació en temps real; s’optimitzarà el servei de reposició de bicicletes, tot i 
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que ara per ara l’oferta d’alguns tipus de vehicles elèctrics és molt limitada, però s’avança en 

aquesta direcció, i es planteja la possibilitat d’integrar el servei a l’àrea metropolitana en un 

futur. 

Subratlla que el Bicing, un servei de referència que cal potenciar, ja funciona molt bé en 

nombrosos aspectes, que cal mantenir, i que amb les millores que s’hi introduiran es pretén, 

entre altres coses, que continuï sent la porta d’entrada a la mobilitat ciclista a la ciutat per a 

moltes persones i un servei molt utilitzat. Indica que enguany els usos han augmentat un 12%. 

 

El Sr. BLANCO entén que la Sra. Vidal s’ha limitat a exposar objectius, però no ha concretat 

les mesures que s’implementaran per assolir-los, sobretot tenint en compte que el nombre 

d’usuaris ha disminuït i que existeix incertesa respecte a la continuïtat del servei. Observa que 

encara no es coneixen les condicions del nou contracte, i que amb les condicions actuals és 

certament difícil assolir els objectius fixats. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

31.-  (M1519/5864) Quin és el calendari urbanístic i de construcció que preveu l’Ajuntament per tal 

que l’Escola de la Maquinista pugui obrir definitivament i quines garanties dóna a les famílies 

per tal que aquest es pugui complir, fent servir aquest procediment urbanístic? 

 

El Sr. CORONAS exposa que fa escassament una setmana el Govern municipal va anunciar que 

l’Ajuntament iniciava la tramitació d’una ocupació directa anticipada per tal de desencallar la 

construcció de l’escola La Maquinista. 

Afirma que el Grup d’ERC donarà suport a qualsevol actuació que afavoreixi i acceleri la 

construcció d’aquesta escola tan necessària, esperada i reclamada per les famílies de Sant 

Andreu i de Bon Pastor, però puntualitza que cal garantir l’èxit de l’actuació. 

Així, pregunta quines garanties hi ha que el jutge aprovarà l’ocupació directa anticipada i si se 

n’han fet informes jurídics previs, i subratlla que cal evitar donar falses esperances a unes 

famílies que ja fa massa temps que esperen. 

Manifesta preocupació per les declaracions d’Unibail-Rodamco, propietària del centre 

comercial, que va afirmar que, tot i compartir la urgència de la construcció de l’escola, 

recorrerà el procediment. Assenyala que davant la possibilitat que el jutge paralitzi el 

procediment i la construcció de l’escola s’endarrereixi encara més, potser convindria arribar a 

un acord amb la propietat per aprovar un pla de reparcel·lació, i diu al Govern que espera que 

no torni a equivocar-se per no escoltar. 

Per acabar, formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ coincideix que és urgent construir l’escola, actualment amb unes instal·lacions 

que no permeten garantir la millor educació de l’alumnat, i posa de manifest que el PGM ja 

determina que aquell solar ha de ser públic i, per tant, que hi ha d’haver una cessió obligatòria 

dels sòls per poder-los executar com a zona d’equipaments i construir l’escola. 

Explica que s’ha optat pel procés d’ocupació directa anticipada i no pel procés de reparcel·lació 

tenint en compte que la proposta que planteja actualment el promotor és l’execució al 100% de 

tot el que diu el PGM (2.500 places d’aparcament en subsòl privat, però també públic, de 

manera que pretén una cessió pública d’aquest subsòl, més els 36.000 m² de sostre comercial, 

entre altres coses, com tots els habitatges, entre els quals hi ha més de 300 habitatges de 

propietat privada) i que és urgent desencallar el problema i treure l’escola de tota aquesta 

operació. 
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Assenyala que la proposta del Govern permetria disposar del sòl (tenir-lo inscrit en el Registre 

de la Propietat a titularitat municipal) en 8-10 mesos, i a partir del juliol del 2018 hi hauria la 

construcció i la licitació dels nous barracons on poder traslladar temporalment el centre, i 

paral·lelament, també a partir del 2018, es tramitaria el projecte de l’escola definitiva, les obres 

de la qual començarien el curs 2018-2019. 

 

D’altra banda, comenta que, atès que el finançament de la construcció de l’escola depèn de la 

Generalitat, s’està parlant amb el Consorci d’Educació i demanant un calendari real que tingui 

en compte el calendari urbanístic. 

 

El Sr. CORONAS agraeix la resposta. Observa, però, que si bé l’objectiu entén que és compartit 

per tots els grups, caldria evitar fer anuncis que no es puguin complir. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/5878) Quines són les raons per les quals no s’ha donat compliment a l’acord municipal 

de l’any 2010 per deixar sense efecte la Modificació del PGM de l’Hotel del Palau de la 

Música? Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta 

comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta, i exposa que el 18 de juny de 2010 el Ple va aprovar 

per unanimitat una proposició del Grup d’ERC que plantejava anul·lar la modificació del Pla 

general metropolità de l’hotel del Palau de la Música, i el 2012 es va acceptar un prec del Grup 

d’ICV-EUiA en la mateixa direcció. 

Comenta que, casualment o no, el mateix dia que el Grup del PP va entrar aquesta pregunta, la 

tinenta d’alcalde va fer unes declaracions en què va dir que el Govern hi estava treballant i volia 

plantejar la modificació del PGM. 

Espera que el Govern, després de dos anys sense manifestar cap voluntat respecte a aquest 

planejament urbanístic ni dir quins avenços s’hi han fet, per fi informi sobre l’evolució d’aquest 

expedient, i no actuï de manera que al final sigui impossible aturar la modificació del PGM. 

 

La Sra. SANZ assegura que va ser coincidència que fes les declaracions a què ha fet referència 

el mateix dia que el Grup del PP va entrar la pregunta. Explica que aquell dia el Govern 

informava sobre la denegació que havia fet en el marc de la Comissió de Govern amb relació al 

Pla especial, vinculada a la nova petició per part del promotor de fer el desenvolupament de 

l’hotel del Palau: atesos els acords municipals i la manca d’interès públic de la construcció, es 

va aprovar la denegació. 

Subratlla que per al Govern és absolutament prioritari desenvolupar el canvi de planejament, 

com ha manifestat en diverses ocasions, i deixar enrere aquest episodi de l’urbanisme barceloní. 

Assenyala, però, que arribar a un acord amb totes les parts implicades requereix temps, i que, 

sobretot, és indispensable acordar amb el Govern de la Generalitat la fórmula per revertir el 

planejament. Entén que aquest acord s’assolirà en breu. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que el Grup del PP, arran de l’alarma social generada amb 

aquesta qüestió, volia saber per què en dos anys el Govern no havia informat sobre cap actuació 

adreçada a revertir la modificació del PGM. Espera que en la resposta per escrit constin les 

següents passes que es faran en aquesta direcció. 
 

Es dona per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 
 

33.-  (M1519/5857) Quins plans té el govern respecte a Ecoenergies, el seu futur i sobre quina 

valoració fa sobre el compliment de les condicions de la licitació per part de l’empresa 

adjudicatària. 

 

La Sra. LECHA formula la pregunta, i exposa que el 2009 l’Ajuntament de Barcelona, també 

amb el PSC i ICV-EUiA al capdavant, va privatitzar el projecte per al disseny i la construcció, 

gestió i manteniment durant trenta anys de la xarxa de calor i fred de Barcelona i l’Hospitalet, 

mitjançant una licitació internacional organitzada per TERSA. El concurs va ser adjudicat a 

Veolia, una multinacional amb seu a París que, juntament amb Suez, encapçala la gestió privada 

de l’aigua arreu del món. 

Assenyala que malgrat els anuncis fets des d’aleshores, els objectius amb què es va crear 

Ecoenergies continuen molt lluny d’assolir-se, el potencial del projecte està excessivament 

desaprofitat —per exemple, el fred generat per la planta regasificadora del port podria no tenir 

sortida, malgrat l’estalvi energètic i la reducció d’emissions que suposaria la connexió amb 

Mercabarna—, i la manca de compliment dels objectius podria fins i tot provocar la resolució 

de la concessió. 

Per acabar, comenta que recentment s’ha afirmat que Ecoenergies planteja una ampliació de 

capital, que Barcelona Serveis Municipals hauria de fer si no vol veure reduïda la seva 

participació en la societat, cosa que genera dubtes sobre si l’ampliació anirà destinada a noves 

inversions que facin avançar en el compliment dels objectius o si, per contra, es tracta de 

suportar despeses de gestió i funcionament per la manca d’ingressos de la societat. 

 

La Sra. SANZ comenta que Ecoenergies va començar a funcionar en el punt àlgid de la crisi 

econòmica la qual va tenir un impacte important en l’aturada del desenvolupament del barri de 

la Marina: això va provocar una inversió important d’Ecoenergies per ser allà on hi havia pocs 

clients efectius connectats. 

Assenyala que bona part de la inversió d’un projecte com aquest s’ha de fer a l’inici, en el 

moment en què hi ha la transformació urbanística o els espais urbans a rehabilitar, de manera 

que la participació de l’Administració és molt important perquè funcioni correctament. 

Exposa que, efectivament, es voldria connectar Mercabarna a la xarxa de fred, i que un dels 

objectius és aprofitar el fred de molt baixa temperatura per poder-lo subministrar directament i 

oferir fred industrial amb un valor energètic important. Afegeix que tot això implica evitar 

l’emissió de més de 8.000 tones de CO2. 

Subratlla que el Govern creu fermament en el projecte, un projecte a llarg termini d’interès 

general que representa una gran oportunitat, i explicita que s’ha plantejat la sol·licitud 

d’ampliació de capital a BSM per poder continuar el projecte, atenent el fet que la demanda ha 

estat menor a l’esperada els primers anys, i encara s’està avaluant. 

Per acabar, indica que, atès que qualsevol ampliació requereix l’aprovació del Plenari, aviat els 

grups tindran l’oportunitat de debatre aquesta qüestió, sobre la qual en cap cas decidirà el 

Govern unilateralment. 

 

La Sra. LECHA demana més concreció pel que fa al termini. 

 

La Sra. SANZ respon que no la hi pot donar. 

 

Es dona per tractada. 

 

 



 

Ref: CCP 4/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 23/ 3/ 2017 13: 38 
48 

34.-  (M1519/5858) Per què no es porta un control entre el que es produeix i el que es compra en 

relació a les necessitats de la ciutat, fet que podria evitar el malbaratament de diners públics que 

suposa desfer-se d’una quantitat important de plantes al Viver? 

 

La Sra. LECHA posa de manifest que des dels anys vint el Viver Municipal Tres Pins, un lloc 

agradable i interessant de visitar, proveeix de plantes i arbrat les zones verdes de la ciutat, però 

des de fa tres anys, hi ha molt neguit per part dels treballadors i les treballadores de la 

instal·lació pel malbaratament existent: es produeixen exemplars a partir d’esqueixos en el 

mateix viver, i caldria valorar correctament el moment òptim de plantació; s’ha triplicat la 

compra d’exemplars a una empresa externa arran de canvis organitzatius interns a Tres Pins —

un augment no justificat pel mateix augment en la quantitat de verd—, i al recinte s’acumulen 

deixalles sense que ningú n’assumeixi cap responsabilitat. 

Per acabar, formula la pregunta. 

 

El Sr. XIMENO puntualitza que Tres Pins només produeix planta, no arbrat. A continuació, 

indica que la necessitat actual, amb 14.000 m² de grups de plantes de flors i més de 

1.000 espècies diferents, és d’unes 390.000 plantes. 

Coincideix que cal ajustar la demanda de producció i els moments de plantació, però assegura 

que se’n porta un intens control, segons planteja Parcs i Jardins. 

Admet que la producció pròpia (amb l’Institut Rubió i Tudurí) és molt petita, pràcticament 

experimental, un aspecte sobre el qual cal reflexionar en el marc d’un debat ampli sobre la 

gestió del verd a la ciutat. 

Afirma que es podria ajustar la capacitat i l’eficiència de la plantació, que es fa dos cops l’any, 

per a la qual cosa cal tenir en compte el preu unitari de les plantes i la mà d’obra per fer la 

plantació dels 14.000 m². 

Respecte a les deixalles, aclareix que no són deixalles, sinó un espai d’apilament. Coincideix, 

però, que caldria buscar un lloc per als fanals del Paral·lel que hi han quedat. 

Conclou que no hi ha manca de control, sinó possibles ajustos a fer. 

 

La Sra. LECHA puntualitza que més que una manca de control, volia posar de manifest el fet 

que la compra exterior ha augmentat sense que la zona verda hagi augmentat en la mateixa 

proporció. 

Quant a les deixalles, comenta que caldria actuar en els casos de maquinària en desús i 

deteriorada que no es reutilitzarà. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

35.-  (M1519/5883) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec aprovat en la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 20 de gener de 2016, amb el contingut següent: 

(M1519/2328) Que l’equip de govern posi a disposició del Grup Municipal de CiU les 

auditories que es fan periòdicament sobre l’estat de manteniment de l’espai públic de la ciutat. 

 

 La Sra. VILA recorda que el setembre del 2016 el seu grup va demanar al Govern municipal 

que impulsés un pla de xoc per fer front a la neteja i al manteniment de la ciutat, que, d’acord 

amb diferents estudis i amb la valoració ciutadana, havien empitjorat considerablement. 

Observa que l’única resposta del Govern va ser destinar quatre o cinc agents cívics al 
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repartiment de fulletons, cosa que demostra la manca de preocupació del Govern per la brutícia 

i la degradació de carrers i places. 

Indica que és encara més greu que el Govern no faciliti ni a la ciutadania ni als grups els 

informes referents al manteniment de l’espai públic. Puntualitza que aquests informes tot just 

s’han imprès i facilitat, però subratlla que el Govern hauria de facilitar la informació sense 

esperar que se li demani mitjançant precs. Per tant, espera que l’Ajuntament pengi la informació 

corresponent al web de l’Ajuntament perquè veïns i grups municipals puguin accedir-hi. 

 

La Sra. SANZ indica que s’ha repartit a tots els grups l’informe d’espai públic, amb nombrosos 

indicadors sobre l’estat de l’espai públic que es comparen amb els anys anteriors. 

D’altra banda, diu a la Sra. Vila que el seu grup mai no va fer pública aquesta informació, 

malgrat que se li va sol·licitar, i que el Govern actual ha incorporat en el document indicadors 

com ara les incidències registrades a l’IRIS o els resultats de diferents enquestes. 

A continuació, assenyala que tots els indicadors es mantenen per sobre de l’aprovat excepte els 

que ja suspenien els anys anteriors, i que no hi ha grans oscil·lacions al llarg de l’any ni amb 

relació al 2015 o el 2014. 

En darrer lloc, explicita que el Govern estudia la informació facilitada pels indicadors i les 

denúncies per adaptar els serveis públics i garantir-ne sempre la millor qualitat, i que s’ha 

aprofitat aquest seguiment de prec per facilitar la informació a tots els grups. 

 

La Sra. VILA pregunta si les dades de principis del 2017 s’enviaran als portaveus de la 

Comissió sense necessitat de presentar un seguiment de prec. 

 

La Sra. SANZ respon que cada cop que es tingui un informe relacionat amb totes aquestes 

qüestions, es facilitarà d’ofici. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

36.-  (M1519/5865) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat en data 20 d’abril de 2016, amb el contingut següent: Que el Govern 

municipal complementi les mesures de foment incloses en el Pla especial urbanístic de 

protecció, amb el desplegament i implementació de la senyalització necessària per facilitar la 

localització i millorar la visibilitat dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. CORONAS enuncia el prec del qual es demana seguiment, i recorda que es va proposar 

que la mesura anés acompanyada d’altres actuacions que anessin en la mateixa línia, com ara la 

creació d’una guia específica, una aplicació mòbil o rutes al voltant dels comerços emblemàtics. 

 

El Sr. MÒDOL s’ofereix a facilitar la resposta per escrit i, tot seguit, resumeix les actuacions 

dutes a terme: dins de les mesures de promoció del comerç, s’ha potenciat la difusió via web 

dels establiments emblemàtics de la ciutat; des del 2015 es va assolir un acord de col·laboració 

amb el fotògraf Esteve Vilarrubias, del Fons d’Imatges del Comerç de Catalunya, per contribuir 

a la difusió dels comerços emblemàtics mitjançant el web www.rutadelsemblematics.cat; s’està 

estudiant la manera d’afegir al conjunt de senyals municipals una indicació de comerços 

emblemàtics —afegit, però, bastant complex d’incorporar ara per ara—, i s’està treballant el 

programa de geocaching emblemàtic. 

Per acabar, recorda que per potenciar el coneixement de les vies d’actuació sobre el comerç 

emblemàtic, el 30 de gener es va constituir el grup d’experts de comerços emblemàtics per 

http://www.rutadelsemblematics.cat/
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desenvolupar noves mesures, en aplicació de l’acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del 

12 de juliol del 2016. Assenyala que el grup de treball —que té com a objectiu principal la 

cerca i identificació d’instruments jurídics i de gestió que permetin definir un marc d’actuació 

amb relació a la protecció dels comerços emblemàtics— s’emmarca dins del pla de treball dels 

objectius de la comissió tècnica d’establiments emblemàtics i singulars; està coordinat per la 

doctora en Dret i catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona Elisenda 

Malaret, i en formen part l’advocada Eva Pich, el consultor David Millet i els autors de l’estudi 

preliminar sobre comerç de proximitat de Barcelona Marc Llorens i Jordi Pardo. Es preveu que 

el grup presenti les seves conclusions de la seva feina en el termini de tres mesos. 

 

El Sr. CORONAS entén que de moment no hi ha res concret i que cal esperar tres mesos més. 

 

El Sr. MÒDOL respon que s’han dut a terme totes les actuacions que ha esmentat. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22.04 h. 


