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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 23 de març de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 23 de març de 2016, s’hi reuneix 

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

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

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

Galbis, Francina Vila i Valls, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas 

Martorell, Alfred Bosch i Pascual, Xavier Mulleras Vinzia i Maria José Lecha González, 

assistits per l’assessora jurídica, Sra. Sònia Castañer González, que actua per delegació del 

secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents les Sres.: Eva Maria Herrero i Aurora López Corduente.  

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Raimond Blasi i Navarro, Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S’obre la sessió a les 16.30 h. 

 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

S’aprova amb la següent modificació: a la darrera intervenció de la Sra. LECHA, en el punt 

núm.14 de l’ordre del dia (pàgina núm.43), on diu: “...com poden ser els ponis” ha de dir “ 

com poden ser les atraccions amb els ponis”. 

 

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.-  (20150768)  

Del gerent municipal, de 24 de febrer de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i adjudica el contracte a la Universitat Politècnica de Catalunya, per al servei de 

desenvolupament tesi doctoral "Metodologia per a l’avaluació i seguiment de procediments 

constructius de forma sostenible i integrada", per als exercicis 2016-2017, i per un import de 

48.400,00 euros. 

 

2.-  (20160118)  

Del gerent municipal, d’11 de març de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de coordinació, seguretat i salut de la contractat de 

manteniment estructures vials i espais urbans singulars 2016-2018, per als exercicis 2016-2018, 

i per un import de 60.000,00 euros. 
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3.-  (20150733)  

Del gerent municipal, d’11 de març de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de l’assistència tècnica consistent en la recollida d’informació 

viària, senyalització, aparcament i estacionament regulat, mobilitat de vianants, bicicletes, 

transport públic de la ciutat de Barcelona, i d’aforaments de trànsit, així com l’explotació de les 

dades obtingudes i el foment de l’ocupació a persones amb dificultats d’inserció al mercat 

laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 218.017,80 euros. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2016: 

 

4.-  (15PL16361) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1, a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a l’Ordenació 

volumètrica de la parcel·la situada a la Travessera de Dalt núm. 97-99, i Modificació puntual 

del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, S.A.; 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. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2016: 

 

5.-  (15PL16289) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als 

carrers de Martí i Alsina, núm. 2 de Chapí, núm. 46-52, i del Vent, núm. 5-9B, promogut per 

Lassus Internacional, S.L.; 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. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 3 de març de 2016: 

 

6.-  (15GU23) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 168.2 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme i de l’article 119.2.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’Operació jurídica 

complementaria del Projecte de compensació de la UA 9 del PERI Diagonal Poblenou, 

formulada per Altamira Santander Real Estate, SA, que té per objecte l’adequació de les 

circumstàncies descriptives de les parcel·les resultants A1 i A2 al Pla de millora urbana per a 

l’ajust de les condicions d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers Pere IV, Bilbao i 

l’avinguda Diagonal. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Reglament de la 

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

l’Operació jurídica complementaria del Projecte de compensació, produirà essencialment els 

efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels 

de més circulació de la província i NOTIFICAR-LO a la propietat. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de març de 2016: 

 

7.-  (16PL16382) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la concreció 

dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels 

carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i 

el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA; EXPOSAR-LO al 
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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. 

 

8.-  (15GU01) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 

Projecte de delimitació del Polígon d’actuació urbanística 3 de la Unitat d’actuació B de la 

Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, en el 

sentit que justificadament i raonada figura en l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de 14 de març de 2016 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. 

APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de delimitació del 

Polígon d’actuació urbanística 3 de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general 

metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor formulat pel Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona, en qualitat de propietari únic dels terrenys inclosos a l’àmbit, amb 

determinació del sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, per a la seva 

execució, que es tramita simultàniament amb el Projecte de reparcel·lació. PUBLICAR aquest 

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

la província; i NOTIFICAR-LO individualment a tots els interessats afectats. COMUNICAR-

HO a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en compliment de l’article 65.3 

de la Llei 2/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. DONAR-NE compte 

a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  

 

9.-  (15GU02) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 

Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d’actuació urbanística 3 

de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases 

Barates del Bon Pastor, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe de la 

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 14 de març de 2016 que consta en l’expedient i 

que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del 

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

Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d’actuació urbanística 3 

de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases 

Barates del Bon Pastor formulat pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en qualitat 

de propietari únic, que es tramita simultàniament amb el Projecte de delimitació i determinació 

del sistema i modalitat d’execució. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del 

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

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

continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, entre altres, la cessió, 

en ple domini i lliure de càrregues, a l’Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria 

per a llur afectació als usos previstos en el planejament. RECONÈIXER, de conformitat amb 

l’article 219 undecies del Reglament de la Llei d’urbanisme, amb la redacció donada pel Decret 

80/2009, de 19 de maig, el dret al reallotjament dels ocupants legals d’habitatges que han 

acreditat que reuneixen els requisits legals establerts i que ho han sol·licitat expressament en el 

tràmit d’audiència derivat de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, que es 

relacionen en document annex 1. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província; i NOTIFICAR-LO 

individualment a tots els interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Motilitat.  

 

b)  Mesures de govern 
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c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Desplegament de les mesures establertes a l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals 

de 2014 sobre la conducció dels gossos a l’espai públic. 

 

 La Sra. SANZ cedeix la paraula a la Sra. Herrero, comissionada. 

 

La Sra. HERRERO saluda els assistents i assenyala que l’ordenança a què fa referència 

l’informe es va aprovar inicialment el juliol del 2014 i definitivament l’octubre del mateix any. 

Comenta que l’Ordenança suposa un avenç important en la consideració de Barcelona com a 

ciutat amiga dels animals, sota el principi de tinença responsable i basada en el benestar animal. 

Exposa que l’Ordenança, a diferència de l’anterior, establia que els gossos han d’anar lligats a 

l’espai públic, i que en el termini de 18 mesos la ciutat s’havia de dotar d’equipaments i 

d’espais per fer possible l’esbarjo i la socialització dels gossos, així com d’un programa de 

millora d’aquestes àrees, amb una àrea d’esbarjo per districte de 700 m² com a mínim i almenys 

una zona d’usos compartits en franges horàries per barri on la conducció sense lligar havia 

d’estar vinculada a l’obtenció del carnet de tinença cívica responsable. 

Explica que, tot i que el termini de 18 mesos finalitza aquest mes, mentre no estiguin 

desplegades les previsions del programa de millora d’àrees i zones d’esbarjo, no es pot 

sancionar el fet que els gossos no vagin lligats, de manera que no caldrà modificar l’Ordenança. 

Així ho determina l’informe jurídic. 

A continuació, exposa l’estat de la qüestió: fins ara, hi havia 107 equipaments per a gossos de 

diversa índole i funcionalitat, i un total de 32.000 m² de superfície; s’han identificat les 10 àrees 

d’esbarjo de més de 700 m² (una per districte), algunes de les quals són noves, mentre que 

d’altres són ampliacions de les existents; aquestes àrees disposaran d’un catàleg d’elements que 

ha estat treballat amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona; de 107 equipaments es passarà a 

118; de 5 zones de més de 700 m², a 16, i el cost d’aquestes àrees se situa al voltant de 3 

milions d’euros; s’han identificat 73 zones d’usos compartits en franges horàries, i s’ha decidit 

que per obtenir el carnet de tinença cívica responsable, obligatori per poder fer ús d’aquestes 

zones, caldrà fer una declaració responsable després d’acreditar que s’ha superat un mòdul 

formatiu i que es coneix l’Ordenança, els drets i les obligacions. Aquest tràmit serà gratuït i 

accessible. Es preveu que el programa estigui totalment desplegat el 2018, que seria, per tant, 

quan entraria en vigor l’obligació de dur els gossos lligats. 

D’altra banda, anuncia que, al marge de l’Ordenança, a l’estiu entrarà en funcionament una 

zona d’esbarjo per a gossos a la platja de Llevant. 

 

El Sr. MARTÍ recorda que l’Ordenança, pionera a Europa, és fruit del treball de l’anterior 

mandat municipal, quan va ser aprovada amb un suport polític i social ampli. Celebra que ICV-

EUiA, que no hi va votar favorablement aleshores, ara que forma part del Govern la faci seva. 

A continuació, valora l’informe jurídic, així com la conclusió que no caldrà modificar 

l’Ordenança, però observa que el Govern ha trigat nou mesos a començar a tirar endavant els 

principals preceptes de l’Ordenança, que és pràcticament idèntica a la que va elaborar el 

Govern anterior. 

Per acabar, explicita que el Grup de CiU està d’acord, en termes generals, amb totes les 

actuacions previstes, però enumera algunes assignatures pendents en l’àmbit del benestar 

animal: la potenciació de l’adopció dels animals, el control ètic dels coloms, el model i la gestió 

futura del zoològic, el projecte i la gestió del futur centre d’acollida d’animals de companyia de 
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Montcada i Reixac-Barcelona, el registre de maltractadors d’animals (amb la Generalitat), els 

ajuts als propietaris d’animals de companyia sense recursos, la sensibilització a les escoles i 

temes relacionats amb els gats. 

 

El Sr. ALONSO comparteix la necessitat de regular l’ús de l’espai públic per evitar conflictes 

entre els propietaris de gossos i les famílies, atès que a Barcelona hi ha moltes persones que 

tenen un gos com a animal de companyia, i que són animals amb els quals les famílies 

desenvolupen una relació afectiva que necessiten desenvolupar-se d’una forma saludable 

(córrer, moure’s, etc.). 

El Grup de C’s valora que el Govern comenci a treballar-hi, però considera que les mesures 

proposades són insuficients: moltes zones de la ciutat no tenen cap espai d’esbarjo per a gossos, 

i molts d’aquests espais són de 10 o 20 m² i els propietaris de gossos no volen anar-hi perquè 

són insalubres i inadequats. 

Per acabar, troba encertada la prova que es farà a la platja de Llevant, espera que se n’exposin 

els resultats, i pregunta si hi haurà protocols de neteja específics. 

 

El Sr. CORONAS recorda que ERC va donar suport a l’aprovació final de l’Ordenança, però 

alhora en va criticar alguns dels continguts i va considerar que podria haver estat més 

ambiciosa. Pel que fa a l’obligació de dur els gossos lligats a l’espai públic, el Grup d’ERC 

considerava que els gossos podien anar deslligats sempre que els propietaris disposessin d’una 

assegurança de responsabilitat civil, però de seguida es va veure que aquesta mesura era 

inviable en una ciutat com Barcelona, molt densa, amb manca de grans espais verds en molts 

districtes, i amb un dèficit històric d’espais dignes per a l’esbarjo dels gossos. Per això 

l’Ajuntament va fixar un període de moratòria per poder començar a dotar la ciutat d’aquests 

espais tan necessaris. 

Celebra la creació, a proposta d’ERC, de zones d’ús compartit als barris com a espais on els 

gossos poden anar deslligats en determinades franges horàries. Mostra escepticisme, en canvi, 

vers la funcionalitat del carnet de tinença cívica proposat, ja que s’haurà de tramitar de manera 

presencial i, un cop implantat, se n’haurà de fer el seguiment per avaluar-ne el funcionament. 

Celebra també que es creï un espai per a gossos a les platges de Barcelona, una reivindicació 

històrica d’ERC que va començar a prendre forma arran de l’aprovació d’una proposta d’aquest 

grup a la Comissió de Presidència a finals del 2014. 

Conclou que l’Ordenança representa un pas endavant pel que fa als drets dels animals a la 

ciutat que situa Barcelona a l’avantguarda en aquestes qüestions, però coincideix que encara 

queden molts temes pendents, i que, per tant, caldrà treballar-hi. 

 

El Sr. MÒDOL felicita la comissionada per l’exposició, espera que les mesures de l’Ordenança 

s’implementin al més aviat possible, tot deixant enrere moratòries i pròrrogues, i manifesta 

l’opinió del Grup del PSC que els gossos haurien d’anar lligats arreu. 

 

El Sr. MULLERAS entén que en determinats aspectes de l’Ordenança s’amplia la moratòria, i 

posa de manifest que en vuit mesos amb la Sra. Ada Colau com a alcaldessa no s’ha fet res per 

desenvolupar l’Ordenança, a la qual el Grup del PP no va donar suport atès que no en 

comparteix molts elements. D’una banda, considera que actualment l’Ordenança posa traves a 

les famílies amb gossos (un 15% de les famílies de Barcelona té animals de companyia, i a la 

ciutat hi ha uns 30.000 gossos vivint amb famílies), un col·lectiu que mereix més comprensió. 

D’altra banda, entén que el fet que s’hagi d’ampliar la moratòria demostra que l’Ordenança no 

s’adapta a la realitat barcelonina. Per exemple, considera que un dels elements dissociats de la 

realitat és el carnet de tinença cívica, que, a més, representa una despesa de temps, de diners i 

de burocràcia per a les persones que tenen animals de companyia, i no hi ha eines de control 
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per poder-ho regular posteriorment. En aquest sentit, pregunta al Govern quines eines de 

control hi ha per ajudar a regular aquest carnet, quins usuaris podrien utilitzar-lo i si anirà a 

nom del gos, de la família o d’una de les persones de la família. Considera, també, que no 

s’haurien d’imposar multes per gossos que van sense lligar, ja que poden anar sense lligar 

sempre que no hi hagi possibilitat de causar danys a les persones o als béns. 

En darrer lloc, demana que s’expliciti quants espais d’esbarjo s’han fet a Barcelona durant els 

primers vuit mesos de mandat de la Sra. Colau. 

 

La Sra. LECHA considera que les mesures representen un pas endavant, tot i que encara hi ha 

moltes coses a millorar. 

Observa que caldria fer accessible (econòmicament i logísticament) el cens dels gossos i la 

implantació del xip, ja que el cost actual suposa una trava per a actuacions posteriors com seria 

l’obtenció del carnet. 

Troba a faltar en el desplegament la reglamentació sobre la conducció de gossos amb vehicles 

amb rodes (bicicletes, patins…), així com la possibilitat que els gossos puguin entrar a 

l’autobús (ja poden entrar al metro, cosa que celebra). 

D’altra banda, entén que l’ampliació de 32.000 m
2
 de superfície a 38.000 en zones d’esbarjo és 

insuficient i no cobreix les necessitats dels gossos. 

Per acabar, assenyala que no es concreta el tema de la higiene, que s’ha de reforçar, i que 

caldria informar adientment sobre l’Ordenança i la moratòria la Guàrdia Urbana, els agents 

cívics i els veïns i veïnes de la ciutat, per evitar que s’apliquin sancions injustament. 

 

La Sra. HERRERO diu al Sr. Martí que l’informe no entra a valorar l’Ordenança, una 

ordenança vigent, malgrat que sigui millorable, i que el Govern no ha entrat en retrets al 

Govern anterior, que en els primers nou mesos de la moratòria no va fer absolutament res. Per 

tant, no considera oportú que el Grup de CiU enumeri assignatures pendents quan són qüestions 

que és precisament CiU qui va deixar sense resoldre. 

 

El Sr. MARTÍ assegura que CiU sí que hi va treballar durant els darrers nou mesos de mandat, 

tal com demostren les actes dels consells de Convivència. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

2.-  (M1519/2910) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 

seves prioritats envers la situació present i futura del Port Olímpic de Barcelona, del seu estat 

de conservació i del capteniment envers la convocatòria del concurs de concessió d’aquest. 

 

El Sr. MARTÍ formula la sol·licitud de compareixença, referida a un tema que afecta tot el 

litoral i tota la ciutat, i demana quines són les intencions de l’Ajuntament i de la Generalitat 

(titular del Port), així com quines són les relacions institucionals i polítiques entre ambdues 

administracions i amb els operadors, amb els quals caldria col·laborar i mirar de trobar el 

màxim consens possible. 

 

La Sra. SANZ comenta que el Grup del PP havia reflexionat sobre què passaria amb aquesta 

qüestió, i que fa mesos que es dialoga amb els operadors. Considera que caldria haver 

començat bastant abans a reflexionar com a ciutat sobre el futur de la concessió, que finalitza el 
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2020, sobre el paper de l’Ajuntament i sobre el model d’oci del Port Olímpic, aspectes sobre els 

quals no hi havia cap feina prèvia. 

Van iniciar-se uns diàlegs i es van establir unes bases referents a les prioritats del Govern 

municipal amb relació al Port Olímpic i uns objectius: recuperar el valor i la singularitat del 

port com a espai públic de la ciutat i com a espai referent del litoral de Barcelona; incrementar 

el rendiment social i econòmic de les instal·lacions millorant i compatibilitzant la relació port-

ciutat, un àmbit privilegiat de la ciutat que cal preservar com a servei a la ciutadania, i millorar 

l’estat de conservació dels espais lliures, d’edificis i de totes les instal·lacions portuàries. 

Observa que és imprescindible treballar-hi amb una perspectiva integral i en col·laboració amb 

el Govern de la Generalitat, perquè hi ha la proposta de la modificació de la Llei de ports i la 

creació d’un nou pla director portuari: ja hi ha una proposta d’avantprojecte d’aquesta llei, que 

recull aquesta filosofia. 

Informa que hi ha el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat per tirar endavant una 

concessió on l’Ajuntament continuï esdevenint l’administració competent amb relació al 

desenvolupament de la concessió. 

Quant al consens amb els operadors, indica que es convocaran reunions per anar definint 

conjuntament els projectes: una proposta d’arquitectura per millorar l’accessibilitat i millorar 

l’espai físic, que requereix intervencions de calat i inversions no menors; valorar la situació 

tècnica en què es troba cada operador, o definir el marge de responsabilitat de l’actual 

administrador per desenvolupar aquestes actuacions, què s’ha complert fins ara, i exigir el 

compliment de les qüestions pendents. 

En darrer lloc, exposa que l’objectiu és celebrar una trobada amb els operadors les properes 

setmanes per poder continuar treballant-hi i avançar-se a la finalització de la concessió. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la informació. 

Observa que serà la Generalitat, com a titular, qui decideixi la fórmula emprada en el concurs 

—concurs obert, concurs restringit, per posar en valor les inversions, els coneixements i la 

voluntat dels operadors per finançar i cofinançar les futures inversions, o gestió directa—, però 

pregunta al Govern municipal quina és la seva posició respecte a la fórmula concessional. 

D’altra banda, voldria que el Govern opinés sobre la previsió d’inversions, el model de gestió i 

la relació amb els operadors, així com sobre què es podria fer per aconseguir que l’oci que 

genera problemes de convivència desaparegués, es transformés o es desplacés a un altre lloc. 

 

El Sr. BLANCO agraeix la informació facilitada, i entén que la voluntat de l’Ajuntament és 

continuar la concessió d’aquest espai. 

Subratlla la importància del Port Olímpic, que genera 1.500 llocs de treball i dóna activitat a 40 

empreses i 52 negocis, i observa que caldria negociar la pròrroga de la concessió amb la 

Generalitat abans del 2018, cosa que permetria una negociació més avantatjosa, i no esperar al 

2020, any en què caduca la concessió de 1990. 

Posa de manifest les queixes dels operadors de la zona per manca de manteniment, i assenyala 

que les obres de manteniment i renovació necessàries requereixen uns pressupostos elevats que, 

alhora, requereixen que s’aclareixi la qüestió de la continuïtat de les concessions per evitar la 

degradació de l’espai per manca de manteniment. Considera que continuar la concessió (opció 

preferida pels operadors) garantiria l’execució de les obres i més control sobre l’ús de les 

instal·lacions, i permetria una revitalització de l’espai i la promoció d’activitats que 

beneficiarien la ciutat, com ara la instal·lació d’una escola de vela. 

Conclou que cal posar fi a la indefinició del futur del Port, que perjudica les tasques de 

manteniment, i arribar a un acord per revitalitzar i millorar les activitats d’oci i de restauració 

de la zona per generar ocupació i garantir un ús cívic dels espais. 
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El Sr. CORONAS subratlla que cal repensar —urgentment, atès l’horitzó del 2020— el model 

del Port Olímpic, que respon a una realitat de fa més de vint-i-cinc anys. Concreta que cal 

pensar, tot escoltant empreses i operadors, quin model li convé a la ciutat (nucli d’oci nocturn, 

vinculació amb l’activitat naviliera, cursos de vela i activitats que beneficiïn la ciutadania…), 

com es pot revitalitzar la zona i quines inversions s’han de fer. 

 

El Sr. MÒDOL comenta que els operadors actuals estan treballant una proposta que volen 

presentar a l’Ajuntament, i esmenta l’opció de prorrogar la mateixa concessió, tot i que amb un 

canvi de model. Considera que el Govern municipal ha d’exercir un lideratge en la definició del 

model, actualment massa centrat en l’oci nocturn i que, per tant, genera molèsties als veïns que 

han de formar part de la definició del model. 

D’altra banda, opina que l’elevat nombre d’operacions que s’han de dur a terme i la inversió 

necessària fan que calgui definir l’estratègia al més aviat possible per saber fins a quin punt 

l’operador futur és capaç d’assumir-la. 

Comenta que potser caldria, paral·lelament, repensar també el Pla d’usos actual. 

Per acabar, insta el Govern a lluitar per continuar liderant la proposta de definició d’un port 

modern. 

 

El Sr. MULLERAS concreta que el Grup del PP va formular la pregunta a què ha fet referència 

la tinenta d’alcalde, per veure quins eren els plans del Govern municipal amb relació a aquest 

indret tan important de la ciutat, l’octubre del 2015, i posa de manifest que cinc mesos després, 

el Govern no ha informat ni sobre cap actuació ni sobre cap intenció concreta, i demana que 

s’alliberi el Port Olímpic de la situació d’incertesa jurídica i econòmica actual. 

Explicita que el 2020 finalitza la concessió i el 2018, la possibilitat d’anar a un concurs 

restringit, de manera que caldria prendre les decisions oportunes bastant abans del 2018 perquè 

qui hagi de fer les inversions les pugui anar fent amb certesa jurídica i econòmica. 

D’altra banda, subratlla que el Port Olímpic, un lloc clau per a la ciutat, genera 1.500 llocs de 

treball, i demana que es nomeni un interlocutor d’una certa importància política i administrativa 

dins l’Àrea d’Urbanisme perquè s’encarregui del Port Olímpic, així com que el Govern 

municipal aclareixi si vol renovar la concessió d’una forma lliure, anar a concurs restringit o 

remunicipalitzar el servei. 

 

La Sra. LECHA exposa que les veïnes reiteradament han reclamat que es compleixi el Pla 

d’usos del 2006, que el Govern de CiU no va aplicar i que ha de ser un punt de partida de 

mínims. 

D’altra banda, entén que cal repensar el model i el seu encaix a la ciutat. Posa de manifest que 

actualment el Port té una part nàutica i una altra d’oci, bàsicament hostaleria, bars de copes i 

discoteques, destinats sobretot a partir d’unes hores de la tarda al turisme de borratxera. 

Assenyala que en bona part, el sotsarrendament dels locals suposa una sobreexplotació de la 

zona, una manca de control, la precarització de les condicions laboral —dubta que hi hagi 

1.500 llocs de treball— i, com a conseqüència, la degradació de l’entorn. 

Lamenta que la lògica de maximització dels beneficis intrínseca a la voluntat d’acumulació de 

capital de l’activitat mercantil hagi provocat que una zona que hauria de ser per a ús i gaudi 

dels veïns i les veïnes i pol d’atracció d’un turisme sostenible basat en els esports nàutics, el 

mar i la natura, sigui un espai on els estrangers a unes determinades hores de la nit cauen 

rodons. 

Conclou que l’Ajuntament ha de fer tots els possibles per renovar les concessions per evitar que 

el sector privat doni continuïtat al model existent, i que cal establir un marc de diàleg, de 

participació i de decisió amb les veïnes i les parts implicades per tal d’eradicar el 

sotsarrendament, redefinir els usos de l’espai, democratitzar-ne la gestió i fixar les obres de 
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millora necessàries perquè el Port sigui el que ha de ser. 

 

La Sra. SANZ considera que moltes de les qüestions plantejades són perfectament assumibles 

per part del Govern, que coincideix que cal continuar treballant per assolir una bona definició 

abans del 2020. 

Repeteix que hi ha sobre la taula un acord important amb la Generalitat perquè l’Ajuntament 

mantingui el lideratge públic en la definició del model i del control de tot el que passa en aquest 

àmbit, un espai molt important de relació entre el port i la ciutat que es vol dotar de més usos 

ciutadans i integrar més en els barris socialment i funcionalment. 

Coincideix que la qüestió de les inversions és clau, per la qual cosa cal parlar amb els operadors 

per trobar la millor manera de desenvolupar la proposta, i convida els grups a fer arribar al 

Govern les seves aportacions. 

Per acabar, subratlla que s’hi està treballant i s’hi continuarà treballant. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (14PL16205) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat 

de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, emès el 18 de març de 2016; 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. 
 

La Sra. LÓPEZ recorda que el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús 

turístic s’emmarca en el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), aprovat 

inicialment el 22 d’octubre del 2014 i retirat de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient el 

març del 2015. Actualment, torna a portar-se a aprovació definitiva però amb un document que 

integra l’estudi fet globalment a la ciutat en relació amb els allotjaments turístics. 

Afirma que la regulació d’aquest Pla és la mateixa que la del PEUAT, ja que es vol mantenir la 

coherència entre tots dos instruments de regulació. S’hi defineixen tres àrees diferents: l’àmbit 

de decreixement natural (a Ciutat Vella es mantenen les condicions que actualment s’apliquen 

en la regulació dels habitatges d’ús turístic), l’àmbit de manteniment (corresponent a la part 

central de l’Eixample, una part de la Dreta de l’Eixample i una part de l’Esquerra de 

l’Eixample, on es manté estrictament el nombre d’habitatges d’ús turístic amb llicència) i 

l’àmbit de creixement contingut (s’hi preveu la implantació d’habitatges d’ús turístic sempre 

que hi hagi baixes en llicències dels àmbits u o dos). 

Exposa que el 3 de maig s’hauria d’aixecar la suspensió de llicències, una suspensió que el 

Govern no ha pogut ampliar en el marc del PEUAT perquè ja s’havia fet la suspensió durant 

dos anys. 

Explica que globalment es mantenen les mateixes condicions: un nou habitatge d’ús turístic 

(HUT) no podrà substituir un habitatge que el juliol del 2015 estigués en un edifici que fos d’ús 

d’habitatge; aquest edifici mai no podria compartir l’HUT amb habitatges existents. 

Per acabar, exposa que el document aprovat inicialment congelava els habitatges existents, 

perquè, tot i que oferia unes possibilitats, en realitat en cada zona regulada es deia que per 

temes de pressió o per punts de vista estratègics, el nombre d’establiments coincidia amb 



 

Ref: CCP 3/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 29/ 3/ 2016 12: 12 
10 

l’existent. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta sorpresa per la precipitació amb què s’ha portat a aprovació definitiva 

el Pla de regulació dels HUT, una precipitació que reflecteix, un cop més, la manca de previsió 

i la improvisació amb què actua el Govern. 

Comenta que en els grups de treball fets amb entitats, operadors i grups polítics, gairebé tothom 

ha criticat la proposta del Govern municipal per al PEUAT, i fins i tot hi ha qui el qualifica —

no és el cas de CiU— de nul de ple dret, i subratlla que el Pla especial urbanístic de regulació 

dels HUT ni és igual ni molt semblant al pla que va aprovar inicialment el Govern de l’alcalde 

Trias, que proposava sis graus amb diferents condicions restrictives en funció d’una densitat 

màxima per illa, mentre que el Pla actual proposa tres zones especials molt més restrictives i 

una quarta amb zones singulars de la ciutat. Ateses les modificacions substancials sofertes pel 

document aprovat inicialment, sotmès a exposició pública i que va rebre les al·legacions 

corresponents, demana que es confirmi la correcció política i juridicotècnica del document que 

es presenta mitjançant un informe suplementari que es presenti abans del Plenari. 

Subratlla el pronunciat caràcter limitador i restrictiu del Govern pel que fa a àmbits econòmics i 

d’establiments turístics, i assenyala que alguns plantejaments del Govern en relació amb els 

drets adquirits pels operadors, els emprenedors i els empresaris no generen seguretat jurídica i 

poden posar en perill la solvència econòmica de l’Ajuntament, que haurà de donar comptes dels 

contenciosos que puguin tirar endavant contra l’Ajuntament. 

Critica que les disconformitats d’establiments turístics decretades pel Govern, gairebé de 

manera expropiatòria, foragiten tant grans inversors com petits inversors locals, cosa que 

perjudica la ciutat, que, entre altres coses, perd milers de llocs de treball, i observa que no es 

pot donar suport a un aixecament de la moratòria dels HUT abans que s’apliqui un PEUAT. 

D’altra banda, indica que l’aixecament de la moratòria donaria lloc a una allau de peticions de 

llicències que podrien complicar el problema de fons. 

Clou la intervenció manifestant la reserva de vot del seu grup, que esperarà l’informe 

suplementari o les explicacions del Govern. 

 

El Sr. MÒDOL dóna la paraula a la secretària perquè respongui respecte a l’informe sol·licitat 

pel Sr. Martí. 

 

La SECRETÀRIA respon que el termini ideal seria d’una setmana abans del Plenari, i que 

caldria desenvolupar les converses necessàries en cas que hi hagués dubtes sobre el contingut 

del document de l’aprovació inicial amb relació al que es porta ara a aprovació definitiva. 

 

La Sra. SANZ s’ofereix per respondre més tard. 
 

El Sr. BLANCO manifesta sorpresa pel fet que s’hagi d’aprovar un pla amb urgència perquè 

finalitza la moratòria de dos anys, sense disposar del període de tres mesos per estudiar-lo i 

presentar-hi al·legacions. 

Exposa que el Govern està obligant els grups a posicionar-se sobre un tema molt important en 

cinc dies, i que intenta una aprovació encoberta d’uns fets consumats sense cap consens real, 

fet que considera inacceptable, per la qual cosa el Grup de C’s es reserva el vot per al Plenari. 

Entén que el Govern ha col·locat la part del PEUAT referida als apartaments turístics en un pla 

de CiU aprovat inicialment que no hi té res a veure, de manera que s’evidencia que la norma és 

impugnable. D’altra banda, experts en urbanisme han emès informes que diuen que un pla 

especial no és l’instrument adequat en aquest cas. 

Observa que el Pla presentat pel Govern no és una eina reguladora sinó prohibicionista, que 

pretén estendre la prohibició dels lloguers turístics a tota al ciutat, i puntualitza que no és el 

mateix un HUT que un apartament turístic: un apartament turístic és un HUT en un edifici on 
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tot són pisos turístics, que es regeix per una normativa turística autonòmica diferenciada. 

Esmenta la possibilitat que el 2 de maig no s’aprovi el Pla, s’aixequi la suspensió de llicències i 

hi hagi una allau de sol·licituds d’apartaments turístics, i la possibilitat que al juliol tampoc no 

s’aprovi el PEUAT. 

Considera que tots dos resultats són indesitjables: o bé s’aprova una llei que no soluciona 

adequadament el problema dels apartaments turístics, o bé es reprèn la concessió de llicències 

amb la regulació anterior, que tampoc no és adient. Afirma que, amb diàleg, en dos anys es 

podria haver assolit un acord raonable, i que actualment els grups es troben en un carreró sense 

sortida fruit d’una gestió pèssima que perjudica greument la ciutat i d’un govern que ha actuat 

com si l’anterior equip de govern no hi hagués treballat prèviament i volent regular en un 

mateix document HUT i hotels, que haurien de tenir regulacions diferents. 

 

El Sr. CORONAS anuncia la reserva de vot del seu grup, que entén que actualment hi ha una 

incertesa absoluta pel que fa al futur dels allotjaments turístics a la ciutat, i que tot plegat és un 

despropòsit absolut. 

Recorda que tot va començar amb una suspensió de llicències unilateral, anunciada a la premsa, 

sense parlar amb ningú, sense haver plantejat un model estratègic de turisme a la ciutat, sense 

haver exposat cap anàlisi i sense haver-ne mesurat les conseqüències. Més tard, se sap que qui 

tingui un certificat urbanístic i hagi sol·licitat la llicència o estigui a temps de fer-ho, sí que 

podrà fer un hotel: s’incorporen 35 hotels quan hi havia una suspensió de llicències sobre la 

taula; cosa que ha provocat la incoació de contenciosos que caldrà veure com acaben i quants 

diners costen a la ciutadania; paral·lelament, el preu del lloguer puja, potser en part perquè la 

limitació dels habitatges legals en fa créixer els il·legals i el preu de l’habitatge es dispara 

igualment, i potser en part perquè durant molts anys no s’han fet les polítiques d’habitatge 

adequades —portades per ICV-EUiA durant trenta anys—, i ara hi ha el procés del PEUAT, 

que és pur maquillatge sobre una decisió presa prèviament. Afirma que les sessions 

participatives en realitat no ho eren: les persones hi aportaven coses però l’Ajuntament actuava 

d’acord amb decisions prèvies, sense recollir —tot i escoltar-les— cap aportació. 

Considera que la situació actual —si no s’aprova el Pla, durant uns dies poden aparèixer 

nombroses sol·licituds de llicències— és insostenible des del punt de vista de confiança en la 

gestió del Govern, i entén que aquesta mala gestió pot ser fruit o de la incompetència o de 

l’engany. 

Subratlla que el seu grup vol tenir l’oportunitat d’estudiar millor la qüestió i parlar-ne amb el 

Govern, que ha de ser sincer, abans del Plenari, i puntualitza que és el Govern qui té la 

responsabilitat de governar, de manera que la situació final també serà responsabilitat seva, i no 

pot eludir-la i passar-la a l’oposició fent-li xantatge dient que si el Pla no s’aprova és culpa 

seva. 

Conclou que s’ha posat de manifest que el Govern no sap gestionar, crea incendis allà on no 

n’hi ha i actua sense tenir en compte ningú. Com a ciutadà, està preocupat, i com a regidor de 

l’Ajuntament, alarmat. 

 

El Sr. MÒDOL coincideix que el Govern municipal actua de manera atropellada, però 

considera que el drama no és del Govern sinó de la ciutat, i que el problema dels HUT no ve 

d’aquest mandat. 

Observa que el fet que el document sigui diferent de l’inicial permet un debat que altrament no 

existiria i se sotmetria el text directament a aprovació definitiva. 

Està d’acord que el PEUAT aplega categories massa diferents per tractar-les unitàriament, per 

la qual cosa demana al Govern que permeti que en el debat i en el tràmit d’al·legacions es trobi 

la manera de tractar-ho normativament. 

Clou la intervenció anunciant la reserva de vot del seu grup i demanant responsabilitat a 
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tothom, així com que s’aprofiti l’espai de tramitació del PEUAT per escoltar més el sector. 

 

El Sr. MULLERAS comença la intervenció demanant un informe jurídic que determini si hi ha 

canvis substancials en l’expedient i que eviti problemes patrimonials futurs, així com més 

problemes de reclamacions o litigis que puguin generar greus problemes de liquiditat a 

l’Ajuntament. 

Entén que el text que se sotmet a votació podria considerar-se una aprovació del PEUAT dels 

habitatges d’ús turístic «per la porta del darrere», i subratlla que la majoria del sector afectat i 

dels grups polítics està en contra del PEUAT, per la qual cosa demana que l’expedient sigui 

retirat de l’ordre del dia i tornin a considerar-se les al·legacions dels grups. 

Afirma que el Pla que proposa al Govern no resol els problemes del turisme, procedents de 

l’incivisme que es genera en l’espai públic i en les escales de veïns, sinó que els agreuja, en 

part per la manca d’un pla d’inspecció de xoc. Subratlla que la manca de control genera 

il·legalitat: en aquest cas, la manca d’inspecció ha generat la proliferació d’apartaments 

il·legals absolutament fora de control. 

Critica que el Govern municipal no hagi fet res en vuit mesos de mandat en aquest sentit: ni 

s’ha endegat un pla d’inspecció —no cal contractar més personal; amb reassignacions n’hi 

hauria prou—, ni s’han fet modificacions, ni la Generalitat ha delegat competències en 

l’Ajuntament, ni l’Ajuntament s’ha dotat d’un règim sancionador. 

Assenyala que l’actitud del Govern sembla que respongui al fet d’haver pres una decisió 

inamovible des de bon començament (prohibir els apartaments turístics, tant individuals com en 

bloc sencer), i pregunta quines diferències hi ha entre els problemes de convivència en un 

apartament turístic en bloc sencer i els d’un hotel o els d’uns apartaments de luxe com els que 

el Govern va defensar per a l’edifici del Deutsche Bank. 

Recorda, d’altra banda, que ICV-EUiA, ara part del Govern, va votar contra aquest Pla a Sants, 

Horta-Guinardó, Sarrià, l’Eixample, Sant Andreu, Ciutat Vella, Nou Barris, les Corts i Gracia. 

Conclou que, atès que el Govern amb aquest Pla genera més problemes en el turisme de la 

ciutat i va en contra de l’activitat econòmica i dels llocs de treball que genera aquest sector, així 

com dels barcelonins que tenen apartaments turístics o que hi conviuen, el Grup del PP hi 

votarà en contra. 

 

La Sra. LECHA posa de manifest la convicció del Grup de la CUP que el turisme a Barcelona 

ha de passar per un decreixement absolut, i comenta que en tot aquest procés ha trobat a faltar 

que es parli d’un model de ciutat i que es proporcioni una fotografia real de la situació, no 

només pel que fa als apartaments turístics, sinó també als hotels, els creuers, els 2,5 milions de 

persones que desembarcaran al centre de la ciutat, la gentrificació, el preu de l’habitatge, la 

contaminació acústica, la destrucció del litoral, la manca de serveis que ocasiona que el turisme 

de proximitat es desplaci o desaparegui, la degradació del patrimoni, la privatització del 

patrimoni i l’absència d’una economia diversificada. 

Qualifica el procés participatiu del PEUAT de frau, ja que s’hi han posat al mateix nivell els 

interessos econòmics dels lobbies empresarials, defensats a capa i espasa per una franja de 

regidors i regidores, i les necessitats que tenen els veïns i les veïnes de conservar a la ciutat una 

vida digna, del dret al descans. 

Coincideix que s’està intentant aprovar una part del PEUAT que encara no ha rebut 

al·legacions ni aportacions dels veïns i veïnes. 

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

La Sra. SANZ puntualitza que el Govern actual no va desenvolupar la suspensió de llicències 

dels HUT, sinó que se la va trobar, i assenyala que la proposta de Pla d’HUT de l’alcalde Trias 

determinava sis zones però al final indicava que per una decisió estratègica, es decidia 

creixement zero a la ciutat. Davant d’això, Serveis Jurídics va dir que és impossible justificar 
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un informe per aprovar un pla que diu que per una decisió estratègica no hi ha creixement 

d’HUT. 

Assegura que si el Govern actual hagués començat tot el procés de zero, ho hauria fet d’una 

manera molt diferent, però ha hagut de gestionar una situació de nombroses moratòries —

subratlla que el Govern anterior en va decretar moltes— i ara intenta evitar que una qüestió tan 

important quedi sense regulació. 

Posa de manifest que sovint els interessos, legítims, normalment econòmics, que representen 

alguns agents, i el que pensen els veïns i les entitats és absolutament contraposat. Davant 

d’això, el Govern intenta buscar punts de connexió i, sobretot, preservar l’interès públic en una 

situació que genera perjudicis a molta gent. Subratlla que malgrat les dificultats, el Govern 

sempre ha tingut la voluntat d’incorporar al debat les diferents veus i escoltar-les activament. 

Puntualitza que no es tracta del procés definitiu del PEUAT, sinó d’un pas previ, i subratlla que 

el Govern anterior no va facilitar cap procés de debat per definir i redactar el Pla d’HUT, a 

diferència del Govern actual, que cada dues o tres setmanes n’ha exposat la situació i les 

actuacions dutes a terme i que ha intentat fer un cens real de totes les tipologies d’allotjament (a 

excepció dels creuers). Concreta que el Govern anterior va celebrar una audiència pública quan 

el Pla ja va estar redactat i va fer el taller «Turisme-ciutat», però mai no va portar el Pla a la 

Comissió per debatre’l, ja que no tenia fonament jurídic. 

Remarca que el Govern actual ha definit criteris i zones a partir de la reflexió, però recorda que 

en aquest àmbit hi ha un problema afegit, que és la regulació que ha desenvolupat el Govern de 

la Generalitat els últims anys: es resten competències a les administracions locals en l’activació 

de les llicències, i el règim de llicències passa a ser règim de comunicació, cosa que deixa els 

ajuntaments sense cap eina jurídica de control directe d’aquestes llicències abans que 

s’obtinguin, i la feina posterior per comprovar si hi ha habitatges d’ús turístic en funcionament 

és llarga i complicada, com també ho és el procediment per tancar un habitatge d’ús turístic 

il·legal. En aquest sentit, demana als partits polítics que formen part del Govern de la 

Generalitat que també siguin contundents i exigents amb aquesta Administració per intentar 

modificar aquesta legislació, feina que s’ha de fer amb la col·laboració de tots els grups. 

Assenyala que el discurs d’alguns partits ha canviat molt respecte dels que pronunciaven quan 

va haver-hi la revolta a la Barceloneta, quan es va decretar la suspensió de llicències i quan es 

va plantejar la proposta dels HUT, i afirma que el model de turisme actual és responsabilitat del 

PP, que durant el mandat anterior va desenvolupar una sèrie de normatives i va donar suport a 

l’aprovació de la desregulació de les llicències dels HUT al Parlament de Catalunya, governat 

per CiU. 

Conclou que el Govern intenta resoldre una situació que s’ha trobat, de moltes suspensions de 

llicències que s’aixequen en pocs mesos, i ha hagut d’actuar amb una gran celeritat i donar una 

bona resposta de regulació amb criteris de garantia de drets bàsics per a la ciutadania (de 

convivència, de descans, d’equilibri entre habitatges, del dret a l’habitatge, del dret a un espai 

públic digne, etc.), i ho ha volgut fer mitjanant un procés de debat, d’escolta i de participació 

amb esmenes i amb una negociació política i ciutadana per intentar que el Pla sigui un pla de 

tota la ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ posa de manifest que el Govern ha rebut dues esmenes a la totalitat del text: la 

primera, la de la immensa majoria del sector, dels veïns i de les entitats durant les tres sessions 

participatives, i la segona, dels partits polítics avui, que coincideixen que l’actuació del Govern 

es pot considerar un nyap jurídic i polític. 

Recorda que CiU ja va dialogar amb la Generalitat per intentar recuperar la competència de 

donar llicències i no limitar-se als comunicats, un diàleg en què ara podrà aprofundir el Govern 

actual, i subratlla que CiU va governar a Barcelona durant quatre anys, mentre que ICV-EUiA 

ho va fer durant trenta-dos, dada que evidencia la proporcionalitat de responsabilitat que té 
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cada grup en el model de turisme de la ciutat, i en d’altres, com ara el de comerç o el de serveis 

socials. 

Diu a la Sra. Sanz que governar és precisament gestionar la conflictivitat, conciliar interessos 

contraposats, i que per això cal que el Govern busqui consensos, no pas actuant com fins ara, 

escoltant passivament durant sessions suposadament participatives, sinó escoltant de debò i 

presentant alternatives a les solucions que no agraden a ningú. En aquest cas, es podria fer una 

nova aprovació inicial o pactar de debò amb el sector i amb els grups polítics un consens 

mínim, cosa que fins ara no s’ha estat capaç de fer. 

Conclou que el Govern ha de deixar de banda el victimisme, deixar de fer nyaps jurídics i 

politics i demostrar que és capaç de governar. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que alguns representants de la CUP parlin amb menyspreu dels 

representants d’altres grups, que representen molts ciutadans —recorda que C’s té cinc 

representants a l’Ajuntament, mentre que la CUP en té tres— i que l’únic interès que tenen és 

precisament representar aquestes persones. Considera inadmissible que la CUP s’erigeixi en 

l’única representant dels barcelonins. D’altra banda, comenta que molts dels representants que 

tant critica la CUP viuen en els barris més afectats pel turisme, de manera que en coneixen la 

situació perfectament i tenen el mateix dret que tothom a opinar-hi. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que l’Ajuntament sí que té instruments per actuar en la 

configuració del turisme de la ciutat mitjançant els allotjaments turístics, una peça fonamental 

del sector: l’Ajuntament hauria de desenvolupar un bon PEUAT, un instrument molt útil si es 

duu a terme de la manera adient, cosa que no està passant. Insisteix que la preocupació del seu 

grup ve del desgavell vist els darrers mesos. 

Observa que els interessos econòmics són interessos de la ciutat, afecten particulars, llocs de 

treball, etc. i, per tant, no s’haurien de menysprear si es vol ser «Barcelona capital» i no «una 

ciutat de províncies». Coincideix, però, que cal conciliar els interessos econòmics i el dret al 

descans, trobar l’equilibri entre la prosperitat de la ciutat i la qualitat de vida dels ciutadans. 

També està d’acord que no convé dependre només d’un o dos sectors productius i que cal anar 

canviant el model cap a la diversificació, però entén que no es pot posar fi a un sector sense 

tenir-hi alternatives. 

Conclou que un PEUAT és necessari, però que el que pretén el Govern és que s’aprovi, a 

contrarellotge i mitjançant una fórmula de xantatge, una part del PEUAT quan no hi ha hagut 

temps de debatre-la. Insisteix que aquesta no és la manera de fer les coses i que el seu grup està 

preocupat. 

 

El Sr. MULLERAS subratlla que els regidors del PP sempre han defensat i defensaran els 

interessos de tots els barcelonins, provinguin d’on provinguin, però sempre a favor d’una 

Barcelona millor. 

A continuació, insisteix que el Govern, malgrat les reunions i els debats oferts, ja tenia una idea 

predeterminada i inamovible des del començament: el manteniment de la moratòria dels HUT i 

el decreixement turístic, objectiu no compartit per la majoria dels grups polítics, del sector 

turístic i de la ciutadania. Demana, per tant, que les reunions serveixin realment per escoltar les 

parts afectades, i insisteix que el PEUAT del Govern no resol els problemes de convivència a 

l’espai públic o en escales de veïns, que es resoldrien, per exemple, amb un règim sancionador 

més dur o amb l’assumpció de competències de control i sanció per part de l’Ajuntament. 

Demana al Govern que assumeixi les seves responsabilitats i que faci compatibles el turisme, 

una activitat socialment i culturalment enriquidora, i la qualitat de vida dels veïns. 

Per acabar, torna a preguntar quina diferència hi ha entre els problemes de convivència en un 

bloc sencer d’apartaments turístics i els d’un hotel o d’un bloc d’apartaments de luxe. 
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La Sra. LECHA manifesta sorpresa pel fet que es parli de Barcelona com si fos un ens 

homogeni, quan és una ciutat on viuen moltes persones amb diferents interessos. 

Observa que una cosa és que tots els regidors treballin perquè els habitants de la ciutat puguin 

tenir una vida digna, i una altra afirmar que es defensen els interessos de tots els barcelonins. 

Concreta que si la CUP és a l’Ajuntament és perquè un grup de persones la va votar per una 

sèrie de motius, no perquè defensés els lobbies hotelers. Diu que a altres grups potser sí que els 

van votar per a això, però aclareix que en cap moment no n’ha parlat amb menyspreu, sinó que 

simplement ha dit coses que als altres grups no els agraden. 

Afirma que alguns discursos de la «pseudoesquerra híbrida», que de vegades s’ajunta amb la 

dreta i que no s’acaba de definir, potser sí que fan pensar que a l’Ajuntament únicament es 

defensaran els interessos de molt pocs, amb un nivell econòmic molt alt i uns interessos que no 

van precisament en la línia de l’ocupació digna, etc. Subratlla que si es parla amb els 

treballadors del turisme —no amb els directors d’hotel—, s’entén que les condicions laborals 

en aquest sector són precàries i míseres. 

Conclou que la CUP és a l’Ajuntament per defensar els interessos de la classe treballadora, i 

que en el cas d’alguns grups, el discurs electoral pot ser molt diferent del discurs que es fa a 

l’Ajuntament. 

 

La Sra. SANZ recorda que el 2010 la ciutat es va dotar d’un pla estratègic de turisme, fruit 

d’una sèrie de reflexions al voltant del model turístic i amb un diagnòstic de situacions que 

s’han produït els darrers quatre anys, que malauradament no es va aplicar. 

Posa en valor que Barcelona és una ciutat turística, però observa que primer ha de ser una ciutat 

per viure-hi, per la qual cosa el Govern té el repte d’intentar resoldre actuacions del Govern 

anterior o d’altres administracions que implicaven una alteració de la manera de fer de la ciutat. 

Recorda que CiU i PP van modificar el Pla d’usos de Ciutat Vella, tot aixecant moltes de les 

restriccions, i van aprovar l’actuació urbanística de la Marina del Port Vell. 

Subratlla que el Govern intenta, amb la voluntat d’assolir els màxims consensos possibles, 

defugir la lògica del mandat anterior de «com més, millor» i aconseguir una economia 

diversificada i una ocupació de qualitat, estable i digna. 

Aclareix que tots els plantejaments del Govern tenen l’aval jurídic de l’Ajuntament, i insisteix 

en la voluntat d’escoltar tothom. En aquest sentit, demana la participació activa de tots els 

actors implicats en cada espai. 

Manifesta que el Govern és conscient que té 11 regidors i que, per tant, ha de cercar els màxims 

consensos possibles entre interessos molt diferents, però insisteix que l’equip de govern té tota 

la voluntat de diàleg, de col·laboració, d’informació, de transparència i d’arribar a acords. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, amb la reserva de vot de CiU, C’s, ERC, 

PSC i CUP i amb el posicionament contrari del PP. 

 

4.-  (G 005.1/ 2015) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, en 

els termes que resulten de l’informe que obra en l’expedient; APROVAR definitivament la 

modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 90 i les lletres b i c de la disposició transitòria segona 

de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses; i PUBLICAR el text íntegre de la 

modificació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de 

conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS demana que les al·legacions es votin individualment. 
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La SECRETÀRIA indica que, atès que es tracta d’una proposta d’acord que es presenta a 

aprovació, en principi se n’hauria de fer una votació única. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que al gener va demanar un informe de Secretaria sobre la 

possibilitat de votar individualment les al·legacions, procediment que s’ha emprat en algun 

altre cas, però en dos mesos no ha rebut aquest informe. Per això, demana que Secretaria emeti 

un informe abans de la Junta de Portaveus, i pregunta al president sobre la possibilitat de votar 

al Plenari les al·legacions individualment. 

 

La SECRETÀRIA recorda que els informes a Secretaria només els pot demanar l’alcaldessa, 

però afirma que en pren nota i ho elevarà al secretari general. 

 

El Sr. MÒDOL comenta que ell també, com a president, traslladarà la proposta al secretari, 

però demana que no es posin traves que dificultin l’avenç. 

 

El Sr. MULLERAS observa que és possible que alguns grups no estiguin d’acord amb totes les 

al·legacions, però sí amb algunes, que aquestes rebin un suport majoritari i s’hagin d’incorporar 

a l’expedient. 

 

El Sr. MÒDOL reitera que en pren nota i, tot seguit, enuncia la proposta. 

 

La Sra. RECASENS assenyala que la mesura representa un pas important, però que, 

malauradament, sembla que va acompanyada d’una gran indefinició i d’una gran manca de 

presa de decisions del Govern, que torna a fer un nyap per no assumir la realitat a l’hora 

d’aplicar l’Ordenança de terrasses. 

Anuncia la reserva de vot del seu grup, que comparteix alguns punts de la proposta però no 

tots. Per exemple, troben encertat que la FAVB entri al Comitè Tècnic d’Interpretació de 

l’Ordenança. 

Recorda que l’Ordenança estableix tres criteris: el de les distàncies, el de la ubicació i el de 

l’accessibilitat i els sanitaris de bars i restaurants. Observa que cadascuna d’aquestes tres 

qüestions té uns venciments diferents i, tanmateix, avui es proposa una moratòria per a la 

ubicació i l’accessibilitat i els sanitaris perquè aquests criteris no s’hagin d’aplicar fins l’1 de 

gener del 2018, i no es resol el problema real, que és el de les distàncies, al qual també s’hauria 

d’aplicar la moratòria. 

Assenyala que el Grup d’ICV-EUiA —concretament, el Sr. Gomà— va dir que l’Ordenança de 

CiU era regressiva en matèria d’accessibilitat, i no entén que ara tiri endavant la moratòria i es 

demori un any més l’aplicació d’aquest criteri. 

D’altra banda, observa que el Govern, que es vanta de la participació, del consens i del diàleg, 

no ha acceptat cap de les al·legacions presentades. 

Exposa que les dades facilitades pel Govern no quadren amb les que havia facilitat 

anteriorment: ara s’ha fet públic que aplicar el criteri de les distàncies ha suposat la retirada de 

10.478 cadires i ha afectat 1.105 terrasses, mentre que el setembre del 2015 es va afirmar que 

aplicar aquest criteri afectava 2.587 terrasses, 2.240 de les quals ja havien rebut una 

comunicació municipal. Subratlla que s’està parlant de llocs de treball, motiu pel qual els 

sindicats també estan alineats en aquesta qüestió. D’altra banda, comenta que quan el criteri de 

distàncies s’apliqui en la seva totalitat, no es parlarà de les zones amb ordenacions singulars, de 

manera que només s’aplicaran les distàncies en les zones dels barris més perifèrics, en bars i 

restaurants que exclusivament donen ús a veïns, i no en els de les zones més cèntriques, on hi 

haurà una afectació molt més gran. 

Conclou que cal assumir la realitat de l’aplicació de l’Ordenança també en matèria de 
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distàncies i, per tant, debatre aquesta qüestió, i reitera la reserva de vot del seu grup, que vol 

esperar a saber si el Govern estaria disposat a negociar una moratòria del criteri de distàncies. 

 

El Sr. BLANCO valora positivament la mesura, que entén que facilita el compliment de 

l’Ordenança i que recull parcialment una proposició del Grup de C’s aprovada per majoria en 

aquesta Comissió. 

Comenta que l’aplicació d’aquesta norma ha estat un fracàs i, per tant, calia modificar-la, no 

només les disposicions transitòries b i c, sinó també la a, i sobretot els articles 10 i 11, que 

estableixen disposicions molt restrictives que generen nombrosos problemes. 

Comenta que, segons les dades de què disposen, l’aplicació de l’Ordenança ja ha provocat —

quan encara no s’ha aplicat a les ordenacions singulars— l’eliminació de 10.000 cadires de 

terrassa, aproximadament el 50% de les taules i cadires. 

Subratlla que, tal com denuncien els sindicats majoritaris, que també sol·liciten la revisió 

d’aquests articles, la situació incideix molt negativament en l’ocupació del sector (genera 

ocupació a més de 100.000 persones en restauració). 

En darrer lloc, puntualitza que si bé l’Ordenança va ser aprovada pel Govern anterior, l’equip 

de govern actual té l’oportunitat d’esmenar-la, tot tenint en compte les al·legacions presentades. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que tots els grups han 

exposat en nombroses ocasions els seus arguments. 

Considera que els articles sobre els quals es fa una moratòria són els que requereixen una 

inversió més important per part dels locals, i que la mesura va en la línia de començar a posar 

en marxa la solució per a l’espai públic que ERC fa temps que reivindica. 

Exposa que durant anys a la ciutat hi ha hagut «barra lliure» de terrasses, durant el mandat 

anterior es va començar a decidir posar-hi ordre, i es va fer una ordenança que no es va tirar 

endavant. Entén que, en aquest cas, el Govern actual sí que s’ha trobat amb una situació 

d’indefinició i ha tingut la voluntat de resoldre el problema i està fent les coses millor. 

Reitera el vot favorable del seu grup, i espera que al final del procés hi hagi l’equilibri suficient 

a l’espai públic entre terrasses i gaudi de la ciutadania. 

 

El Sr. MÒDOL coincideix que tots han exposat àmpliament els seus arguments, i que sembla 

que el tema avança.  

Manifesta el vot favorable del seu grup, insta el Govern a treballar, tot escoltant les demandes 

de tots els actors implicats, per tal que la situació que es va produir amb el Govern de CiU, de 

tenir una normativa i no aplicar-la, sigui tan breu com sigui possible, i s’ofereix per col·laborar 

en la construcció del consens que permeti tenir una ordenança definitiva al més aviat possible i 

evitar més pròrrogues i moratòries. 
 

El Sr. MULLERAS insisteix a demanar que les al·legacions es puguin votar individualment i 

que a la Junta de Portaveus es pugui decidir sobre aquesta qüestió. 

A continuació, subratlla que s’està votant una modificació feta unilateralment pel Govern 

municipal, que també de manera unilateral va ampliar la moratòria referent a les façanes i als 

sanitaris fins al 2018. Recorda que el Grup del PP està a favor d’aquesta ampliació, però 

observa que per resoldre el problema de les terrasses s’ha de resoldre l’aplicació dels articles 10 

i 11, que són els que estableixen el règim de distàncies respecte al mobiliari urbà. Comenta que 

el Govern hauria pogut resoldre el problema si en la Comissió Tècnica de Terrasses hagués 

escoltat els afectats. 

D’altra banda, indica que el Grup del PP també ha plantejat en diverses ocasions que s’ampliï 

la moratòria dels articles 10 i 11 fins al 2018, perquè es pugui canviar i adaptar d’una manera 

realista el que afecta les terrasses de Barcelona i, per tant, evitar una afectació tan dura i 

restrictiva quant a la disminució i la desaparició de terrasses (aproximadament, unes 2.000). 
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Remarca que cal escoltar les demandes de grups polítics, restauradors, sindicats i ciutadans per 

beneficiar tothom, i anuncia la reserva de vot del seu grup. 

En darrer lloc, diu al Govern que és moment d’assumir responsabilitats en lloc de culpar 

tercers. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot favorable de la CUP, que coincideix que cada grup ha exposat 

els seus arguments en repetides ocasions. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables, que permeten que es continuï treballant en una 

ordenança elaborada en el mandat anterior però no aplicada. 

A continuació, manifesta sorpresa pel fet que la Sra. Recasens i el Sr. Mulleras critiquin 

l’ordenança que van pactar precisament ells dos. Diu a la Sra. Recasens que ara demana que no 

es tiri endavant res del que estableix l’Ordenança i, per tant, res del que el seu grup va acordar 

amb el Grup del PP. D’altra banda, observa que no es pot demanar una moratòria d’una cosa 

que ja està en vigor —la part relativa a les distàncies va entrar en vigor l’1 de gener del 2015—, 

com indica l’informe jurídic lliurat a tots els grups. 

Subratlla que la solució és fer una modificació, i que la modificació proposada, treballada en el 

marc de la Comissió Tècnica de Terrasses, permet equilibrar la perspectiva del centre de ciutat 

amb relació a les zones no tan cèntriques, que és on moltes terrasses compleixen una funció 

social diferent de la que fan al centre o als espais amb sobresaturació, i permet una aplicació 

amb sentit comú d’una normativa elaborada anteriorment. 

Remarca que el Govern actual participarà en el debat amb rigor i d’acord amb la llei, i retreu 

als representants de CiU i del PP que ara esmentin uns perjudicis que no van tenir en compte 

durant l’any en què van negociar l’Ordenança, uns perjudicis que, en molts casos, els gremis sí 

que van posar de manifest. Considera que el Govern, amb el suport i l’ajut d’alguns grups, està 

avançant cap a la resolució d’un nyap del Govern anterior. 

Aclareix a la Sra. Recasens que quan el Sr. Gomà parlava d’accessibilitat no es referia als 

sanitaris, sinó al fet que les terrasses en línia de façana atemptaven contra el gaudi i la lliure 

circulació de persones amb discapacitat visual. 

Per acabar, afirma que es tindran en compte les al·legacions de sindicats, gremis i grups, però 

que hi ha qüestions que no es poden incorporar perquè seria incongruent amb el que ja havia 

entrat en vigor el mandat anterior. 

 

La Sra. RECASENS diu, pel que fa a la impossibilitat d’aplicar una moratòria a un element que 

ja s’està aplicant, que els afectats estan preparant un informe jurídic per al·legar aquesta 

condició en concret. 

D’altra banda, subratlla que no entén per què no s’aborda el debat sobre l’aplicació del criteri 

que afecta els llocs de treball directament, el de les distàncies, i aclareix que el seu grup és 

coherent: va fer una ordenança i ja va avisar que quan s’apliqués a la realitat, el tema de les 

distàncies s’hauria d’ajustar. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que el PP és l’únic grup que ha presentat al·legacions, i torna a 

demanar que es votin individualment. 

A continuació, demana al Govern que deixi d’eludir responsabilitats i de culpar el Govern 

anterior, ja que en els vuit mesos que fa que governa podria haver elaborat una nova ordenança 

si consideren l’actual tan dolenta. Assenyala, però, que si el model d’ordenança del Govern és 

el de les al·legacions que va presentar a l’Ordenança vigent, seria una ordenança que faria 

desaparèixer moltes més terrasses que l’actual, perquè seria molt més restrictiva respecte a les 

distàncies i a l’ocupació de l’espai públic. 
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Afirma que el Govern, juntament amb el PSC, ERC i la CUP, són els responsables de no 

resoldre un problema que es podria resoldre si s’haguessin acceptat les al·legacions. 

 

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

de CiU, C’s i PP.  

 

5.-  (20160056) APROVAR el Conveni de col·laboració a subscriure 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, a partir de l’1 de gener de 2016, 

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; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

5.830.790,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document 

comptable, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a 

les despeses derivades d’aquest Conveni; i FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

El Sr. ALONSO manifesta l’abstenció del seu grup, que, tot i estar a favor del manteniment de 

les rondes, no entén la inclusió del Consell Comarcal —el Grup de C’s aposta per la 

racionalització i reducció de l’Administració, i una de les seves propostes és precisament 

suprimir els consells comarcals i les diputacions— ni la part referida a les finances de la 

Generalitat: no voldria que l’Ajuntament acabés pagant una part del manteniment de les rondes 

corresponent a la Generalitat. 

 

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

 

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

 

El Sr. MULLERAS manifesta la reserva de vot del seu grup, i anuncia que continuarà sent molt 

crític en aquesta qüestió. Critica que sigui el Consell Comarcal del Barcelonès qui gestiona les 

rondes de Barcelona, quan és una competència de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, de manera que s’està mantenint amb un contingut artificial el Consell Comarcal del 

Barcelonès. Entén que aquesta gestió l’hauria de fer l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que, a 

més a més, a través d’aquest conveni, al final l’Ajuntament de Barcelona finança dues terceres 

parts del manteniment de les rondes. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que l’Administració pública 

ha de crear un codi ètic i controlar amb quines empreses treballa, i no pot permetre, per 

exemple, que els diners dels impostos dels veïns i les veïnes acabin en empreses que 

desenvolupen material per exterminar persones. Concreta que a la UTE encarregada del 

contracte de manteniment hi ha l’empresa Indra, coneguda pel seu treball en la indústria 

tecnològica i, concretament, en tecnologia militar, que, a més, té en curs un expedient de 

regulació de 1.750 persones. 
 

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

amb la reserva de vot del PP i amb el posicionament contrari de la CUP.  
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

6.-  (15PL16372) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació urbanística i proposta de 

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

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

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

determinacions urbanístiques que afecten l’edifici identificat com a número 16 al plànol 

d’ordenació PE-10; SUSPENDRE l’aprovació definitiva del Pla pel que fa a les determinacions 

urbanístiques que afecten l’esmentat edifici número 16, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), atesa l’existència de 

motius determinants fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 

consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR els promotors 

del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen 

d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, 

per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es 

declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions pel 

que fa a l’àmbit assenyalat; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

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

 

El Sr. CORONAS manifesta que el seu grup hi vota a favor atès que l’edifici que podia entrar 

en conflicte amb els jardins per la distància amb el patrimoni ha quedat exclòs del Pla. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Districte de Gràcia 

 

7.-  (13PL16114) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’assignació d’usos i ordenació de volums de la Unitat 

d’Actuació núm. 3 de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de 

Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver, SLU, que conté 

modificacions respecte al document aprovat inicialment; DETERMINAR que a l’empara de 

l’article 92.1.a del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix d’ofici la següent prescripció: en 

l’àmbit de planejament es permetrà únicament la construcció d’una única planta soterrani, en la 

qual s’admet, a més de l’ús d’aparcament, l’ús sanitari-assistencial sempre que es desenvolupin 

activitats complementàries a l’activitat principal de les plantes superiors. PRECISAR que, tant 



 

Ref: CCP 3/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 29/ 3/ 2016 12: 12 
21 

les prescripcions com les modificacions estan explicitades a l’informe tècnic-jurídic emès per la 

Direcció de Serveis de Planejament en data 15 de març de 2016 que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. REQUERIR al promotor per tal que, en el 

termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, 

constitueixi la garantia de 15.743,4 euros, corresponent al 12% del valor de les obres 

d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

La Sra. LECHA expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

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

vot del PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

8.-  (06-2009LM19980) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 20 de juliol de 2015, 

presentada pel Centre Moral i Instructiu de Gràcia, de bonificació del 50% de la quota de 

l’impost de construccions, instal·lacions i obres, generada per la concessió de la llicència de 4 

d’octubre de 2012 que té per objecte les obres per a la reforma d’edifici existent entre mitgeres 

de P.SOT, PB +3P, destinat a ús associatiu cultural amb teatre i modificació de la façana, al 

carrer Ros d’Olano, 9; en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança fiscal (OF) 2.1 de l’any 

2012; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

El Sr. MÒDOL proposa votar alhora aquest punt i el següent, tots dos referits a inadmissions. 

 

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

 

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

 

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

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que entén, però, que són equipaments 

que podrien rebre aquesta bonificació, per la qual cosa comenta que, si és possible, caldria 

buscar vies alternatives per compensar el fet que hagin quedat fora de temps. 
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El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup, que considera que per evitar aquests 

casos, l’Ajuntament, per norma, hauria d’informar, en el moment de presentar la llicència, 

sobre els avantatges fiscals de què es pot beneficiar l’entitat. 

 

La Sra. LECHA manifesta l’abstenció del seu grup. 

 

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

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

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

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

 

9.-  (06-2012LL29744) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 15 de març de 2013, 

presentada per Ciutat i Valors, Fundació Privada de Serveis i Iniciatives Socials de la ciutat de 

Barcelona, de bonificació del 65% de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 

obres, generada per la concessió de la llicència de 12 de febrer de 2010 que té per objecte les 

obres de reforma i ampliació d’edifici existent per a l’ús residencial (centre d’acolliment) al 

carrer Larrard, 45; en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança fiscal (OF) 2.1 de l’any 2010; 

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

 

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

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

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

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

 

10.-  (06-2015LL30001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis 1.2 del carrer 

Escorial, núm. 50, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a 

Eva Subías Pascual la bonificació del 35% sobre la quota de l’impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència, el 20 de juliol de 2015, atès que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que en tractar-se d’obres 

realitzades en un edifici catalogat amb nivell de protecció C, concorre una circumstància 

cultural, historicoartística; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

 El Sr. MÒDOL proposa votar alhora els punts 10, 11 i 12, tots tres referits a ICIO.  

 

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

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

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

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

11.-  (10-2015LL40303) ACORDAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma 

parcial, amb augment de sostre per remunta de planta tercera i millores d’accessibilitat, 

realitzades a l’escola del carrer València, 680, sota l’empara de la llicència 10-2015LL40303; 

CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació la bonificació del 65% sobre la quota de l’impost 

de construccions, instal·lacions i obres, atès que resulta procedent d’acord amb allò que 

estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat 

sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments, i per realitzar obres en un equipament dels 

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

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

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

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

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

 

12.-  (10-2015CI35529) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de reforma interior de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, ubicat a la plaça Angeleta Ferrer, 1, de 

Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a l’Institut 

Infanta Isabel d’Aragó la bonificació del 35% sobre la quota de l’impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada pel comunicat 10-2015CI65529, d’1 de desembre de 2015; atès 

que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1, en 

tant que les obres es realitzen per una entitat docent privada, en sòl qualificat d’equipaments 

(7a) per rehabilitar o modificar un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, i les 

obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

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

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

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

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

 

13.-  (16PL16386) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació puntual de la modificació del Pla general metropolità per a la 

protecció del patrimoni històric artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. SUSPENDRE, de 

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

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets que tinguin 

per objectiu incorporar l’ús residencial exclusivament en la modalitat d’hotel en edificacions 

amb un nivell de protecció B; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de 

la Llei d’urbanisme que, no obstant això, es podran tramitar instruments de planejament 

fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 

planejament que s’aprova inicialment; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat 

i grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 

73 del text refós de la Llei d’urbanisme; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de 

l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar 

des del dia següent al de publicació en el BOPB del present acord; PUBLICAR el present acord 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ exposa que l’any passat es va aprovar la modificació del Pla de patrimoni, amb 

un article que estableix que els edificis catalogats com a B que compleixin una sèrie de 

condicions es poden destinar automàticament a usos hotelers per sobre de les especificacions 

dels plans d’usos. 

Comenta que el document que es porta a aprovació complementa el PEUAT, i que cal garantir 

la coherència entre els diferents instruments per aconseguir una regulació global dels 

allotjaments turístics. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que el Govern, un cop més, 

actua de manera improvisada i sense proposar solucions globals. 
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Considera que la mesura respon a la voluntat del Govern de limitar al màxim i perseguir tota 

iniciativa que doni riquesa i creï ocupació a la ciutat, i assenyala que seguint la normativa 

urbanística i la normativa sectorial, es poden posar en valor edificis, en alguns casos amb fins 

hotelers, que aportin un valor patrimonial afegit. 

Per acabar, remarca que el Grup de CiU està radicalment en desacord amb aquests 

plantejaments del Govern. 

 

El Sr. BLANCO manifesta el vot contrari del seu grup, que vol estudiar el nou planejament —

molt restrictiu— amb més temps i presentar-hi al·legacions. No considera adient implementar 

cap mesura que paralitzi un projecte abans de saber si el planejament s’aprovarà ni com 

s’aprovarà. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que entén, però, que si es volia fer 

encaixar aquesta modificació del PGM en el PEUAT, s’hauria d’haver iniciat fa dos mesos. 

El Grup d’ERC considera que la modificació inicial podia perjudicar la ciutat i incrementar el 

nombre de places hoteleres, i entén que el fet de protegir patrimoni historicoartístic mitjançant 

hotels pot impedir que el patrimoni sigui tan obert a la ciutadania com sigui possible, i que cal 

abocar recursos no per fer hotels sinó per fer coses que siguin d’interès ciutadà. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que vol facilitar el tràmit, que troba 

adient evitar la saturació d’allotjaments turístics en determinades zones, i que entén que la 

majoria dels edificis amb la qualificació a què fa referència la proposta es concentren al casc 

antic. Considera, però, que la rendibilitat d’un projecte hoteler és de les poques, o l’única, que 

suporta la inversió potent que requereix la rehabilitació i adequació d’aquests edificis. Una altra 

sortida per a aquests edificis serien els habitatges de luxe, però aquests no generen llocs de 

treball i en molts casos donen lloc a lloguers molt similars als usos turístics. D’altra banda, 

assenyala que la situació és diferent depenent de la ubicació de cada edifici. 

Planteja que potser cal pensar en ajuts a la rehabilitació, i observa que cal evitar que de tant 

protegir un edifici s’acabi degradant per estar tancat. 

 

El Sr. MULLERAS lamenta que el Govern constantment criminalitzi el turisme i actuï en 

contra d’aquesta font de riquesa econòmica, cultural i social. 

Subratlla que en molts carrers de Ciutat Vella i de l’Eixample s’han recuperat molts edificis 

gràcies a hotels, amb els quals s’ha protegit el patrimoni sense cap cost per al sector públic i 

s’ha millorat l’activitat dels comerços del barri i l’espai públic, ara més net, més il·luminat i, 

per tant, més segur. 

Remarca que si aquests edificis no haguessin esdevingut hotels, estarien tancats i, per tant, 

generarien degradació i inseguretat, o potser haurien acabat ocupats. Esmenta el cas de la Casa 

Burés: no s’hi va voler fer un hotel, es va degradar i l’interior, un interior modernista de gran 

valor, va ser saquejat. Observa que no s’hi va voler fer un hotel però que ara seran apartaments 

de luxe. 

Assenyala que recuperar amb diners públics tots aquests edificis si no poden esdevenir hotels 

costaria molts diners a les arques públiques. 

Conclou que aquesta mesura va en contra de l’activitat econòmica i de la qualitat de vida dels 

barcelonins. 
 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que pensa que la modificació del PGM 

és positiva però no tanca la porta totalment, sinó que sotmet el Pla d’usos del districte al fet que 

un edifici arribi a ser una instal·lació hotelera o no. Expressa la convicció de la CUP que un 

edifici patrimonial esdevingut hotel no reverteix en la ciutat, i subratlla que l’Ajuntament té un 

deure respecte a tots aquests edificis patrimonials. 
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La Sra. SANZ explica que la modificació que el Govern actual vol modificar, impulsada pel 

Govern anterior, permet l’obertura d’hotels en espais on no estaven permesos perquè l’amplada 

dels vials era inferior a la que marcava el Pla d’usos de Ciutat Vella. Recorda que aquesta va 

ser una de les qüestions que es va posar sobre la taula en el marc de les comissions anteriors 

d’aquesta àrea, i fins i tot l’antic gerent d’Urbanisme assegurava que això no estava incorporat 

en la documentació, i al final es va veure que sí. Explicita que això podia generar, en el marc 

del debat del Pla especial d’allotjaments turístics sobre els futurs allotjaments, una situació en 

què en una zona on s’estava plantejant no un creixement zero sinó un decreixement, pogués 

haver-hi una via per tirar endavant propostes d’hotels. 

Observa que la construcció d’hotels o apartaments de luxe no és l’única opció per evitar que 

aquests edificis romanguin tancats i es degradin: s’hi poden trobar solucions creatives, i el 

Govern hi treballarà proactivament per intentar dinamitzar-los, ja que formen part del patrimoni 

de la ciutat. 

D’altra banda, assegura que s’està actuant en temps i forma tant en aquest cas com en el del 

PEUAT com s’ha fet en altres modificacions del PGM. 

En darrer lloc, repeteix que el Govern sempre actua amb coherència i amb els corresponents 

avals jurídics i tècnics, sense cap voluntat d’enganyar i sense improvisació. 

 

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

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

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

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

 

14.-  (20150650) LOT 1.- ADJUDICAR el contracte núm. 16001249 Lot 1, que té per objecte el 

servei de manteniment de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona (2016-

2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat 

laboral, per un import de 3.456.335,24 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 3,13% sobre el 

preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb NIF A28037224, i d’acord amb 

la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen 

en aquest mateix document amb el següent desglossament: import net 1.821.497,83 euros, amb 

tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 382.514,55 euros; i amb import net 

1.138.475,33 euros, amb tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 113.847,53 

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

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

sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de 

la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 

responsable del contracte la Sra. Cristina Vila i Rutllant. LOT 2.- EXCLOURE de la present 

licitació l’oferta presentada per l’empresa Ferrovial Servicios, SA per haver inclòs en el sobre 

2A informació relativa als criteris avaluables de forma automàtica, que s’han d’incloure 

necessàriament i únicament al sobre 2B. ADJUDICAR el contracte núm. 16001251 Lot 2, que 

té per objecte el servei de manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona, 

excepte les incloses al lot 3 (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral, per un import d’11.681.628,71 euros, IVA inclòs, amb 

una baixa del 8,27% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb NIF 

A28037224, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. 
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DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 

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

net 6.194.745,18 euros, amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA d’1.300.896,49 

euros; i amb import net 3.805.442,76 euros, amb tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de 

l’IVA de 380.544,28 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals a comptar des del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 

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

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

la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR 

com a responsable del contracte la Sra. Cristina Vila i Rutllant. LOT 3.- AMPLIAR 

l’autorització del contracte número 15003440 per un import de 170.261,97 euros amb càrrec als 

pressupostos i partides indicades en aquest mateix document, atès que l’adjudicació del present 

contracte comporta una part amb un IVA del 10% (corresponent a la neteja) i una altra al 21% 

(corresponent al manteniment), quan en l’autorització inicial es va comptabilitzar tot al 10%. 

ADJUDICAR el contracte núm. 16001252 Lot 3, que té per objecte el servei de manteniment 

de les fonts ornamentals de l’Eix Maria Cristina-Font Màgica i de la muntanya de Montjuïc, de 

la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 5.867.964,62 euros, IVA inclòs, amb 

una baixa del 0,20% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient a la UTE Manteniment Fonts Barcelona II, amb NIF 

U66735481, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. 

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

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

net 3.601.776,98 euros, amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 756.373,16 

euros; i amb import net 1.372.558,62 euros, amb tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de 

l’IVA de 137.255,86 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals a comptar des del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 

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

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

la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR 

com a responsable del contracte la Sra. Cristina Vila i Rutllant. 

 

El Sr. MÒDOL resumeix la proposta i cedeix la paraula a la comissionada. 

 

La Sra. HERRERO resumeix les explicacions facilitades prèviament als grups de manera 

individualitzada: el setembre la Comissió va aprovar els plecs i l’inici de la licitació del 

contracte de manteniment de fonts ornamentals, fonts de beure i fonts naturals, un contracte per 

a quatre anys amb un cost de 4.700.000 euros dividit en tres lots, que incloïa un seguit de 

millores respecte al contracte actual. Les millores més destacables eren l’increment de la 

freqüència del manteniment (50%) i de la neteja (16%), i el pas d’un sistema de manteniment 

molt correctiu a un de preventiu. També s’incorporaven clàusules socials, el foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, i, a banda de les 69 persones que se 

subrogaven del contracte actual, es creaven 7 nous llocs de treball per a aquestes persones amb 

dificultats d’inserció. Destaca que després de tot el procés el nombre de persones a contractar 

amb dificultats especials d’inserció passa de 7 a 9, i en els lots 1 i 2 es dedicarà un 5% del 

pressupost a subcontractació de centres especials de treball i empreses d’inserció. 

Per acabar, valora que s’ha arribat al màxim de les millores proposades en el servei i que s’ha 

fet a temps, ja que la darrera pròrroga del contracte vigent acaba el 30 d’abril, per la qual cosa 

entén que el nou servei podria entrar en funcionament a partir de l’abril, motiu pel qual es 

demana el suport dels grups. 
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La Sra. VILA agraeix les detallades explicacions tècniques facilitades per la gerència de 

BCASA. Recorda, però, que el seu grup no va votar a favor en la preparació dels plecs de 

clàusules, de manera que ara s’hi abstindrà per coherència amb el primer posicionament. 

 

El Sr. ALONSO manifesta l’abstenció del seu grup, que valora les extenses explicacions 

rebudes. 

 

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

 

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

 

El Sr. MULLERAS manifesta l’abstenció del seu grup, que, tot i agrair les explicacions i 

valorar les millores incorporades (increment de les freqüències de manteniment, foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, establiment d’indicadors de control 

del servei, ambientalització de la flota de vehicles amb el 100% dels vehicles elèctrics, 

incorporació d’un segell de qualitat o dedicació d’un fons econòmic a actuacions d’eficiència i 

d’estalvi d’aigua i d’energia), com a grup de l’oposició desconeix com s’ha fet l’adjudicació, 

no participa en la gestió i, per tant, no gestiona la contractació, raó prou important per 

abstenir-s’hi. 

 

La Sra. LECHA explicita que el Grup de la CUP aposta per la municipalització de serveis, 

sobretot de serveis tan importants com el manteniment de les fonts. 

Considera que no hi ha hagut prou informació respecte a les diferents ofertes presentades al 

concurs i no s’han pogut contrastar els punts adjudicats a cada empresa en l’expedient 

corresponent als criteris de valor, els criteris subjectius, apartat on la diferència de valoració ha 

fet obtenir una puntuació favorable a Foment de Construccions i Contractes, empresa que no ha 

obtingut la puntuació més alta en tots els lots. 

Entén que aquesta manca d’informació impedeix valorar si la puntuació i l’adjudicació dels 

contractes s’ajusta als criteris publicats en el plec de condicions i, d’altra banda, no es coneixen 

les clàusules socials incloses més enllà de la contractació de persones amb dificultat d’inserció 

laboral i la subcontractació de centres especials de treball. 

Conclou que si bé les mesures poden ajudar a donar una imatge més favorable de 

l’externalització, són insuficients, per la qual cosa hi votarà en contra. 

 

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

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

Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa 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 CiU: 

 

15.-  (M1519/2909) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 

municipal a aprovar un pla especial urbanístic de protecció i rehabilitació del Rec Comtal des 
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de Vallbona fins a Glòries passant per la Sagrera i Sant Andreu del Palomar, un pla que ha de 

tenir com a objectiu recuperar l’aigua corrent en el tram més llarg possible fins a la zona de les 

Glòries, que inclogui actuacions de renaturalització i de posada en valor i de dinamització del 

traçat del Rec Comtal com a futur eix interurbà naturalitzat; així com intervencions de 

recuperació arqueològica en els punts més significatius i de més interès històric. 

 

El Sr. MARTÍ posa en valor el Rec Comtal com a infraestructura hidràulica de gran 

importància històrica, patrimonial, urbanística i natural en què cal continuar actuant per tal de 

recuperar-la. 

Recorda que darrerament s’hi han fet actuacions de neteja, arranjament i restauració al tram a 

cel obert des de Montcada fins a Vallbona, així com el concurs internacional que preveu 

integrar les restes arqueològiques descobertes en el futur parc de les Glòries, i indica que 

caldria disposar d’una eina que permetés garantir-ne la rehabilitació, així com la protecció 

actual i futura, actuacions que encaixen amb els plans de renaturalització establerts en els 

diferents plans de ciutat. Concretament, el pla director hauria de garantir un desenvolupament 

com a espai verd dins del sistema del Besòs, així com actuacions de recuperació arqueològica 

en els punts més significatius i de més interès històric. 

Per acabar, explicita que la proposició ha estat transaccionada amb el Govern de manera que en 

lloc de parlar d’un pla especial urbanístic, parla d’un pla director. 

 

El Sr. ALONSO manifesta el vot favorable del seu grup, que aposta per una ciutat sostenible, 

verda i biològicament més diversa, així com per l’increment dels espais verds i la 

renaturalització de la ciutat. Valora, d’altra banda, la recuperació d’espais naturals a Vallbona, 

actualment amb espais en procés de degradació que es podrien recuperar. En darrer lloc, 

considera positiva la recuperació de patrimoni històric i d’espais per passejar i millorar la 

connexió de vianants amb Montcada. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que, sempre que fos 

possible, caldria estendre la recuperació del Rec Comtal a tota la ciutat i vincular-la amb la part 

recuperada al Born. Considera que caldria augmentar la difusió i la coneixença del Rec i de les 

activitats que hi estaven relacionades, atesa la seva importància en la configuració de la ciutat, i 

planteja la possibilitat de fer-ho a través d’un centre d’interpretació del Rec Comtal, que en 

alguns trams és difícil recuperar, però que, en qualsevol cas, es podrien senyalitzar per tal de 

recuperar aquesta memòria històrica de la ciutat. 

Per acabar, comenta que CiU podria haver desenvolupat aquesta iniciativa durant els quatre 

anys de mandat, en lloc d’esperar a estar a l’oposició per proposar-la. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que entén que el Rec afegeix contingut i 

genera imatge i un paisatge urbà molt determinant en diferents àmbits que van més enllà de la 

ciutat. Considera que el Rec podria resoldre els problemes de manca d’identitat d’alguns espais, 

i evitaria caure en la tendència que tenen algunes ciutats cap a una urbanització i un tractament 

molt similars de tots els espais. 

Recorda que el Grup del PSC va presentar una proposició a Sant Martí el novembre que va ser 

aprovada per unanimitat que demanava treballar conjuntament amb el Taller d’Història del 

Clot-Camp de l’Arpa per identificar de forma visible els trams existents de rec o sèquia comtal 

en el seu pas pel barri del Clot per tal de fer possible que perduri ben viva la seva història, 

sense descartar anar més enllà i recuperar espais d’interès públic, com pot ser el carrer 

Meridional. 

El Grup del PSC espera que sorgeixin més iniciatives d’aquest estil, per la seva importància per 

a l’urbanisme que s’ha de fer a la ciutat i per a la caracterització de l’espai públic. 
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El Sr. MULLERAS posa en valor la riquesa arquitectònica, cultural i històrica del Rec, que 

proporciona molta informació sobre el passat romà de Barcelona —ciutat amb dos mil anys 

d’història, de cultura i de convivència— i sobre la seva cultura de l’aigua. Comenta que Sant 

Martí, el districte on viu, té l’oportunitat de col·laborar en la recuperació històrica de la ciutat, 

atès que el Rec el travessa d’un extrem a l’altre. 

Considera totalment positiu que el Rec es recuperi i que es faci un pla per protegir-lo i posar en 

valor les descobertes i la història. 

Conclou que és molt important protegir el Rec, fer que es conegui i que barcelonins actuals i 

futurs en puguin gaudir. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que coincideix que el Rec, originari 

del segle X, ha tingut papers rellevants al llarg de la història, per exemple en el procés 

d’industrialització o en el subministrament d’aigua. 

Observa que és impossible convertir el Rec en una zona de protecció per tot el seu recorregut 

fins a Ciutat Vella, ja que n’hi ha molts trams soterrats, de vegades a molta profunditat. Entén, 

per tant, que és molt oportuna la rehabilitació naturalitzada dels trams que es conserven a l’aire 

lliure i d’algun altre que es pugui recuperar, com ara les obres de les Glòries —no sap si això 

afectaria les obres actuals. 

Comenta que el redactat de la proposició hauria d’incloure la posada en valor del conjunt del 

traçat de l’antic Rec Comtal a Barcelona, la rehabilitació ambiental del tram obert de Vallbona i 

la creació d’un itinerari urbà que discorregués pels indrets més significatius, degudament 

identificats, arranjats i recuperats. 

 

La Sra. SANZ manifesta el vot favorable del seu grup i agraeix la proposició i l’acceptació de 

la transacció. Entén que la figura del pla director permet decidir quin és el millor tractament 

urbanístic per a la catalogació del bé conjunt i per a cadascun dels trams. 

Informa que el Govern municipal ja està desenvolupant un pla estratègic per a la recuperació 

del Rec Comtal, que va des de Montcada fins a Ciutat Vella. El Pla, treballat amb un equip 

multidisciplinari (Servei d’Arqueologia de Barcelona, districtes afectats, Departament de 

Patrimoni, Projectes Urbans, IMPU i Direcció de Memòria i Història de l’ICUB), pretén posar 

en valor una de les estructures hidràuliques més importants en la història de la ciutat, i es 

disposa d’un avantprojecte en el tram del Molí de Sant Andreu, en què es plantegen actuacions 

com la construcció d’un parc d’unes 2,1 hectàrees, que integraria les restes arqueològiques que 

hi ha en aquest espai, el Molí de Sant Andreu i l’aqüeducte romà. 

Confirma que el Govern ja treballa també en tot el vessant de Glòries i de recuperació del Rec 

Comtal entre Vallbona i Can Sant Joan (Montcada). 

 

El Sr. MARTÍ agraeix el suport de tots els grups i la transacció del Govern, diu al Sr. Coronas 

que CiU en l’última fase del mandat ja va encarregar treballs i actuacions sobre aquesta qüestió, 

i assenyala que durant els trenta-dos anys anteriors al Govern de CiU també s’hi hauria pogut 

actuar. 

 

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

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

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

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

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a realitzar 

un pla director per protegir i rehabilitar el Rec Comtal des de Vallbona fins a Ciutat Vella 

passant per la Sagrera i Sant Andreu del Palomar, un pla que ha de tenir com a objectiu 
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recuperar l’aigua corrent on sigui possible, que inclogui actuacions de renaturalització i de 

posada en valor i de dinamització del traçat del Rec Comtal com a futur eix interurbà 

naturalitzat; així com intervencions de recuperació arqueològica en els punts més significatius 

i de més interès històric. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

16.-  (M1519/2847) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que es millori la 

funcionalitat del programa anomenat Autoritas, que utilitza l’Ajuntament per tramitar els 

expedients de protecció de la legalitat urbanística, introduint la possibilitat d’incorporar les 

persones que ho demanin com a part interessada. 2) Que es doti de millors eines i més recursos 

els serveis de llicències i inspeccions i els serveis jurídics dels districtes que permetin activar 

les inspeccions, les actuacions d’ofici, els controls i el seguiment per denúncies de terceres 

persones, iniciar correctament els corresponents procediments, fer un seguiment continuat dels 

procediments i tancar-los correctament, amb la finalitat de garantir la protecció de la legalitat 

urbanística. 

 

El Sr. BLANCO explica que la proposició ve motivada pel darrer informe anual del Síndic de 

Greuges, corresponent al 2015 i presentat per la síndica al Ple: va denunciar que havia rebut 

queixes per manca de diligència dels serveis municipals en la tramitació d’expedients de 

protecció de la legalitat urbanística. Segons l’informe, l’Ajuntament no ofereix la possibilitat de 

participar en els procediments com a part interessada a les persones que han denunciat fets que 

vulneren la legalitat urbanística i tenen un interès legítim a protegir. Aquestes persones resten 

desinformades i indefenses, ja que no reben cap notificació dels actes que es dicten. 

D’altra banda, la síndica va posar de manifest també la sobrecàrrega que pateixen els serveis de 

llicències i inspeccions dels districtes i els serveis jurídics, fet que provoca ineficiència. 

Explicita el sentit de la proposició, i aclareix que la transacció del Govern, que hi ha afegit 

«dins del marc legal vigent», pretén garantir que les persones que han posat la denúncia es 

considerin persones interessades, però no s’hi considerin altres persones que podrien tenir-hi 

altres interessos i que legalment no es considerarien part interessada. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que cal donar suport a tota 

millora de circuits, aplicacions, recursos humans i materials en un tema tan sensible de la gestió 

municipal com el de les llicències. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que el programa 

Autoritas, si bé va representar un pas important en la tramitació electrònica dels expedients i va 

ser una eina útil, no dóna facilitats de gestió, és lent i burocràtic, cosa que fa que sigui molt 

qüestionat, especialment pels tècnics. 

Considera important que el programa incorpori millores que permetin agilitzar els tràmits, que 

les parts interessades en una denúncia s’hi puguin incorporar com a tals, i que els serveis de 

llicències i inspeccions i els serveis jurídics es dotin de millors eines i recursos. Entén que 

caldria millorar també l’oferta de formació del personal amb la implementació de més i nous 

cursos específics, i afegir-hi un creixement de personal qualificat, si escau. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que considera un encert per part del 

Grup de C’s el fet d’haver plantejat aquesta proposició. 

Entén que és molt important que el ciutadà sàpiga que té capacitat de vetllar pel compliment de 

la normativa i que s’actua en aquest sentit. En cas contrari, es transmet una imatge negativa 

sobre el compliment de la llei. 
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Comenta, d’altra banda, que tots haurien de vetllar perquè s’hi destinin els recursos necessaris i 

la proposició es faci efectiva al més aviat possible. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el gener d’enguany el Grup del PP va demanar una 

compareixença per analitzar la resolució dels expedients de llicències d’obres i d’activitat del 

segon semestre del 2015, perquè havia rebut queixes sobre la lentitud dels serveis tècnics en 

aquests tràmits, un problema que no només persistia sinó que s’agreujava. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, i anima el Govern a endegar mesures que agilitzin la 

resolució d’expedients de llicències als districtes. 

 

La Sra. LECHA considera que hi ha molts exemples de la manca d’informació i l’opacitat que 

donen lloc als problemes que vol resoldre la proposició. Explica el cas d’una família que va 

adreçar-se a l’Ajuntament per demanar ajut en relació amb unes obres d’una finca amb 

interessos de la finca veïna: tot i que no tenien els permisos, s’han trigat mesos a aturar les 

obres, aparentment perquè el Districte no va actuar amb el rigor necessari; actualment, el terra 

de la finca afectada té un sot d’un metre i mig i les persones interessades no saben encara per 

què ni com es resoldrà el problema. 

Considera greu la manca d’accessibilitat als expedients dels veïns i les veïnes que interposen 

una queixa o una reclamació a les oficines de l’Ajuntament, i entén que l’Administració hauria 

de ser transparent i donar resposta a totes les demandes, sobretot si afecten la vida quotidiana i 

la seguretat. 

Conclou que el seu grup votarà a favor de la proposició, que recull les propostes de la síndica i 

incorpora l’esmena del Govern, que elimina la indefinició del redactat original. 

 

La Sra. SANZ manifesta el vot favorable del Govern, que considera prioritari avançar en 

transparència i en millora de la informació i té la voluntat de donar resposta a totes les peticions 

tant de la síndica de greuges com de la ciutadania. 

Confirma que hi ha descontentament al voltant de la tramitació dels expedients de legalitat 

urbanística, així com manca de resolucions per caducitat d’expedient i compliment de les 

ordres d’execució citades. A això s’afegeix el fet que el programa Autoritas no permet incloure 

nous interessats en l’expedient, cosa que genera que molta gent no hi pugui incorporar les seves 

peticions. 

Comenta que el problema ve de lluny i l’actual Govern està disposat a analitzar-ne l’impacte i 

intentar millorar-ho. Explica que actualment la Direcció d’Inspecció està duent a terme una 

anàlisi i un procés de millora del programa, de manera que incorpora també l’estudi d’aquestes 

necessitats que es plantegen, sempre dins del marc i dels límits que marquen les normatives de 

procediment administratiu, que determinen específicament com s’ha de fer tot el procediment 

del dret a la informació i de la protecció de dades. 

Conclou que el Govern està absolutament disposat a continuar treballant per fer el procediment 

més obert i àgil, així com més intel·ligible per a qualsevol persona de la ciutat. 

 

El Sr. BLANCO agraeix la voluntat del Govern de solucionar el problema i el suport dels 

grups, i subratlla la importància que la gestió municipal millori, que la ciutadania tingui més 

interès per l’administració de la ciutat i que tingui una millor opinió del treball que fa 

l’Ajuntament. 
 

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

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

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

la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 
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La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que es millori la funcionalitat del 

programa anomenat Autoritas, que utilitza l’Ajuntament per tramitar els expedients de 

protecció de la legalitat urbanística, introduint la possibilitat d’incorporar a les persones que 

ho demanin com a part interessada dins del marc legal vigent. 2) Que es doti de millors eines i 

més recursos els serveis de llicències i inspeccions i els serveis jurídics dels districtes que 

permetin activar les inspeccions, les actuacions d’ofici, els controls i el seguiment per 

denúncies de terceres persones, iniciar correctament els corresponents procediments, fer un 

seguiment continuat dels procediments i tancar-los correctament, amb la finalitat de garantir 

la protecció de la legalitat urbanística. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/2921) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 

municipal a: Que aplicant la Llei d’urbanisme i el seu reglament, el Govern municipal activi els 

mecanismes per tal que s’aturin les obres de la benzinera i es retiri la llicència per la unitat de 

subministrament de carburants del carrer Pere IV, núm. 548. 

 

El Sr. CORONAS dóna la benvinguda als veïns i veïnes de la Plataforma Veïnal Nord-est Sant 

Martí i al seu portaveu, gràcies als quals es va detectar el problema de la benzinera apareguda 

al carrer Pere IV, número 544-548, sense previ avís: els veïns i veïnes es van adonar, en veure-

hi uns tancs molt grans, que allò no era només una reforma en un solar on hi ha un servei de 

rentat de cotxes. 

Recorda que el Grup d’ERC va proposar una solució al Govern de la ciutat a través del 

Districte, però aquest no hi va respondre afirmativament. 

Explica que el solar es troba en sòl urbà, amb clau 18, pendent que s’hi desenvolupin els plans 

urbanístics previstos. D’acord amb l’article 53 de la Llei de 22 de febrer de 2012, de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu l’any 2010, sobre 

usos i obres de caràcter provisional, s’admeten usos i obres de caràcter provisional, ja que es 

troba en un polígon d’actuació urbanística, però dintre dels usos provisionals admesos (punt 3), 

no consta l’ús de benzinera ni el de venda al detall de carburants per a motor de combustió 

interna. Tampoc l’article 61 del capítol 6, sobre el règim d’ús provisional del sòl del Decret 

305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, que especifica els usos i les 

obres de caràcter provisional, recull l’ús de benzinera. 

Pel que fa a l’especificació del projecte, que diu que la unitat de subministrament serà 

complementària a l’activitat de rentat de vehicles, observa que això no serà així, ja que la 

benzinera funcionarà les 24 hores i la unitat de subministrament de carburants ocupa una 

superfície de gairebé 300 m², mentre que l’activitat del rentat mantindrà el seu horari laboral i 

ocupa poc més de 150 m
2
, de manera que l’activitat de la benzinera en seria la principal. 

D’altra banda, el punt 2 de l’article 53 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, modificació del text 

refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, sobre usos i 

obres de caràcter provisional, estableix: «Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les 

obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració 

actuant, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre una indemnització». 

Posa de manifest que els veïns i veïnes que van fer la denúncia no s’han sentit ben atesos pel 

Districte. Espera que a partir d’ara —ha sabut que avui hi ha hagut una reunió— les converses 

avancin i el Govern treballi per resoldre la situació. 

Per acabar, enuncia la proposició. 

 

El Sr. MARTÍ comenta que quan va conèixer la inclusió d’aquesta proposició en l’ordre del 

dia, abans de mirar papers i de parlar amb la gent del territori, va pensar en un conflicte 
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semblant que hi ha al carrer Eduardo Conde (Sarrià), i indica que els tècnics, especialistes i 

lletrats de l’Ajuntament poden aclarir els dubtes que sorgeixin en aquests casos sobre qüestions 

juridicotècniques i legals. 

A continuació, manifesta el suport del seu grup al rebuig veïnal. Té dubtes, però, pel que fa al 

procediment proposat, ja que un cop atorgada una llicència, la recuperació o la reversió 

d’aquesta pot donar lloc a una indemnització. 

Assenyala que, atès que està d’acord amb el fons però no té clara la qüestió de la forma des del 

punt de vista legal i té en compte les implicacions que això podria tenir des del punt de vista 

patrimonial i polític, el seu grup s’hi abstindrà i esperarà a veure el resultat de les reunions del 

Districte amb les àrees implicades del Govern de la ciutat i els promotors. 

 

El Sr. ALONSO saluda els veïns presents i manifesta el vot favorable del seu grup, que entén 

que la llicència s’ha atorgat a partir d’una interpretació errònia de la Llei d’urbanisme, 

coincideix que dins els usos provisionals no s’inclou l’ús de benzinera, i dóna suport a la 

demanda veïnal. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició ajudarà a 

avançar en la resposta a la demanda veïnal. En aquest sentit, s’ofereix per col·laborar amb el 

Govern en tot el que sigui possible amb aquest objectiu. Considera, d’altra banda, que caldria 

fer-ne un estudi més aprofundit per evitar que es produeixin situacions com aquesta o com 

l’esmentada de Sarrià. 

 

El Sr. MULLERAS saluda els veïns de Sant Martí presents i els dóna la benvinguda. 

Comenta que a ell també li recorda aquest cas al de Sarrià, i que el Grup del PP no està d’acord 

que es facin benzineres al costat de centres escolars. 

Assenyala, però, que hi ha un problema d’interpretació jurídica respecte a la resolució legal del 

problema, de manera que voldria sentir què hi diu el Govern municipal. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que dóna suport a la demanda veïnal: 

associacions i particulars s’hi han manifestat en contra, recullen signatures i participen en 

concentracions a les instal·lacions i, d’altra banda, les obres han provocat esquerdes en les 

parets d’alguns habitatges. 

Coincideix que no hi hauria d’haver benzineres al costat d’una escola, com tampoc al costat 

d’habitatges, i entén que cal tendir a la reducció del transport privat. 

Per acabar, comunica que hi ha un cartell que indica que s’hi estan fent reformes, però no es va 

avisar el veïnat de quin tipus d’instal·lació s’hi col·locaria. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als veïns i veïnes presents, i explica que, un cop rebuda al 

Districte, fa aproximadament tres setmanes, la proposta veïnal, Districte i Àrea van començar a 

estudiar-la, sobretot pel que fa als projectes que l’han motivada i al marc jurídic. 

Explica que hi ha un informe urbanístic del maig del 2014 que motiva aquesta llicència; la 

sol·licitud de llicència es formalitza el març del 2015, i finalment es planteja la concessió de la 

llicència, perquè s’entén que tots els informes precedents són correctes. Observa que és molt 

difícil que en cada pas de cada llicència es revisi si tot el que s’ha fet anteriorment en el procés 

és correcte, de manera que normalment, en rebre una proposta com aquesta, es miren els darrers 

informes del Districte i, si no hi ha res estrany inicialment, s’acostuma a atorgar, ja que ja ha 

passat molts processos i molts filtres. Aclareix, però, que en aquest cas el Govern assumeix la 

reivindicació veïnal i entén que cal desenvolupar un procés de revisió d’ofici d’aquesta 

concessió de llicència per determinar les actuacions que cal dur a terme. Per això, el Govern va 

proposar una transacció en aquest sentit al grup proposant, i va demanar a Serveis Jurídics com 
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s’havia de desenvolupar exactament la revisió d’ofici, que implica la suspensió immediata de 

les obres amb l’acord d’incoació, una sol·licitud de dictamen de la comissió jurídica assessora 

i, en funció del resultat, resolució o no d’anul·lació de la llicència i restauració dels terrenys al 

seu estat anterior. 

Explicita que el grup proposant no va acceptar la transacció, i manifesta l’abstenció del Govern, 

que entén que la Comissió no és competent per acordar la retirada de la llicència, ja que es 

requereix un procediment marcat per l’article 208 del text refós de la Llei d’urbanisme, i 

l’article 130 i següents del Reglament de protecció de legalitat urbanística, que determina quin 

és l’òrgan competent per obrir un expedient que permeti aquesta revisió d’ofici. 

 

El Sr. CORONAS agraeix els vots favorables i les abstencions. 

Observa que les proposicions dels grups formen part de la part d’impuls i control, no pas de la 

part decisòria, de manera que es poden permetre anar una mica més enllà en la declaració 

d’intencions. En aquest cas, l’objectiu és retirar una llicència que no s’hauria d’haver atorgat i 

que no es construeixi una benzinera. 

Manifesta la convicció que Serveis Jurídics conclourà que s’ha de retirar la llicència, atès que, 

com ha exposat, el projecte de construcció diu que la unitat de subministrament serà 

complementària a l’activitat de rentat de vehicles, mentre que l’epígraf 12.20 de la llicència 

entregada parla de «venda al detall de carburants per a motors de combustió interna», que serà 

activitat principal i no complementària. 

 

El Sr. MULLERAS sol·licita a l’Ajuntament l’elaboració d’un informe que determini si la 

solució que proposa el Grup d’ERC és jurídicament possible o si, al contrari, s’ha d’optar pel 

que diu el Govern municipal, i manifesta l’abstenció del seu grup. 

 

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

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

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

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

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/2942) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: I) Que les actuacions 

que s’executaran en aquest mandat amb el finançament de la Generalitat i l’Ajuntament a la 

línia 10 del metro incloguin l’obertura de totes les estacions necessàries per garantir l’accés al 

metro dels veïns i veïnes dels barris de la Marina. II) Que el Govern municipal presenti en el 

termini màxim d’un mes un document on es concreti l’abast de les actuacions que s’executaran, 

el seu import, el finançament compromès per cadascuna de les administracions, així com la 

fórmula i calendari de retorn dels imports a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL explicita que tots els grups coincideixen en la necessitat i la urgència de fer 

arribar la línia 10 als barris de la Marina i la Zona Franca, i exposa que a principis de febrer 

l’alcaldessa es va reunir amb el president de la Generalitat, amb qui va acordar que les obres de 

la línia 10 del metro es reprendrien i es finançarien entre ambdues institucions. D’altra banda, 

l’alcaldessa va afirmar que estava disposada a responsabilitzar-se d’un 50% del cost de les 

obres, però no s’han facilitat dades sobre l’abast de les obres que s’executaran. 

A continuació, enuncia la proposició, referent a un projecte que per al seu grup és prioritari, ja 

que sempre ha defensat la inversió en els barris, i aquesta n’és una de fonamental. 

Recorda que el Grup del PSC ha donat suport a l’aprovació inicial de la modificació 

pressupostària que preveu una inversió per emprendre les obres d’aquest tram de la línia 10. 
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Ahir es va saber, doncs, que l’Ajuntament aportarà 44 milions d’euros per a la línia 10 (15 el 

2016, 23 el 2017 i 6 el 2018), però, d’acord amb la informació parcial de què es disposa, és una 

inversió insuficient per a l’objectiu i la Generalitat només està disposada a aportar-hi 6 milions 

d’euros. 

Subratlla que aquesta inversió correspon a la Generalitat, però entén que l’Ajuntament se’n 

podria fer càrrec, sempre que en tingui garantit el retorn. No voldria que l’Ajuntament, un cop 

més, hagués d’assumir la part d’inversió de la Generalitat o hagués de justificar als barris que 

no s’hi inverteix el que hi havia previst. D’altra banda, indica que les inversions anunciades per 

a altres projectes són molt més elevades: 150 milions d’euros per a un pla de barris o 170 

milions per a una de les opcions d’implantació d’un tramvia. 

En darrer lloc, pregunta si en l’acord amb la Generalitat es va aprofundir en les qüestions que 

demana la proposició, ja que no s’entendria que es concretés una inversió si els detalls no 

estiguessin consensuats amb la Generalitat, i explicita que la proposició vol que es faciliti una 

informació que proporcioni la certesa que els acords als quals s’està arribant políticament es 

poden dur a terme. 

 

El Sr. MARTÍ comenta que l’acord entre el Govern de la Generalitat i el Govern de 

l’Ajuntament aporta més informació sobre el projecte, però subratlla que el grup proposant és 

conscient que les actuacions per obrir totes les estacions necessàries per garantir l’accés al 

metro a tots els veïns dels barris de la Marina no es poden fer amb 88 milions d’euros (xifra 

que resultaria si la Generalitat hi aportés, com l’Ajuntament, 44 milions). Insisteix que 88 

milions no són prou diners per fer arribar la línia 10 del metro a tots els veïns del barri de la 

Marina, ja que amb aquesta xifra es podrien finançar dues estacions més el seminivell inferior. 

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup a una proposició de màxims, però observa 

que els proposants i, en aquest cas, les administracions que han de signar l’acord econòmic, 

haurien de ser capaços d’aconseguir que el que s’ha escrit tingui coherència amb allò que 

finalment podrà ser, i no aprovar un text que després no es pugui dur a terme econòmicament i 

que enganyi la gent. 

 

El Sr. ALONSO posa de manifest que s’han hagut d’assabentar d’algunes xifres relacionades 

amb aquest projecte a través dels comentaris de l’oposició, i que fins ara el Govern mai no 

n’havia facilitat cap, tot i que s’han demanat. 

Troba il·lògic que el representant del PSC esmenti un acord al qual ha arribat el seu grup per a 

una modificació de crèdit amb unes inversions que han pactat, i ara digui a la Comissió que no 

sap com es podran fer aquestes inversions. Malgrat aquesta incoherència, però, el Grup de CiU 

hi votarà favorablement, ja que està a favor de la línia 10 i vol tota aquesta informació que s’ha 

demanat en repetides ocasions al Ple i mai no s’ha obtingut. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que defensa la transparència en 

qualsevol operació i entén que ha estat una part important en l’assoliment de l’acord, ja que 

aquest element és una de les condicions sine qua non que va posar per votar a favor dels 

pressupostos. 

Considera que si l’Ajuntament i la Generalitat han pactat una cosa és perquè és factible, i li 

llegeix al Sr. Mòdol part d’una intervenció seva en el debat d’una altra proposició a la 

Comissió sobre el metro a la Marina: «En aquest sentit, va explicar que dubtava que es fes cap 

favor als veïns votant a favor d’aquesta proposició, ja que això tornava a alimentar la il·lusió 

d’una qüestió que no es resoldria […]. Va afirmar, també, que s’estava frivolitzant sobre aquest 

tema, i que tots plegats havíem d’aprendre que la transparència i la responsabilitat política 

també és saber dir que no ho podem fer tot». Respecte d’aquestes declaracions, opina que s’hi 

continua avançant i que finalment el metro arribarà a la Marina. 
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El Sr. MULLERAS reflexiona sobre el fet que aparentment tothom vol atorgar-se el mèrit de la 

inversió per al metro de la Marina —ahir al debat sobre la modificació pressupostària a la 

Comissió d’Economia el Sr. Bosch va dir que l’aportació pressupostària per al metro de la 

Marina era cosa d’ERC, i ara el Sr. Mòdol diu que és cosa del PSC—, quan tots els grups 

coincideixen que el metro ha d’arribar a la Marina. 

Explicita el vot favorable del seu grup, tot i que no entén que es presenti aquesta proposició 

quan el PSC ja està pactant pressupostàriament amb el Govern municipal. 

Per acabar, destaca la part de la proposició referent a la fórmula i el calendari de retorn dels 

imports de la Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona, que considera fonamental per evitar que 

es repeteixin determinats problemes. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que, com la resta, portava la promesa 

de la línia 10 a la Marina en el programa electoral. Observa que, tot i que la línia 9 no formava 

part del programa de BC, aquesta ha arribat abans que la línia 10, per imposició de la GSMA 

per al Mobile World Congress. 

Subratlla que el veïnat de la zona fa molts anys que reivindica que hi arribi el metro, com 

també unes línies d’autobús i una freqüència dignes. 

Critica que els trens circulin fins a les cotxeres de la Zona Franca sense aturar-se a les 

estacions, així com el model de finançament de les línies 9 i 10, que ha donat entrada a la 

participació privada en la gestió de les estacions, cosa que ha provocat un encariment 

desmesurat dels costos: la concessió a trenta anys a mans privades a canvi d’un cànon anual fa 

que actualment l’Ajuntament pagui a les concessionàries per unes parades tancades. Recorda 

que el Grup de la CUP aposta per un control popular de les empreses de transport públic 

municipal i de la Generalitat, de manera que per capgirar la situació caldria apostar per la 

remunicipalització del transport públic. 

 

La Sra. SANZ expressa el vot favorable del seu grup, que considera prioritari posar al servei 

dels barris de la Marina les inversions necessàries per resoldre una injustícia històrica: que 

aquests veïns i veïnes no es puguin desplaçar amb metro. 

Subratlla que, si bé és competència de la Generalitat, l’Ajuntament farà tots els possibles per 

accelerar el procés i serà exigent amb la Generalitat perquè el rescabalament de totes les 

inversions que l’Ajuntament avanci es produeixi de la manera més immediata possible. 

Confirma que s’ha arribat a una proposta de consens amb el Govern de la Generalitat i que s’hi 

està treballant, però encara no està en condicions de concretar-ne xifres, tot i que hi ha partides 

pressupostàries orientatives, atès que és públic el que costa fer les estacions, o l’adequació dels 

túnels subterranis. Especifica que cal acabar de concretar-ho tot amb la Generalitat en un 

document que es farà accessible a tothom i que es presentarà, com demana la proposició, en el 

termini d’un mes. 

En darrer lloc, recorda que el debat amb els grups i amb la ciutadania sobre les inversions 

municipals encara s’ha de produir, però afirma que totes les inversions esmentades són 

compatibles, i puntualitza que els 175 milions del tramvia no corresponen íntegrament a 

l’Ajuntament ni s’han d’executar en un sol mandat. 
 

El Sr. MÒDOL agraeix el suport de tothom, però subratlla que no hi ha informació sobre a què 

es destinaran els 44 milions, i critica que la xifra que s’ha pogut incloure en el pressupost com a 

partida dedicada als barris sigui exactament aquesta, cosa que demostra que el criteri per 

assignar les inversions als barris de la ciutat és aritmètic i no per necessitats. Demana que en el 

termini d’un mes s’expliqui d’on surten els 44 milions, perquè aleshores podrà explicar als 

veïns de Pere IV, la Meridiana i la ronda de Dalt per què només s’hi destinen 44 milions, xifra 

dedicada a la línia 10 del metro. 
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Recorda que tant ell com el Sr. Martí van dir en una sessió de la Comissió que calien 120 

milions d’euros per començar, per tant, reitera que cal saber a què es destinen concretament els 

44 milions. 

Per acabar, aclareix que no ha estat el PSC qui ha determinat aquesta quantitat al pressupost, 

sinó que el que ha fet és intentar portar cap als barris el que ERC donava a la línia 9 del metro. 

 

El Sr. CORONAS diu al Sr. Mòdol que el PSC sap com funcionen les negociacions de 

pressupostos i ha aprovat inicialment la modificació pressupostària, de manera que no entén els 

seus arguments, i lamenta, d’altra banda, que vegi inconvenients arreu. 

Pel que fa al comentari del Sr. Mulleres, assegura que el Grup d’ERC no es vol atorgar cap 

mèrit, sinó que simplement, a part de portar l’arribada del metro a la Marina al programa 

electoral, hi ha insistit, tot actuant com l’humil instrument que són, i la perseverança ha permès 

incloure una quantitat en un pressupost, que està acordat amb el Govern de la Generalitat, cosa 

que celebra, atès que la considera necessària perquè el metro arribi a la Marina. 

 

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

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

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

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

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: I) Que les actuacions que 

s’executaran en aquest mandat amb el finançament de la Generalitat i l’Ajuntament a la línia 

10 del metro incloguin l’obertura de les estacions necessàries per garantir l’accés al metro 

dels veïns i veïnes dels barris de la Marina. II) Que el Govern municipal presenti en el termini 

màxim d’un mes un document on es concreti l’abast de les actuacions que s’executaran, el seu 

import, el finançament compromès per cadascuna de les administracions, així com la fórmula i 

el calendari de retorn dels imports a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/2932) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar el Govern 

municipal a demanar a la Generalitat de Catalunya que executi les inversions pendents de la 

Llei de barris de les convocatòries des de l’any 2004 fins al 2010, i que convoqui noves 

convocatòries per als barris de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS enuncia la proposició, i exposa les xifres corresponents a les inversions 

pendents de la Generalitat (23,8 milions d’euros) i als pagaments que l’Ajuntament ha realitzat 

per compte de la Generalitat (25,7 milions) i que aquesta encara no ha retornat. 

Observa que el Pla de barris anunciat (al qual s’ha dit que es dedicaran 150 milions d’euros) no 

hauria d’assumir la feina que estava compromesa a la Llei de barris, que s’ha de complir, sinó 

destinar-se a les necessitats dels barris que determini l’Ajuntament. 

De les actuacions pendents d’executar de la Llei de barris, en destaca el projecte de la inversió 

de Raval Sud, amb el 78% de la inversió pendent d’executar. 

Per acabar, demana a l’Ajuntament que sigui molt més insistent amb la Generalitat i s’hi faci 

respectar molt més perquè s’executin tots els projectes compromesos pendents. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que la proposició amaga el 

problema real de fons: el Govern de l’Estat estrangula el Govern de la Generalitat i, per tant, li 

impedeix assumir les seves responsabilitats inversores, no només pel que fa al Pla de barris, 

sinó també a moltes altres coses. Aclareix que està d’acord que la Generalitat ha de dur a terme 



 

Ref: CCP 3/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 29/ 3/ 2016 12: 12 
38 

determinades actuacions, però subratlla que precisament el grup proposant és el mateix que 

governa l’Estat, que no paga els deutes que té amb la Generalitat, de manera que aquesta no rep 

uns diners que en part podrien servir per finançar aquests projectes. 

D’altra banda, entén que dels 150 milions previstos per al Pla de barris, el 2016 se n’executaran 

pocs diners i no hi haurà inversió real destinada als barris fins al 2017, 2018 i 2019. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que defensa la reclamació de les 

inversions pendents de qualsevol administració. 

A continuació, comenta que pot haver-hi una confusió entre les noves convocatòries de la Llei 

de barris i els plans que el Govern ha anunciat que vol dur a terme a través de l’empresa 

Foment de Barcelona, i demana que s’aclareixi aquesta qüestió. 

Considera que hi ha el perill que es dupliquin funcions i s’hi dediquin recursos innecessaris, i 

valora positivament que la Generalitat s’impliqui en aquests plans, que afecten municipis 

propers a l’àrea metropolitana, especialment a la zona del Besòs. 

Assenyala, d’altra banda, que caldria evitar que el necessari debat públic sobre les prioritats 

respecte a les polítiques públiques i justícia social es traslladés al si d’un consell 

d’administració, cosa que podria atorgar un marge d’arbitrarietat al Govern, com ja ha succeït: 

ja s’han designat els primers 15 barris (i, dins d’aquests els primers 4) que es beneficiaran del 

Pla de barris, una decisió en què el seu grup no ha participat, de manera que no pot saber quins 

criteris s’han emprat. Subratlla que aquest debat s’hauria de desenvolupar en el Ple i que les 

decisions haurien de ser consensuades entre tots els grups polítics. El Grup de C’s vetllarà 

perquè l’opacitat de les reunions als despatxos no enteli la transparència que hi ha d’haver en 

decisions tan importants per al futur de la ciutat. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que la proposició és una 

mostra d’hipocresia —el PP pressiona la Generalitat però mai no reconeix ni el mal 

finançament ni l’espoli fiscal que pateix Catalunya, ni reclama al Govern de l’Estat les 

inversions pendents en infraestructures com la Sagrera o Rodalies; el deute històric— i que no 

és adient posar sobre la taula una llei que fa sis anys que no realitza convocatòries, a més sense 

explicar com es podria finançar. 

D’altra banda, assenyala que recentment s’ha facilitat un informe sobre l’evolució del deute de 

la Generalitat amb l’Ajuntament: a 30 de juny del 2015, el deute se situava en 106,88 milions 

d’euros. Es van iniciar tràmits per reconèixer obligacions de deute pendent de reconeixement 

per part de la Generalitat de gairebé 40 milions d’euros, dels quals 20,4 milions corresponien a 

la Llei de barris del 2014 i anys anteriors. Afirma que la situació evoluciona favorablement a 

partir del diàleg fluid amb la Generalitat i el reconeixement del deute pendent, i es treballa per 

assolir l’objectiu de fer-ne un seguiment i pactar-ne el retorn. 
 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que s’han de reclamar les 

inversions pendents, tot i que comparteix algunes de les reflexions del Sr. Martí i del Sr. 

Coronas. D’altra banda, es mostra d’acord amb les observacions del Sr. Blanco. 

A continuació, assenyala que l’origen del Pla de barris ja va ser inadequat, perquè els plans de 

barris no els ha de fer l’Ajuntament, sinó que és una dotació extra que ve d’una altra 

administració per fer front a les inversions a les quals el municipi no pot fer front. 

D’altra banda, observa que la presentació simultània del Pla de barris i el Pla de rehabilitació, 

amb objectius força similars, podria confondre la gent, i fa broma amb la possibilitat que hi 

hagués persones que no volguessin beneficiar-se d’un pla de barris perquè l’Ajuntament de 

manera ordinària hi inverteix més del que preveu el pla, que podria no incloure actuacions que 

sí que pensés dur a terme l’Ajuntament. 

Per acabar, planteja la possibilitat que es proposi una comissió extraordinària conjunta per 

aclarir què s’ha de fer amb el Pla de barris. 
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La Sra. LECHA afirma que no qüestiona la creació de la Llei de barris ni l’aplicació que va 

tenir al llarg del territori, i que el seu grup està en contra de l’impagament sostingut de la 

Generalitat, entitat que ha argumentat les retallades dels darrers anys bàsicament amb la manca 

de finançament, una manca de finançament derivada de les transferències estatals ordenades 

pels governs del PSOE i del PP. 

Manifesta que és curiós que el PP denunciï l’impagament de la Llei de barris del període que 

competeix el Govern estatal del PSOE, i que presenti aquesta proposició un partit que governa 

a l’Estat amb impagaments sistemàtics i repressió pel que fa a la sobirania respecte al Principat 

de Catalunya. 

Recorda que la naturalesa de la Llei de barris està relacionada amb l’emergència social i les 

desigualtats territorials i, per acabar, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. SANZ manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que la ciutat no pot renunciar 

a exigir les inversions pendents de la Llei de barris, que fan referència a actuacions necessàries 

en barris vulnerables de la ciutat. Especifica que el deute pendent és de 22,6 milions d’euros, i 

considera que argumentar que la Generalitat no té diners per votar en contra de la proposició és 

fer de representant de la Generalitat en lloc de representar els interessos de Barcelona. 

Subratlla que l’Ajuntament, pel fet de tenir recursos, no pot assumir inversions que no li 

corresponen, i assegura que la Generalitat té diners per impulsar determinades actuacions: per 

exemple, ha tancat convenis per valor de 30 milions d’euros amb escoles que separen nens i 

nenes. 

En darrer lloc, aclareix que la proposta del Pla de barris neix del fet que l’Ajuntament valora el 

model de la Llei de barris, però entén que cal tenir una perspectiva integral de cadascuna de les 

polítiques que es desenvolupen. Remarca, però, que el Pla de barris és una proposta pròpia de 

la ciutat complementària d’inversions que han de provenir del Govern de l’Estat i de la 

Generalitat. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix els vots favorables, que donen suport a una proposició que defensa 

els interessos de Barcelona, i observa que els partits que hi han votat en contra —i, per tant, a 

favor de la morositat de la Generalitat amb Barcelona— són els que governen a la Generalitat 

(CiU i ERC) i la CUP, que va fer possible que a la Generalitat hi hagués un president de CiU. 

Assegura que l’Estat central no té cap deute amb Barcelona, paga al comptat i cada vegada 

augmenta els pressupostos destinats a la ciutat; subratlla que qui no paga i s’endeuta és la 

Generalitat, i remarca que el Grup del PP sempre reclamarà qualsevol inversió pendent, sigui 

de qui sigui. 

Observa que tots volen un millor finançament, però que la diferència es troba en les prioritats i 

en la gestió dels recursos disponibles: la Generalitat, per exemple, inverteix 200 milions 

d’euros a fer els Ferrocarrils Catalans del Vallès mentre que no fa el metro de la Marina, ni 

paga els deutes de la Llei de barris a Barcelona, ni n’executa les obres. 

 

El Sr. MARTÍ puntualitza que el seu grup està d’acord que tant les administracions com els 

particulars han de pagar els deutes, però que el problema és la posició política que tenen com a 

grup municipal a l’hora de debatre un tema tan important com aquest, que el Grup del PP 

planteja en els termes que planteja. 

Diu al Sr. Mulleras que si el seu grup actués d’una altra manera com a Govern de l’Estat, no 

estarien discutint això, i considera insultant que hagi afirmat que l’Estat paga al comptat, així 

com que, amb un dèficit fiscal de 16.000 milions, pretengui donar lliçons a administracions que 

ho passen malament en part pel sistema de finançament. 
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El Sr. MULLERAS li pregunta si és regidor de l’Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat. 

 

El Sr. MARTÍ respon que és regidor de l’Ajuntament de Barcelona i n’és perfectament 

conscient. 

A continuació, aclareix que els 200 milions dels Ferrocarrils de la Generalitat al Vallès són una 

inversió finançada per la Unió Europea, de manera que no són diners estrictament 

pressupostaris de la Generalitat. 

 

El Sr. CORONAS aclareix que el Grup d’ERC no està a favor que la Generalitat tingui deutes 

ni que l’Ajuntament els hi hagi de perdonar. Entén que cada administració ha de reconèixer els 

seus deutes i tornar-los, però puntualitza que si el seu grup ha votat en contra de la proposició 

ha estat per qui la presenta i per les males intencions que hi ha al darrere. 

Observa, d’altra banda, que l’Estat pressuposta actuacions que després no executa, i per això no 

les reconeixen com a deute, i comenta que ara donen a Catalunya diners que deu encara de la 

disposició addicional tercera de l’Estatut de l’any 2014, avançats amb el Fons de Liquidació 

Autonòmic i cobrant interessos. Entén que com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona també 

té dret a reclamar tot això. 

 

La Sra. LECHA explicita que també el seu grup ha votat en contra de la proposició per la seva 

hipocresia, incoherència i cinisme, i posa com a exemple d’una altra proposició d’aquesta mena 

la presentada fa un mes pel mateix grup que demanava una baixada de tarifes del transport 

públic quan és precisament l’Estat espanyol qui cada vegada rebaixa més l’aportació que ha de 

fer per al transport. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta si, com a proposant, pot tancar el punt. 

 

El Sr. MÒDOL respon que ja ha esgotat el seu temps, i dóna pas al següent punt de l’ordre del 

dia. 

 

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

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

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

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

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/2878) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l’Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona sigui considerat un servei essencial per la seva pròpia 

naturalesa i per les feines que li té encomanades l’Ajuntament de Barcelona, i que s’obri oferta 

pública d’ocupació durant l’any 2016 per contractar 243 nous treballadors i treballadores 

d’aquest Institut, de tal manera que es pugui cobrir la plantilla estructural estipulada en el 

conveni, compensant-la equitativament entre homes i dones. 

 

La Sra. LECHA comenta que des del 2008 no hi ha hagut cap oferta d’ocupació pública per a 

Parcs i Jardins, cosa que n’ha fet disminuir la plantilla —una plantilla envellida, amb més del 

60% per sobre dels 50 anys—, que actualment no pot assumir totes les feines que té 

encomanades i, per tant, s’han externalitzat alguns serveis. D’altra banda, la zona verda del 

municipi ha crescut des dels anys noranta. 

Exposa que el conveni de Parcs i Jardins estableix una ràtio d’1,2 treballadors per hectàrea, 

mentre que actualment només n’hi ha 0,93. 
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Esmenta algunes de les empreses externes (BCNeta, Proactiva, SIRESA…) amb què l’Institut 

té contractes i convenis per a la realització d’algunes tasques, i indica que, segons els estudis 

duts a terme en municipis amb crisi pressupostària —no és el cas de Barcelona—, sovint la 

remunicipalització de serveis solucionaria els problemes econòmics. 

Assenyala que, si bé la Llei de pressupostos generals de l’Estat restringeix la contractació 

pública, permet que les administracions contractin personal propi per garantir «serveis 

essencials», un terme no definit legalment, de manera que correspon a cada administració 

determinar quins són aquests serveis, que no han de coincidir necessàriament amb els 

obligatoris. 

Observa que es pot considerar servei essencial tot servei necessari per als veïns i veïnes, que 

permet assegurar el funcionament regular de la ciutat, i planteja si es podria prescindir dels 

serveis que presta l’Institut (aprofitament de residus, tractament d’aigües freàtiques per al reg, 

control de qualitat de l’aigua, control d’activitats en zones verdes, serveis de neteja, vigilància i 

socorrisme, etc.), que són, en resum, la cura dels éssers vius que comparteixen l’ambient urbà 

amb els animals humans. 

Per acabar, enuncia la proposició, que ha estat transaccionada amb el Govern, i especifica que 

actualment a la plantilla de Parcs i Jardins hi ha una descompensació molt gran entre homes 

(700 i escaig) i dones (200 i escaig). 

 

El Sr. MARTÍ anuncia l’abstenció del seu grup, que dóna suport a les millores qualitatives i 

quantitatives en els recursos i les condicions laborals del servei, però no veu clar que aquest 

pugui considerar-se servei essencial. 

 

El Sr. ALONSO considera que la reducció continuada de la plantilla ha generat un conflicte 

que cal gestionar i un servei que potser no és del tot adient, cosa que cal solucionar. Per 

posicionar-se, però, esperarà la intervenció del Govern, atès que el seu grup tot just ha rebut la 

proposició transaccionada, substancialment diferent de l’original. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, i recorda que en el darrer Consell 

d’Administració es va discutir aquest aspecte: la direcció de Parcs i Jardins va explicitar el 

compromís d’aturar la disminució de la plantilla a causa de les jubilacions, i es preveu que el 

2016 es pugui contractar personal per cobrir aquestes baixes mitjançant un procés ordenat que 

prioritzi l’estabilitat del personal temporal o rellevista. 

D’altra banda, indica que per al Grup d’ERC el servei que ofereix Parcs i Jardins sí que és un 

servei essencial de la ciutat, i observa que segur que seria un dels serveis que a la ciutadania 

més preocuparia que no es fes bé. 

 

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

 

El Sr. MULLERAS indica que el seu grup entén que el servei de parcs i jardins no és un servei 

essencial i, d’altra banda, que posicionarà el vot després d’escolar el Govern. 

 

La Sra. HERRERO anuncia el vot favorable del Govern, que amb aquest suport reitera el 

compromís adquirit públicament i per escrit amb el comitè d’empresa. 

Recorda que el Govern sempre ha manifestat la voluntat de trobar solucions per aturar la 

disminució de la plantilla de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, un problema que 

s’agreuja en el cas de Parcs i Jardins per l’edat de la plantilla i pel ritme de jubilacions, molt 

superior al de la resta de l’Ajuntament. 

A continuació, subratlla que el Grup de BC sí que considera essencial, sens dubte, el servei de 

parcs i jardins, que forma part del manteniment de la ciutat i que, en el cas de l’arbrat, també 
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està relacionat amb la seguretat de les persones i dels béns, i explicita que, després de vuit anys, 

es podrà convocar oferta pública d’ocupació, cosa que permetrà millorar l’estabilitat de la 

plantilla. 

Per acabar, observa que si bé s’ha trobat una primera solució per començar a aturar la 

disminució de la plantilla, en un any no es poden solucionar problemes que fa anys que 

s’arrosseguen, però posa en relleu que per fi la plantilla de Parcs i Jardins visualitza que té 

futur. 

 

La Sra. LECHA agraeix els vots favorables, que donen suport a una reivindicació dels 

treballadors i treballadores i de la ciutat, i comenta que per entendre si un servei és essencial o 

no, hom pot preguntar-se si se’n pot prescindir. En aquest cas, la ciutat no es podria regenerar 

sola en l’àmbit de parcs i jardins. Observa, d’altra banda, que molts serveis essencials estan 

externalitzats. 

En darrer lloc, assenyala que els treballadors i treballadores de Parcs i Jardins estaran satisfets 

però continuaran treballant perquè tot el servei estigui remunicipalitzat i amb les mateixes 

condicions per a tothom, ja que tothom aporta qualitat de vida als veïns i veïnes de Barcelona. 

 

El Sr. ALONSO entén que amb la fórmula plantejada es podran reposar les jubilacions que es 

produeixin a partir d’enguany i s’evitarà que es continuï reduint la plantilla. Entén, així mateix, 

que el Govern ha estudiat la fórmula, està dins la legalitat vigent i vol buscar solucions als 

problemes de plantilla de l’Institut, de manera que hi vota favorablement. 

 

El Sr. MULLERAS entén que el Govern no ha aportat cap raonament jurídic, que la 

qualificació jurídica de servei essencial s’aplica a un altre tipus de serveis, no pas a aquest, i 

que l’aprovació d’aquesta proposició generarà falses expectatives, ja que potser jurídicament no 

s’aprova la qualificació de servei essencial per a aquest servei. Per això, vota en contra de la 

proposició. 

 

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

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

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

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

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el servei integral de manteniment 

dels espais verds, naturals i de l’arbrat de la ciutat de Barcelona sigui considerat un servei 

essencial, i que s’obri oferta pública d’ocupació durant l’any 2016 per contractar nous 

treballadors i treballadores d’aquest Institut, de tal manera que es pugui cobrir la plantilla 

estructural estipulada en el conveni, utilitzant-se com a base-guia la ràtio d’1,2 persones per 

Ha, compensant equitativament entre homes i dones. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2922) Que s’impulsin aplicacions que permetin mesurar la contaminació acústica, així 

com una major coordinació entre veïns, propietaris de locals i Guàrdia Urbana i estudiar la 

possibilitat de realitzar una prova pilot en alguna zona de la ciutat. 
 

El Sr. CORONAS afirma que el soroll és una de les problemàtiques de moltes zones d’una 

ciutat densa com Barcelona, especialment en les que concentren activitat d’oci nocturn. A 
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continuació, formula el prec, explicita que la tecnologia actual facilita les accions que aquest 

recull, i esmenta el Fòrum del Silenci que es va desenvolupar a Gràcia entre el 2004 i el 2007 

com a exemple d’actuació a la qual es podrien incorporar els nous recursos que ofereix la 

tecnologia per complementar les mesures tradicionals de conscienciació i mediació. 

 

La Sra. HERRERO coincideix que cal continuar treballant en l’àmbit de la contaminació 

acústica, una de les menys visibles però que més pot afectar la salut de les persones. 

Considera, però, que cal distingir entre les aplicacions a què fa referència el prec i els aparells 

de mesura del soroll homologats per normativa (sonòmetres, sensors, limitadors de potència…), 

que són els que proporcionen mesures de decibels a partir de les quals s’actua, i l’actuació 

inspectora, de la qual es poden derivar sancions. 

Tanmateix, està d’acord que les aplicacions, cada cop més avançades i accessibles, poden ser 

molt útils en accions de sensibilització i visualització del problema. Per això, el Govern 

assumeix la proposta i en les properes campanyes s’hi incorporarà alguna iniciativa 

relacionada. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec i afirma que entén les limitacions jurídiques 

exposades. 

 

Es dóna per tractat. 

 

22.-  (M1519/2923) Que el Govern municipal insti el Servei Municipal de Patrimoni a realitzar un 

inventari exhaustiu de les peces, els elements i els espais a conservar, ampliant la protecció 

establerta en el Catàleg de Patrimoni, si escau. 

 

El Sr. CORONAS exposa que la Casa Burés va ser encarregada per l’industrial tèxtil Francesc 

Burés i Borràs, i l’Ajuntament la va comprar el 17 de març del 2007 per 26 milions d’euros 

amb l’objectiu de convertir-la en un centre d’interpretació del modernisme i en seu del Museu 

d’Arquitectura i Urbanisme, cosa que demostra el seu valor. L’11 de novembre del 2008, però, 

la va vendre a la Generalitat, que tenia previst instal·lar-hi dependències administratives, i la va 

adquirir a través d’un cens constituït a favor de l’Ajuntament de Barcelona de 26 milions 

d’euros. L’octubre del 2011 la Generalitat va anunciar la possibilitat de cedir-la com a hotel, i 

l’abril del 2013 es va autoritzar la subhasta de l’immoble, que la Generalitat va vendre per 18,8 

milions d’euros (un 28% menys del que va pagar l’Ajuntament). Actualment, el fons britànic 

Europa Capital Partner i la immobiliària Bonavista Developments volen rehabilitar-la i 

transformar-la per condicionar-hi 29 pisos de luxe d’entre 100 i 500 m². La promotora assegura 

que en mantindrà els elements modernistes catalogats, però hi ha una preocupació veïnal, 

compartida per ERC, per la possible pèrdua de peces, pintures, paviments i espais patrimonials 

derivada de les obres que s’hi executaran, motiu pel qual es formula aquest prec. 
 

La Sra. SANZ manifesta l’acceptació del prec, i indica que el Govern ja treballa en aquesta 

direcció. 

Explica que la documentació presentada en el procés de la sol·licitud de la llicència és bastant 

completa i que, a més, durant la tramitació de l’expedient s’ha anat sol·licitant als arquitectes 

nova documentació, i es disposa d’un estudi històric i d’un estudi detallat de l’estat actual que 

inclou la identificació dels elements i els criteris d’intervenció. D’altra banda, membres de la 

Comissió Tècnica per al Manteniment i Millora de l’Eixample han visitat l’edifici dues vegades 

i Patrimoni l’havia visitat anteriorment. 

Indica que si bé l’entrada dels lladres va malmetre algunes plantes, es té suficient documentació 

gràfica per reproduir gairebé tot l’interior, i altres plantes conservaven també les parets, els 

sostres decorats amb les pintures que es restauraran, etcètera. 
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Per acabar, afirma que tant el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic com 

la Comissió Tècnica per al Manteniment i Millora de l’Eixample consideren que el projecte de 

llicència presentat és respectuós amb els elements patrimonials de l’edifici, que seran restaurats 

i conservats (els que han desaparegut es reproduiran a partir del material gràfic de què es 

disposa), i assegura que la condició de la llicència de comunicar l’inici de les obres a Patrimoni, 

així com qualsevol interferència, fa que sempre quedi garantit el seguiment de les obres per part 

de Patrimoni i dels tècnics de l’Ajuntament. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec i la informació facilitada. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/2943) Que el Govern municipal impulsi durant aquest mandat la rehabilitació urbana 

del conjunt del barri de Canyelles, tot considerant actuacions coordinades en la millora de 

l’estat de l’edificació i de l’espai públic, especialment en matèria d’accessibilitat. 

 

El Sr. MÒDOL exposa que l’espai públic al barri de Canyelles està en un estat d’abandonament 

molt greu: s’hi van fer algunes actuacions, però actualment els veïns, que veuen, entre altres 

coses, com cauen algunes façanes, se senten absolutament desatesos i una mica desesperats. 

És conscient que moltes de les operacions pendents estan relacionades amb inversions 

procedents de l’Estat espanyol que no s’han dut a terme, però els veïns es queixen que mesos 

després de la visita del regidor Montaner no han rebut cap resposta de l’equip de govern. 

Subratlla la necessitat de posar l’accent, a banda del pla d’intervenció que es desenvolupi en 

aquests barris, en aquesta situació concreta, que no només es caracteritza pels problemes en els 

habitatges, sinó també per problemes d’accessibilitat i de degradació de l’espai públic, que 

genera degradació social. 

Pels motius exposats, presenta el prec. 

 

La Sra. SANZ afirma que es tracta d’una actuació molt prioritària a la ciutat per al Govern en 

general i per a ella, com a regidora de Nou Barris, en particular. 

Comenta que parla sovint amb els veïns de Canyelles, fa pocs diumenges hi va anar a veure 

totes les actuacions que són necessàries, i hi ha moltes qüestions que ja s’estan posant sobre la 

taula sobre l’espai públic, sobre els parterres, etc., així com actuacions que ja està 

desenvolupant Parcs i Jardins, però és conscient que hi ha un problema de dèficits estructurals 

—i, per tant, riscos— en l’edificació, molta d’ella propietat del Patronat de l’Habitatge. 

Assenyala que el 2012 es van deixar de rebre els fons per resoldre les patologies estructurals de 

l’edificació, uns fons transferits per la Generalitat però procedents de l’Estat, però recorda que 

el Govern municipal ha plantejat una proposta de rehabilitació econòmica important per a la 

ciutat, de manera que es compromet a continuar desenvolupant actuacions de rehabilitació 

urbana a Canyelles. Puntualitza que potser no se’n poden desenvolupar totes, atès que 

requereixen una inversió molt elevada, i que no només s’actuarà a Canyelles. 

En darrer lloc, observa que Canyelles és un barri que caldria repensar totalment —fer-hi 

edificis nous, atès que hi ha espais intermedis foscos, amb columnes, que dificulten el comerç 

de proximitat en els baixos; facilitar la mobilitat, per exemple amb escales mecàniques, atès 

que és un barri molt envellit, etc.—, amb una mirada integral, acció en què el Pla de 

rehabilitació serà molt útil. 
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El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec, i insisteix que els veïns havien manifestat que set 

mesos després de la visita amb el regidor Montaner no n’havien tingut més notícies. 

 

Es dóna per tractat. 

 

24.-  (M1519/2944) Que el Govern municipal articuli mecanismes per donar suport institucional a la 

tramitació parlamentària de la futura Llei de l’arquitectura i vetlli per garantir la qualitat 

arquitectònica en les actuacions d’edificació i urbanització que tinguin lloc a la ciutat, 

especialment les que siguin executades per l’Administració. 

 

El Sr. MÒDOL formula el prec. 

 

La Sra. SANZ accepta el prec, i comenta que l’Ajuntament de Barcelona sempre ha vetllat per 

la qualitat arquitectònica tant en les actuacions d’edificació com en la urbanització de l’espai 

públic. 

Recorda que l’Ajuntament va crear la Comissió d’Arquitectura —és un dels pocs ajuntaments 

que té una comissió com aquesta—, que, integrada per gent de diferents espais, avalua els 

projectes tant públics com privats per aconseguir un nivell de qualitat elevat, i, quan cal, intervé 

i fa recomanacions. 

Explicita que l’Ajuntament donarà suport a la Llei d’arquitectura, ja que entén que qualsevol 

instrument que ajudi a millorar la qualitat arquitectònica i de l’espai públic en el marc integral 

de l’urbanisme beneficia la ciutat i la ciutadania. 

Remarca la conveniència que Barcelona sigui proactiva perquè l’objectiu no quedi només en el 

preàmbul de la motivació de la llei, sinó que la part dispositiva també s’impliqui en el concepte 

integral de la qualitat en l’execució urbanística segons la diversitat dels tipus de projectes que 

estan implicats en el desenvolupament urbanístic sostenible. En aquest sentit, cal implicar tot 

l’àmbit pluridisciplinari professional relacionat amb el territori i el paisatge, com ara 

arquitectes, urbanistes, enginyers de diverses especialitats o ambientòlegs. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec, i assenyala que un element que inquieta 

especialment el sector és la contractació. Explica que una manera de garantir la bona execució 

de l’arquitectura, com indiquen les escoles d’arquitectura i el Col·legi d’Arquitectes, és 

mitjançant els criteris d’adjudicació dels projectes, que sovint posen la qüestió econòmica per 

sobre de la qualitat arquitectònica. Subratlla que l’Ajuntament ha de col·laborar perquè aquest 

no sigui el cas de la contractació a la ciutat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

25.-  (M1519/2911) Quin és el capteniment del Govern municipal envers les obres dels extrems de 

l’avinguda del Paral·lel? 
 

El Sr. MARTÍ formula la pregunta, i recorda que fa cinc mesos en una compareixença la 

tinenta d’alcalde va comentar que es volia iniciar un nou procés participatiu més complet i 

profund, amb més entitats. Assenyala, però, que totes les entitats que van assistir fa uns dies a 

una roda de premsa han dit que no tenen constància que hagi tingut lloc aquest procés 

participatiu. 
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La Sra. SANZ recorda que el seu grup, en arribar al Govern, es va reunir amb les entitats en 

l’espai creat durant el mandat anterior per parlar sobre la continuació de l’obra del projecte, i 

per consens s’hi va decidir aturar la proposta, atès que no havia estat consensuada amb les 

entitats. El Govern va explicar aleshores que després del procés participatiu del PAM, durant el 

qual també es podia debatre el projecte urbanístic del Paral·lel, s’iniciaria un procés de debat 

per dissenyar el Pla de rehabilitació i millora de l’avinguda Paral·lel. 

D’altra banda, diu al Sr. Martí que el dia de la roda de premsa, la plataforma Som Paral·lel, una 

de les més grans i que aglutina més entitats, va tuitar: «Hola, Xavier Trias. Si el Paral·lel està 

com està és perquè no vau consensuar la reforma amb el veïnat. Prou hipocresia». 

 

El Sr. MARTÍ puntualitza que Som Paral·lel, tot i que no en qüestiona la representativitat, és 

només una plataforma minoritària de totes les plataformes i entitats existents als barris que 

tenen a veure amb el Paral·lel. Entén que BC sempre dóna veu a entitats afins, però recorda que 

Som Paral·lel al final del mandat anterior va protagonitzar i reivindicar actituds violentes. 

Per acabar, subratlla que l’únic objectiu de la pregunta era saber quan s’activaria la reforma que 

es consensuï políticament i socialment, no pas generar polèmica. 

 

La Sra. SANZ afirma que no posarà en dubte la legitimitat de cap col·lectiu per reivindicar 

qualsevol actuació, i demana a la resta de grups que tractin de la mateixa manera totes les 

entitats, sense diferències entre les que agraden més i les que agraden menys. 

Insisteix que el Govern va portar la qüestió a l’espai creat pel Govern anterior i totes les entitats 

van estar d’acord a aturar el projecte. Remarca que la decisió es va prendre per consens, i 

repeteix que hi haurà el procés de participació del PAM i, a continuació, un de més concret 

sobre la rehabilitació i la millora de l’avinguda del Paral·lel. Subratlla que el compromís del 

Govern municipal per acabar l’obra i revitalitzar tot l’àmbit hi és. 

 

Es dóna per tractada. 

 

26.-  (M1519/2912) Quin és l’estat dels projectes previstos per al cobriment de la ronda de Dalt i 

quan està previst obrir un procés de presentació i participació amb els veïns dels diferents barris 

adjacents? 

 

El Sr. MARTÍ formula la pregunta, i afirma que el problema, que fa molt temps que hi és, s’ha 

estancat. 

Exposa que bona part de les associacions de veïns de la Vall d’Hebron i d’altres zones 

frontereres estan profundament decebudes pel comportament del Govern municipal, fins al punt 

que ja no se’l creuen, ja que ha incomplert la promesa que al febrer es tirarien endavant els 

treballs de cobertura. 

 

La Sra. VIDAL respon que el procés de presentació i participació amb els veïns es va obrir 

arran d’una proposició aprovada en aquesta Comissió, i que en una primera reunió a la qual van 

assistir els veïns dels barris adjacents i els grups polítics, es va explicar tot el procés de 

licitació, que mai s’havia aturat. Llegeix del projecte de licitació: «Serveis relatius a la redacció 

d’avantprojectes d’infraestructura viària amb criteris d’ordenació dels espais urbans resultants 

de les possibles cobertures de la ronda de Dalt als districtes de Gràcia, d’Horta-Guinardó i de 

Nou Barris». Indica que el projecte que demanaven els veïns des del mandat anterior està licitat 

i adjudicat: el 29 de gener es van signar els contractes, i els equips tècnics dels diferents lots hi 

estan treballant. 
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Explica que els veïns tindran l’oportunitat de participar i de parlar amb els tècnics en el marc 

participatiu del qual s’ha dotat l’Ajuntament, però que cal que els tècnics hi hagin començat a 

treballar i tinguin apamat el projecte per poder recollir les aportacions dels veïns. Indica que 

això es farà en l’àmbit de ciutat i s’organitzarà una reunió específica, a la qual assistirà 

l’alcaldessa, només amb les entitats d’Horta-Guinardó. 

En darrer lloc, subratlla que si bé és lògic que els veïns considerin que es podria avançar més 

de pressa, tot el procés està en marxa i hi ha un procés participatiu amb els grups i amb les 

associacions de veïns. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix les explicacions, però posa de manifest que el Govern té un problema de 

comunicació amb els veïns, ja que n’hi ha molts, com a mínim cinc associacions de veïns, a qui 

no els ha arribat tota aquesta informació sobre el projecte. Subratlla que el Govern hauria de 

millorar la comunicació amb els veïns i facilitar-los les explicacions pertinents per posar fi a la 

decepció i al neguit. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

27.-  (M1519/2848) Quantes reunions s’han convocat amb els restauradors de la zo na, quants 

representants dels restauradors van anar a aquestes reunions, quins acords es van adoptar, en 

quines actes consten els esmentats acords, i per què no s’ha convocat a aquestes reunions els 

representants del Gremi de Restauració ni de l’Associació de Bars i Restaurants dels carrers 

Blai i Blesa, en qualitat d’interlocutors i representants de molts establiments que són part 

objectivament interessada? 

 

El Sr. BLANCO recorda que a l’anterior Comissió d’Urbanisme, com a resposta a un prec del 

seu grup, la Sra. Sanz va afirmar que s’havia garantit un consens amb els veïns i els 

comerciants, així com una correcta participació, respecte a l’ordenació singular de les terrasses 

dels carrers Blai i Blesa. Més tard, però, l’Ajuntament ha rebut una carta del Gremi de 

Restauració en què reitera que és fals que hi hagi consens entre restauradors i veïns, i afirma 

que no es va convidar l’Associació de Bars i Restaurants d’aquests dos carrers a participar. El 

Gremi —subratlla que no té sentit no tenir-lo com a interlocutor— demana una rectificació 

pública per unes declaracions desafortunades i ofensives. 

D’altra banda, pel que fa al procés participatiu, comenta que es concedeix el benefici del dubte 

al Govern, i per això se li demana que n’aporti proves documentals. 

 

La Sra. SANZ recorda que el procés de redacció de l’ordenació singular dels carrers Blai i 

Blesa es va iniciar en el mandat passat, durant el 2013, fins i tot abans d’aprovar-se 

l’Ordenança de terrasses. 

A continuació, posa de manifest que el Govern, tot i que l’Ordenança no estableix que 

l’ordenació singular s’hagi de sotmetre a un procés participatiu, va decidir impulsar totes les 

ordenacions singulars a partir d’un procés participatiu. 

Exposa que el 21 de juliol del 2013 se celebra una reunió convocada pel Districte amb veïns i 

restauradors per abordar la problemàtica del carrer Blai i especialment el tema de l’ocupació de 

l’espai públic per terrasses a la qual assisteixen representants de 28 locals; el 21 de novembre 

del 2013 el Districte fa una altra reunió amb veïns i restauradors per continuar abordant el tema 

a la qual assisteixen els mateixos representants; en els consells de barri del 16 d’octubre del 

2013 i del 12 de novembre del 2014, amb presència del regidor, es tracta específicament el 
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tema dels carrers Blai i Blesa; el 21 d’octubre del 2015 el Districte organitza una reunió 

informativa a la qual assisteixen veïns, restauradors i l’advocat del Gremi de Restauració on 

s’explica la proposta definitiva d’ordenació singular de l’espai, després de tot un procés i un 

projecte que s’havia treballat durant més de dos anys. Aquesta reunió es produeix després de la 

creació de la Comissió Tècnica de Terrasses i després que s’hi presentés la proposta 

d’ordenació singular del carrer Blai. 

Afirma que el Gremi de Restauradors, com a membre de la Comissió Tècnica de Terrasses, ha 

tingut informació de primera mà del projecte d’ordenació singular, l’ha pogut discutir i ha 

pogut presentar propostes i els seus arguments a favor o en contra. 

Per acabar, observa que si bé el Govern no nega l’espai i la participació a ningú, entén que cal 

equilibrar els espais, i subratlla que el Gremi de Restauració té un espai de representació 

privilegiat a la ciutat que és la Comissió Tècnica de Terrasses. 

 

El Sr. BLANCO puntualitza que no feia referència al Gremi sinó a una associació específica 

dels carrers afectats —tot i que està integrada en el Gremi—, que ha fet constar per escrit una 

queixa perquè no ha estat tinguda en compte. 

A continuació, demana rebre la resposta de la Sra. Sanz per escrit, i observa que no és el mateix 

informar que consensuar. En aquest sentit, afirma que no hi ha hagut participació real: el 

Govern ha convidat la gent a les sessions però ha pres les decisions unilateralment. 

 

Es dóna per tractada. 

 

28.-  (M1519/2849) En relació amb el protocol de finançament de la possible unificació de les línies 

de tramvia signat pel Govern de la ciutat i la Generalitat de Catalunya: - Quin és l’import a 

finançar per l’Ajuntament?; - En quins exercicis es van pressupostar les inversions 

esmentades?; - Com i en quins exercicis pressupostaris s’articularà la devolució d’aquestes 

inversions per part de la Generalitat de Catalunya? 

 

El Sr. ALONSO formula les preguntes, referides al protocol de col·laboració signat uns dies 

enrere entre la Generalitat, l’ATM i l’Ajuntament, el títol tercer del qual diu: «L’ATM i 

l’Ajuntament de Barcelona subscriuran un conveni per encarregar a l’Ajuntament de Barcelona, 

o en qui delegui, la redacció dels projectes constructius, la contractació de les obres, i la 

direcció d’aquestes», «l’abonament de les actuacions referenciades anirà amb càrrec a un 

finançament que serà proveït per l’Ajuntament en primera instància». 

 

La Sra. SANZ respon que aquestes preguntes no es poden contestar si no hi ha una proposta de 

tramvia acordada. Recorda que avui s’han presentat uns estudis que plantegen diferents 

propostes, de manera que fins que no hi hagi un acord, que cal desenvolupar, no es pot 

especificar el cost, que varia força d’una proposta a una altra. 

Comenta que hi ha una proposta per a la connexió dels tramvies per superfície a la Diagonal 

d’uns 175 milions d’euros, que incorpora diferents costos, com bé es detalla en els estudis. Hi 

ha costos addicionals a mitjà termini, material mòbil, urbanització de la traça, infraestructura, 

que incorpora tota la plataforma tramviària, els sistemes, la senyalització, etcètera. Hi ha 

inversions a trenta anys, d’altres són immediates, d’altres són a tres anys, a cinc o a deu, i una 

cosa són els combois i una altra, el fet que pugui passar el tramvia. 

 

El Sr. ALONSO manifesta sorpresa pel fet que el Govern municipal signi un conveni sense 

saber quant haurà de pagar ni com. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que no és un conveni sinó un protocol. 
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El Sr. ALONSO entén que la gravetat és la mateixa: ha signat un protocol sense saber quants 

diners haurà de pagar, quan els haurà de pagar ni quan els li retornaran. Subratlla que és il·lògic 

que l’Ajuntament adopti compromisos sense saber quines quantitats s’han de pagar; entén que 

el protocol s’hauria d’haver signat després de conèixer-ne les quantitats i el pla d’inversions. 

 

La Sra. SANZ aclareix que es tracta d’una competència de la Generalitat, i que el protocol se 

signa precisament perquè l’Ajuntament de Barcelona pugui desenvolupar la feina que està 

desenvolupant: en el protocol s’especifica que en el marc de l’ATM se signarà un conveni que 

especificarà totes les qüestions per les quals demana el Grup de C’s, que també preocupen el 

Govern i la ciutat. 

Subratlla que les coses s’han de fer pas a pas, i que el protocol vol implicar la Generalitat en el 

desenvolupament d’aquesta nova xarxa i d’aquesta nova infraestructura, i assenyala que el 

protocol parla del rescabalament i del model de gestió. 

Per acabar, insisteix que no es poden donar les respostes sol·licitades abans de decidir el traçat, 

moment en què es podran concretar els costos per a l’Ajuntament, per a la Generalitat o per a 

qui exploti la infraestructura. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/2933) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el projecte de desplegament 

del carril bici circular al voltant de la plaça Espanya? 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest la preocupació dels ciclistes, compartida pel seu grup, pel 

carril bici circular de plaça Espanya, que s’hauria d’haver estrenat a l’agost situat entre el dels 

autobusos i els de la resta de vehicles motoritzats, de manera que és insegur i gens pràctic per al 

vehicle més fràgil: la bicicleta, com ha expressat el Bicicleta Club de Catalunya (BACC). 

A continuació, formula la pregunta. 

 

La Sra. VIDAL, que celebra que el Grup del PP comparteixi les preocupacions dels ciclistes i 

del BACC, explica que en el cas del carril bici de la plaça Espanya, hi havia un pressupost que 

venia del Govern anterior per executar una obra de connectivitat. Remarca la convicció del 

Govern que cal evitar carrils bici desconnectats, que desapareguin en arribar a una intersecció i 

no se sàpiga on continuen. D’altra banda, no es volia perdre ni el més mínim import disponible 

per a les bicicletes. Per això, es va executar el carril, tot incorporant millores en el projecte, 

però es va indicar que la millor solució era un carril bici circular per l’exterior, enganxat a la 

vorera. Aquesta solució, però, tot i que el carril bici és una infraestructura barata, requereix una 

reforma completa de la plaça Espanya, i per això es va entendre que fins que no es dugués a 

terme la remodelació de la plaça, en la qual ja es treballa —s’ha creat un grup de treball 

transversal amb el personal tècnic de Mobilitat, de diferents espais, i dels districtes, per 

determinar la forma global del projecte de reforma completa—, no es podia implementar, però 

tampoc no es podia no adoptar cap altra solució fins aleshores, ja que això hauria donat lloc a la 

discontinuïtat del carril bici a la plaça, de manera que els ciclistes arribarien a la intersecció i no 

tindrien per on continuar. 

 

El Sr. MULLERAS demana al Govern que abandoni el projecte de carril bici entre el carril dels 

autobusos i la resta, ja que és molt perillós per als ciclistes, com han posat de manifest a través 

de diferents entitats, i que adopti immediatament la solució del carril exterior, sense esperar una 
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reforma de la plaça —de la qual no en sabien res—, ja que ateses les dificultats que té 

l’Ajuntament per fer inversions, no se sap quan es farà aquesta inversió. 

 

La Sra. VIDAL puntualitza que no es pot abandonar el projecte perquè el carril bici ja està fet, i 

subratlla que precisament està fet per oferir una solució de continuïtat mentre es treballa en la 

solució definitiva, que no pot ser ràpida perquè comporta una reforma més àmplia de l’espai 

públic, amb unes obres que es preveu que iniciïn cap al 2017. 

 

Es dóna per tractada. 

 

30.-  (M1519/2934) Com podria afectar la mobilitat de Barcelona la creació d’una taxa 

d’estacionament per a les motocicletes en la ciutat, i quin seria el calendari possible d’aplicació 

d’aquesta mesura? 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta, motivada per l’afirmació de l’equip de govern en el 

darrer Consell Plenari del Districte de l’Eixample que les motocicletes hauran de pagar per la 

part proporcional d’espai públic que ocupin a la calçada. 

 

La Sra. VIDAL respon que no hi ha cap projecte de taxa per estacionament de motocicletes en 

superfície. Explica que sí que hi ha un estudi per determinar quin espai en superfície ocupen 

actualment i com es pot evitar que aparquin a les voreres, que han de ser per als vianants. 

Comenta que s’estudia l’aparcament tant en el subsòl com en superfície, i que, en els casos de 

molta demanda d’aparcament de motocicletes en què l’aparcament en superfície seria 

insuficient, s’intentaran buscar solucions d’aparcament en subsòl. 

 

El Sr. MULLERAS celebra que el Govern hagi descartat la instauració d’una taxa 

d’aparcament per a motocicletes, actuació que de la resposta facilitada al Consell de l’Eixample 

es desprenia que s’estava estudiant; celebra que no s’afegeixi una altra taxa a la ciutat de 

«Taxalona». 

D’altra banda, subratlla que les motocicletes (a Barcelona n’hi ha unes 300.000) formen part de 

l’ADN de la ciutat i estalvien molts problemes de mobilitat. 

Per acabar, indica que agrairia rebre els informes disponibles sobre aquesta qüestió. 

 

La Sra. VIDAL aclareix que el que es planteja és la possibilitat de pagar en subsòl en llocs on 

sigui necessari, i que seria un preu competitiu per a les motocicletes. D’altra banda, insisteix 

que cal guanyar espai al carrer per als desplaçaments no motoritzats i que les voreres són per a 

les persones. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/2879) Sol·licitem conèixer: en quin punt es troba la investigació a les empreses 

Entorn, Enginyeria i Serveis, en relació amb els estudis i informes sobre la relació aigua-sòl en 

set parcs de la ciutat, sobre la planificació i seguiment de l’arbrat a l’obra de remodelació de la 

Diagonal i sobre la qualitat ambiental dels sòls; així com l’empresa Èxit de Disseny pel 

contracte del 2014 durant l’exposició de jardins de Barcelona COAC? 

 

La Sra. LECHA formula la pregunta, referida a una informació facilitada pel Sr. Pisarello a 

principis de mandat en què es va comunicar que s’havien detectat greus irregularitats a 
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Barcelona Regional. Concreta que entre els contractes investigats hi ha l’empresa Entorn, 

Enginyeria i Serveis, vinculada a Pere Pujol i Ferrusola, fill de l’expresident Jordi Pujol, a la 

qual l’Institut Municipal de Parcs i Jardins va adjudicar dos contractes (el 2014, per valor de 

57.898 euros, per realitzar un estudi de la relació aigua-sòl en set parcs de la ciutat i per a 

l’elaboració d’un informe amb relació a la planificació i al seguiment de l’arbrat en l’obra de 

remodelació de la Diagonal, i el 2015, per valor de 59.000 euros, per a l’estudi de la qualitat 

ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del passeig Taulat), i l’empresa Èxit de 

Disseny, fundada per Marc Escudé i Ferrusola, nebot de Marta Ferrusola, a la qual es va 

adjudicar un contracte el 2014, per valor de 9.800 euros, per als serveis de l’exposició de 

jardins de Barcelona COAC. 

 

La Sra. SANZ explicita que l’Ajuntament té oberts expedients d’investigació a Barcelona 

Regional i a l’Institut Municipal d’Informàtica, i informa que s’han incorporat altres contractes 

al procés d’auditoria, del qual s’ha donat compte als organismes corresponents. 

Remarca la voluntat i el compromís ferm del Govern d’assolir un altíssim nivell de 

transparència en la gestió i en la contractació pública municipal. 

A continuació, exposa que amb Entorn, Enginyeria i Serveis s’han realitzat tres estudis, dels 

quals es disposa d’un informe, amb relació a la planificació i seguiment de l’arbrat a l’obra de 

remodelació de la Diagonal, la relació aigua-sòl en sis parcs de la ciutat de Barcelona i l’estudi 

de la qualitat ambiental del sòl del perímetre nord, nord-est i sud del passeig Taulat, 223-235. 

Explica que en el cas de l’empresa Èxit no hi ha cap estudi perquè la contractació és de servei, 

però confirma que el servei estava vinculat a l’exposició de jardins de Barcelona del Col·legi 

d’Arquitectes. Indica que aquests contractes es van desenvolupar durant el mandat anterior (els 

anys 2014 i 2015). 

 

La Sra. LECHA entén que no se’n pot facilitar documentació. 

 

La Sra. SANZ afirma que el Govern posarà a disposició dels grups, a través de Secretaria, els 

estudis de què disposa. 

 

La Sra. LECHA ho agraeix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

32.-  (M1519/2908) Sol·licitem conèixer: quin és l’estat d’aquest compromís, com es troben 

contractats aquests treballadors i treballadores i quin és el grau de manteniment de les 

condicions laborals que tenien en la seva anterior empresa (Creu Roja)? 

 

La Sra. LECHA exposa que Proactiva, empresa dependent de Parcs i Jardins que va assumir la 

contracta de serveis a les platges de Barcelona, no va subrogar els treballadors i treballadores 

abans vinculats laboralment a Creu Roja, cosa que va donar lloc a tot un seguit de lluites perquè 

aquests treballadors i treballadores no perdessin el seu lloc de feina, tenint en compte, a més, la 

gran experiència que tenien a les platges de Barcelona (de quatre a més de deu anys) i la 

cohesió de l’equip. 

Recorda que aquest col·lectiu va venir a entrevistar-se amb l’Alcaldessa, tot i que amb qui es 

van acabar entrevistant va ser amb la Sra. Sanz, per assegurar-se que no es quedarien sense 

feina i que podrien treballar amb l’empresa contractada, Proactiva. 

Demana quin és l’estat d’aquesta qüestió, tot i que el seu grup sap, pels treballadors i les 

treballadores, que s’han reunit amb el Govern. 
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La Sra. SANZ posa de manifest que l’Ajuntament ha viscut una situació inesperada: l’empresa 

que històricament havia prestat aquest servei a la ciutat es va presentar al concurs amb un preu 

per sobre del preu de licitació, fet insòlit en un concurs públic; a més, tampoc no es va poder 

adjudicar, per problemes de papers i d’inconcrecions, a la segona empresa a què hauria 

correspost, i es va haver d’adjudicar a una altra. Recorda que el conveni de referència amb 

l’empresa contractada fins aleshores no preveia el dret a la subrogació, cosa que jurídicament 

ha generat moltes interpretacions que, després de moltes anàlisis de Serveis Jurídics, porten a la 

conclusió que una administració no pot obligar una empresa a subrogar si el conveni de 

referència inicial no preveu aquesta subrogació. 

Exposa que el Govern entén la reivindicació dels treballadors, i per això va començar a parlar-

hi i a intentar mitjançar amb l’empresa sortint i amb l’empresa entrant per tal de garantir que 

ningú perdés el seu lloc de treball ni les condicions laborals assolides els darrers anys. Indica 

que encara no s’ha formalitzat el contracte precisament perquè hi ha en marxa el procés de 

mediació, però considera que aquesta mediació arribarà a bon port, malgrat les dificultats 

jurídiques —recorda que la nova empresa té un conveni de referència amb condicions laborals 

diferents—, perquè existeix un compromís, i espera que el problema se solucioni al més aviat 

possible. 

En darrer lloc, subratlla que es volen garantir unes condicions òptimes, i cuidar unes persones 

que durant molt de temps —algunes tenen dotze anys d’antiguitat— han prestat un servei amb 

professionalitat. 

 

La Sra. LECHA comenta que, segons la informació rebuda per part de treballadors i 

treballadores, tenen assegurat el lloc de treball, tot i que amb condicions diferents: per exemple, 

en no ser subrogats, no es té en compte l’antiguitat. 

D’altra banda, manifesta sorpresa pel fet que aquests treballadors no s’hagin incorporat encara 

a les platges de Barcelona, ja obertes però, consegüentment, sense socorristes, fet del qual és 

responsable Proactiva i, alhora, el mateix Ajuntament. Recorda que els socorristes presten un 

servei de vigilància i de prevenció però també poden arribar a proporcionar reanimació 

cardiorespiratòria. Subratlla que el seu servei, per tant, és essencial, i que la cohesió que pugui 

tenir un equip de persones en un moment d’emergència és absolutament fonamental. 

Per totes les raons exposades, espera que continuï la pressió a l’empresa Proactiva per tal que 

tothom pugui gaudir d’aquesta plantilla a les platges de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que el Govern pressionarà però dintre de la legalitat, de les seves 

competències i de les limitacions del contracte públic adjudicat. 

D’altra banda, posa de manifest la bona voluntat de Proactiva de voler solucionar el conflicte, i 

indica que el recurs presentat pels treballadors impossibilita la resolució del contracte de forma 

àgil, de manera que la solució no és tan senzilla com o una opció o una altra. 

Per acabar, comenta que després de la «pseudotancada» —es va aconseguir que no es 

formalitzés— hi ha hagut unes cinc reunions entre empresa i treballadors per tal de cercar un 

consens i intentar garantir els llocs de feina i unes bones condicions laborals, i insisteix que no 

és senzill perquè s’han de tenir en compte molts factors. 

 

La Sra. LECHA agraeix la resposta. 

 

Es dóna per tractada. 
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e)  Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

33.-  (M1519/2924) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició atesa a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en data 22 de setembre de 2015 amb el contingut següent: 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a impulsar 

en els pròxims dos mesos la creació d’un grup de treball amb presència dels grups polítics, 

entitats i els veïns i veïnes dels barris afectats per encetar el procés que ha de conduir a la 

pacificació de l’avinguda Meridiana. Aquest grup de treball, estudiarà: a) Els treballs existents 

realitzats el mandat passat. b) Convertir l’avinguda en un eix cívic de referència per a la ciutat, 

una avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin la 

ciutadania a viure-la i no la visquin com una barrera que divideix barris. c) Els canvis 

necessaris en la mobilitat per avançar en la pacificació, les mesures necessàries per tal de 

prioritzar i facilitar l’ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la 

recuperació de les voreres pels vianants. d) Una reforma integral de la il·luminació, la 

distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents que contribueixin a 

humanitzar i fer més acollidora la via. e) La realització del projecte per fases. 

 

El Sr. CORONAS recorda que el Govern es va comprometre a dur a terme l’estudi a què fa 

referència la proposició, presentada al setembre pel Sr. Bosch, durant el primer trimestre, així 

com a convocar entitats i grups per formar el grup de treball que consta al text de la proposició. 

 

La Sra. SANZ informa que s’està seguint el calendari presentat a la primera sessió de la Taula 

de Participació de la Meridiana, el 19 de novembre del 2015: aviat acabaran els debats i espais 

de participació al carrer sobre la Meridiana a Nou Barris, a Sant Andreu i a Sant Martí, durant 

el procés del Pla d’actuació municipal i del Pla d’actuació del districte, que finalitza el 9 

d’abril. Indica que la sessió de Sant Martí va tenir lloc el 24 de febrer i la de Nou Barris està 

prevista per al 8 d’abril; a Sant Andreu, els espais de treball són dinàmiques de carrer a l’entorn 

de la Meridiana i s’han anat treballant en diferents moments del mandat anterior, i, d’altra 

banda, es va fer una sessió el 12 de març i se’n proposa una per al 6 d’abril. 

Comenta que l’objectiu és, un cop finalitzada aquesta fase, convocar la segona sessió de la 

Taula. Recorda que en la primera sessió es va explicar què s’havia fet fins aleshores i es van 

presentar criteris i propostes a les entitats, amb les quals es va acordar que la proposta tirava 

endavant, de manera que Projectes Urbans l’està treballant per poder-la presentar en la propera 

sessió després de les sessions de territori. Calcula que a finals d’abril hi haurà la data 

aproximada per convocar-la. 

Per acabar, subratlla que s’està seguint el calendari presentat el 19 de novembre, que els grups 

tenen a l’abast: abril-octubre del 2016, tallers, jornades i sessions de treball oberts a la 

ciutadania, amb especial atenció als col·lectius que habitualment no participen, i novembre-

desembre del 2016, valoració dels resultats a la Taula de Participació i encàrrec dels projectes 

executius corresponents. 
 

El Sr. CORONAS agraeix la resposta. Entén que els resultats arribaran més tard del previst, 

però celebra que no s’abandonin aquestes actuacions, i anuncia que hi continuaran insistint. 
 

Es dóna per tractada. 
 

VI) Mocions 
 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22.20 h. 


