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Ref.: CP 

04/16 V: 

04/05/2016 
 

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia U 

D’ABRIL DE DOS MIL SETZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en 

sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 

Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 

Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura 

Pérez Castaño, Mercedes Vidal  Lago, Josep M. Montaner Martorell,  Eloi Badia 

Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i 

Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, 

Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i 

Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Koldo Blanco Uzquiano , 

Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, 

Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i 

Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 

Daniel Mòdol  Deltell,  Montserrat  Ballarín  Espuña,  Alberto  Fernández  Díaz,  

Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria 

Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi 

Cases i Pallarès, que certifica. 

 
Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 

deu hores i cinc minuts. 

 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 de febrer de 

2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i 

S’APROVA. 
 

 
 

PART INFORMATIVA 

 
a) Despatx d’ofici 

 
En  compliment  de  l’article  63.1  del  Reglament  orgànic  municipal,  ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 
1.-                                      Decret de l’Alcaldia, de 25 de gener de 2016, que delega la presidència de 

les meses de contractació dels expedients de la Gerència de Recursos, en el seu 

director de Serveis Generals. 

 
2.-                                      Decret  de  l’Alcaldia,  de  12  de  febrer  de  2016,  que  faculta  el  cap  del 

Departament de Llicències i Inspecció del Districte d’Horta-Guinardó, el Sr. Toni 

Bravo Moreno, per tal que, en absència del director de Llicències i Espai Públic, el 

Sr. Manuel Franco i Mesas, del 15 de febrer al 21 de març de 2016, ambdós inclosos, 

exerceixi les funcions que li són pròpies a aquest. 



Ref.: CP PÀG. 2  

3.-                                      Decret de l’Alcaldia, de 23 de febrer de 2016, que, primer: deixa sense 

efecte el règim de dedicació exclusiva atribuït a l’Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

per resolució del 24 de juliol de 2015; i li assigna el règim de dedicació parcial en un 

percentatge  del  85%,  amb  les  retribucions  establertes  a  l’acord  del  Plenari  del 

Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors de l’oposició i efectes des 

de la data de signatura d’aquest decret; i segon: assigna, de conformitat amb allò 

disposat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i a 

l’article 11.2 ROM, a l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano el règim de dedicació 

exclusiva,  amb  les  retribucions  establertes  a  l’acord  del  Plenari  del  Consell 

Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors de l’oposició i efectes des de la 

data de signatura d’aquest decret. 

 
4.-                                      Decret de l’Alcaldia, de 24 de febrer de 2016, que nomena el Sr. Iván Marzá 

Viola membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu en substitució del 

Sr. Enric Fernández-Velilla Cepria. 

 
5.-                                      Decrets  de  l’Alcaldia,  de  24  i  29  de  febrer  de  2016,  que  aproven  la 

liquidació del Pressupost de 2015 corresponent a l’Ajuntament de Barcelona i als 

OOAA. 

 
6.-                                      Donar   compte   de   la   memòria   justificativa   dels   projectes   d’inversió 

financerament sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015. 

 
7.-                                      Decret de l’Alcaldia, de 3 de març de 2016, que, primer: modifica el Decret 

d’Alcaldia, de 19 de juny de 2015 (S1/D/2015-1967), pel qual s’estableixen les 

delegacions en matèria de gestió i administració de personal, en el sentit següent: 

1.  Modificar l’apartat a) i incloure l’apartat j) en el punt SEGON 

(delegacions en les gerències sectorials i de districtes): 

a) Incoar i resoldre els expedients disciplinaris de tot el personal municipal, 

sigui funcionari o personal laboral, per faltes disciplinàries de caràcter lleu, amb la 

imposició, si escau, de la corresponent sanció, així com la seva cancel·lació. 

j) Autoritzar les reduccions de jornada i, si escau, la seva finalització. 

2. Modificar els apartats n) i v) del punt TERCER (delegacions en la Gerència de 

Recursos Humans): 

n) Assignar el règim de plena dedicació i, si escau, la seva finalització. 

v) Cancel·lar les sancions disciplinàries de caràcter greu o molt greu. 
I segon.- Manté la resta de pronunciaments del decret de l’Alcaldia 

esmentat. 

 
8.- Decret de l’Alcaldia, de 3 de març de 2016, que designa com a membres dels òrgans 

de govern dels instituts municipals les persones que s'assenyalen a continuació: 

Institut Municipal d'Informàtica 

Consell Rector: Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán, en substitució de l’Im. Sr. Francisco 

Sierra López. 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 

Consell Rector: Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, en substitució de l’Im. Sr. Santiago 

Alonso Beltrán. 

Institut Municipal de Parcs i Jardins 

Consell d’Administració: Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán, en substitució del Sr. 

Manuel García Bofill. 
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Institut Municipal d'Urbanisme 

Consell Rector: Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, en substitució de l’Im. Sr. Santiago 
Alonso Beltrán. 

 
9.- Decret de l’Alcaldia, de 3 de març de 2016, que, primer: nomena l'Im. Sr. 

Francisco Sierra López regidor adscrit al Districte de l'Eixample i l'Im. Sr. Koldo 

Blanco Uzquiano regidor adscrit als districtes de Ciutat Vella i de Gràcia, i segon: 

deixa sense efecte el nomenament de l'Im. Sr. Francisco Sierra López com a regidor 

adscrit al Districte de Ciutat Vella. 

 
10.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 3 de març de 2016, que designa l’Im. Sr. Agustí 

Colom Cabau representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la Fundació 

privada Barcelona Centre de Disseny (BCD). 

 
11.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 3 de març de 2016, que, primer: designa els senyors 

Jordi Campillo Gámez i Pedro Rivero Hidalgo representants de l'Ajuntament de 

Barcelona a la Junta General  de la societat  Port  Fòrum  Sant  Adrià, SL,  en  les 

reunions de caràcter ordinari i extraordinari; i segon: proposa a la junta general 

esmentada, la seva designació com a membres del Consell d'Administració de la 

societat esmentada. 

 
12.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 4 de març de 2016, que nomena el Sr. Miquel 

Àngel Essomba Gelabert com a comissionat d’Educació i Universitats, subgrup de 

classificació A1, amb efectes d’1 de febrer de 2016, amb una dedicació de 22 hores 

setmanals. 

 
13.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2016, que designa membres suplents 

del   Consell   de  Govern  del   Consorci   de  Serveis   Socials   de   Barcelona,  en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona, les persones següents: 

Sr. Gabriel Losada Garcia, suplent de la Ima. Sra. Laia Ortiz i 

Castellví Sra. Marta Cruells López, suplent de la Ima. Sra. Laura 

Pérez Castaño Sr. Lluís Torrens Melich, suplent del Sr. Ricard 

Fernández Ontiveros Sra. Núria Menta Sala, suplent del Sr. Jordi 

Sánchez Masip 

 
14.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2016, que inicia el procediment per 

al nomenament dels membres del Consell Tributari d’entre persones juristes de 

competència reconeguda en matèria tributària, que tinguin un mínim de deu anys 

d'experiència professional; atribueix al secretari general de la Corporació les funcions 

d’informe i impuls del procediment; i disposa el seguiment de les actuacions pels 

tràmits previstos al precepte reglamentari esmentat. 

 
15.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2016, que designa membres del 

Consell d’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona, les persones següents: 

Vicepresidenta: 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, en substitució del Sr. Raimundo Viejo 

Viñas Membres: 

Sr. Ricard Vinyes Ribas en substitució del Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Bel Olid Báez en substitució de la Sra. Judit Carrera Escudé 

Sr. Xavier Albertí Gallart en substitució del Sr. Toni Casares Roca 

Sra. Martina Millà Bernard en substitució del Sr. Marcelo Expósito Prieto 
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16.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2016, que nomena la Ima. Sra. Laura 

Pérez Castaño vicepresidenta del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació 

de Barcelona en substitució del Sr. Raimundo Viejo Viñas; nomena l’Im. Sr. Agustí 

Colom i Cabau i el Sr. Miguel Ángel Essomba Gelabert membres del consell rector 

esmentat, aquest últim en substitució de la Sra. Gemma Tarafa i Orpinell. 

 
17.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2016, que designa membres suplents 

del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 
18.- Decret de l’Alcaldia, de 17 de març de 2016, que designa la Ima. Sra. 

Montserrat Benedí i Altés membre del Consell Rector de l’Institut Municipal 

d’Educació  de  Barcelona,  en  substitució  de  l’Im.  Sr.  Joan  Josep  Puigcorbé  i 

Benaiges. 

 
19.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 17 de març de 2016, que designa l’Im. Sr. Koldo 

Blanco Uzquiano vocal del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 

Local Fundació Mies van der Rohe en substitució del Sr. Manuel García Bofill. 

 
20.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 17 de març de 2016, que designa com a membres de 

la Taula de Patrimoni Arquitectònic Històric, Artístic i Arqueològic les persones 

següents: 

President: Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, tercer tinent d’Alcaldia 

Vicepresidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid, quarta tinenta d’Alcaldia 

Vocals: 

- Sr. Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de Programes de Memòria. 
- Sr. Jordi Campillo Gámez, gerent d’Ecologia Urbana. 

- Sra. Aurora López Corduente, gerent adjunta d’Urbanisme. 

- Sr. Carles Vicente i Guitart, director de Memòria i Història de l’Institut de Cultura 

de Barcelona. 

- Sr. Miquel García Sanjuan, director de Serveis de Llicències. 

-   Sra. M. Luisa Aguado i Martínez, cap del Departament de Patrimoni 

Arquitectònic, Històric i Artístic. 

- Sr. Josep Pujades i Cavalleria, responsable d’Intervencions del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona. 

- Sra. Carme Miró i Alaix, responsable del pla Bàrcino del Servei d’Arqueologia de 
Barcelona. 

- Sr. Aurel Santos Ruiz, cap del Departament de Projectes de l’Institut de Cultura de 

Barcelona. 

- Sr. Joan Pedreny i Abella, cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del 

SPEIS. 

 
21.-                                    Decret de l’Alcaldia, de 17 de març de 2016, que crea el Consell Assessor 

per a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, determina la seva composició i 

li assigna funcions i forma de funcionament. 

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

 

22.- (018-2015-OS-D00-CTT) RESOLDRE les al·legacions interposades en el tràmit d'informació 

pública de l'Ordenació singular de terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram 
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comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia, d'iniciativa municipal, 

en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe tècnic que consta a 

l'expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l'empara de 

l'article  79  de  l'Ordenança  de  terrasses,  l'Ordenació  singular  de  terrasses  de 

l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig 

de Gràcia, segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR 

el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació 

pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l'Ordenació singular de 

terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i 

el passeig de Gràcia per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), i a la pagina web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment de l'article 80 de l'Ordenança de 

terrasses. DONAR-NE compte al Plenari del Consell Municipal. 

 
b) Mesures de govern 

 
Única.- Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona 2016-2019. 

 
La Sra. SANZ defineix la mesura de govern com a integral i que ha de 

permetre  avançar  en  la  millora  de  les  condicions  d’habitabilitat  de  la  ciutat; 

augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible i promoure les energies 

renovables, l’ocupació i l’economia local. 

Explica que es tracta d’una estratègia treballada des de diferents àrees del 

Govern municipal, especialment Ecologia i Urbanisme, i també des de la regidoria 

d’Habitatge, i conjuntament amb el grup del PSC, recollint un seguit d’actuacions 

que pretenen desenvolupar al llarg de tot el mandat en el marc dels àmbits social, 

mediambiental i econòmic. 

Seguidament, agraeix, en nom del Govern, la feina feta conjuntament amb 

l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, integrat pels 

diferents col·legis professionals de la ciutat que es dediquen a fomentar la 

rehabilitació urbana. 

Destaca l’esforç de l’Ajuntament de previsió, d’inversió i de despesa, més 

de dos-cents milions d’euros en el període 2016-2019, a fi de dur a terme un seguit 

d’actuacions  en  edificis  residencials,  en  edificis  municipals  i,  també,  en  l’espai 

públic. 

Remarca que l’objectiu de la mesura és disposar d’una mirada global de la 

ciutat per millorar la qualitat de vida de les persones. I afirma que estan convençuts 

que la rehabilitació urbana és l’instrument que ha de permetre treballar 

coordinadament per a la reversió de les desigualtats, el lideratge en la transició 

energètica i per aconseguir generar economia local i ocupació de qualitat. 

Precisa  que  entre  els  aspectes  treballats  en  la  mesura  de  govern  hi  ha 

l’impuls dels ajuts a la rehabilitació del 2016, i destaca que, per primera vegada, 

també s’hi inclou la millora dels interiors dels habitatges; igualment, indica que 

s’incorporen els barems socials, és a dir, que la renda influeixi a l’hora de poder 

accedir als ajuts, cosa que no passava. Continua dient que la mesura promou 

l’obtenció  de  més  habitatges  de  lloguer  assequible  mitjançant  polítiques  de 

rehabilitació; aplicar una perspectiva des del pla de rehabilitació integral de l’espai 

públic, definint clarament els objectius. Igualment, indica que la mesura desplega 

actuacions  preferents  en  zones  determinades  de  la  ciutat,  en  barris  on  aquesta 

actuació es fa indispensable. 
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Afegeix que també fomenta l’ocupació en sectors d’alt potencial com ara 

l’energètic i el de la construcció; la implantació del Pla d’eficiència energètica dels 

edificis municipals; la promoció de la cultura de la sostenibilitat; la mediació i 

l’acompanyament per assolir aquestes millores, així com proves pilot en rehabilitació 

d’edificis específics. 

Destaca que totes les actuacions de la mesura de govern estan regides pel 

denominador comú de garantia d’habitabilitat, d’accessibilitat i d’estalvi i eficiència 

energètica. En conseqüència, subratlla que es tracta de desenvolupar una estratègia 

amb una actuació molt centrada en el subjecte, les persones, més que en l’objecte, els 

edificis i l’entorn. 

Qualifica la mesura de molt ambiciosa, alhora que diu que confia poder 

comptar amb les aportacions dels grups municipals. 

 
El Sr. MARTÍ considera que aquesta mesura és un compendi de 

plantejaments, objectius i operacions diverses, al seu parer poc congruents quant a la 

coherència que necessàriament ha de tenir una mesura de govern. 

Reconeix que el document que els han presentat s’assembla més a un PAM 

d’urbanisme i d’espai públic més que no pas a una mesura de govern concreta, que 

en aquest cas valora com una iniciativa decebedora en les formes, fins al punt que 

consideren que es podria desgranar en ben bé mitja dotzena de mesures de govern, 

que permetrien molta més concreció. 

Dedueix que aquesta disgregació d’objectius respon al fet que el Govern 

s’ha adonat que en gairebé un any ha fet molt poca feina en l’àmbit de l’hàbitat urbà, 

i ara ha decidit presentar un conjunt d’iniciatives per intentar fer veure que té moltes 

idees noves. Tanmateix, observa que tot el que presenten en aquesta mesura és el que 

han estat fent governs anteriors, no només el de l’alcalde Trias, sinó els anteriors 

bipartits i tripartits. 

Esmenta que la proposició inclou la rehabilitació d’edificis, la lluita contra 

el canvi climàtic, cultura de la sostenibilitat, estalvi energètic, urbanisme i 

planejament, increment del parc d’habitatges de lloguer assequible, millora de l’espai 

públic, foment de l’ocupació, un conjunt de coses amb les quals confirma que no 

poden estar en desacord, però creu que totes reunides en una mesura de govern fan 

molt complicat atendre-les com cal. 

Recorda que durant el govern anterior, tot aquest seguit de plantejaments 

estaven recollits en la filosofia per aconseguir una ciutat autosuficient, de barris 

productius  de  velocitat  humana  en  el  si  d’una  metròpoli  hiperconnectada  i 

d’emissions zero. 

Entén, per tant, que el Govern pretén fer creure, amb aquesta mesura, que 

està en disposició de fer coses noves, malgrat que no n’ha sabut trobar cap en el 

document; i així també ho ha reconegut una coneguda periodista, que en un diari de 

la ciutat destacava que la concepció de l’espai públic com a àmbit de convivència i 

estructuració de barri neix amb les planificacions d’Oriol Bohigas i de Pasqual 

Maragall, s’incrementa en les èpoques dels alcaldes Clos i Hereu, i es manté durant 

l’alcaldia de Trias. I se sorprenia que l’equip de l’alcaldessa Colau vingui a descobrir 

coses que són fundacionals a Barcelona, perquè significa que han estat desatents a 

l’evolució de la ciutat; que no escoltaven perquè estaven ocupats amb altres coses, i 

que ara que els toca gestionar, recorren al discurs progressista sense saber que és el 

discurs que ha modelat la ciutat durant els darrers trenta anys. 
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Finalment, demana si en l’apunt pressupostari de 236 milions d’euros, que 

avancen que gastaran en aquestes polítiques durant el mandat, hi estan incloses altres 

partides com els 150 milions d’euros per finançar el Pla de barris. 

 
El Sr. BLANCO destaca que la rehabilitació és una eina que permet millorar 

la qualitat de vida de la ciutadania i, per tant, comparteixen la implicació de 

l’Ajuntament en el foment de la rehabilitació com a opció estratègica, destinant-hi 

majors recursos. 

Remarca que la rehabilitació no només incideix en l’increment de la qualitat 

de vida, sinó que és imprescindible per reactivar l’economia i l’ocupació. 

Recorda que el 2007 la indústria de la construcció va patir un daltabaix de 

gran magnitud producte de la bombolla immobiliària, del qual encara no s’ha 

recuperat. Reconeix que molt probablement no s’assoliran els nivells d’obra nova 

d’abans de la crisi, que eren desmesurats, i la relació entre les inversions en 

construcció i rehabilitació suposava una anomalia amb els països de l’entorn. 

Considera, per tant, que s’ha de recuperar part de l’activitat perduda enfocant-la a la 

rehabilitació amb l’objectiu de generar ocupació i diversificar l’activitat econòmica. I 

subratlla que la rehabilitació es pot arribar a convertir en un dels motors econòmics 

de la ciutat. 

Observa  que  hi  aspectes  relativament  nous,  com  ara  la  millora  de 

l’eficiència energètica i generar un parc d’habitatge assequible, que agafen 

importància respecte a les actuacions que s’han promogut a la ciutat, tradicionalment 

orientades a la correcció de patologies estructurals, la millora de la seguretat de les 

façanes i la instal·lació d’ascensors o millores en l’accessibilitat. 

Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica, destaca que no només és 

una obligació que imposen les directives europees i els acords subscrits per aquest 

ajuntament, sinó que és una necessitat per reduir el consum i el cost que significa la 

climatització  i  l’abastiment  d’energia  dels  edificis;  així,  remarca  que  qualsevol 

millora suposarà un estalvi econòmic per a la ciutat i els particulars, i que de vegades 

permet, fins i tot, amortitzar les obres. Assenyala que, en general, el parc d’habitatge 

construït a Barcelona és molt deficient quant al comportament energètic. 

Quant a l’habitatge assequible, diu que resulta evident que el parc no és 

suficient per desenvolupar unes polítiques públiques d’habitatge, situació que és 

responsabilitat de tots els governs de la ciutat que s’han succeït; i posa en relleu que 

la rehabilitació és un mitjà per solucionar aquesta mancança. 

Conclou, per tant, que fomentar la rehabilitació suposa invertir en el 

manteniment de la ciutat. En aquest sentit, subscriu que cal fer un esforç per 

aconseguir aquest objectiu. 

Indica que la mesura de govern estableix mesures i pressupostos genèrics 

que s’hauran de concretar en projectes específics, i avança que exigiran més 

concreció, així com més transparència i debat públic pel que fa al destí d’aquests 

fons, sobretot quant al Pla de barris. 

 
El  Sr.  CORONAS  afirma  que  al  seu  grup  el  satisfà  aquest  pla  de 

rehabilitació  urbana,  atès  que  és  una  aposta  que  ja  portaven  al  seu  programa 

electoral. 

Fa notar que la ciutat, històricament, des de la campanya “Barcelona posa’t 

guapa”, ha anat fent apostes reiterades per la rehabilitació urbana com un instrument 

molt necessari per millorar la qualitat de vida dels habitatges, i manifesta que estan 

convençuts que cal continuar en aquesta direcció. Observa que la campanya que ha 
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esmentat responia a una necessitat de seguretat i de reforma de les façanes, i ara cal 

canalitzar-la més cap als criteris d’estalvi energètic i accessibilitat. 

Per tant, consideren molt necessària aquesta mesura de govern que el seu 

grup, si hagués guanyat les eleccions, hauria tirat endavant com a prioritària, potser 

no de la mateixa manera, però sí amb uns criteris molt semblants. 

Entén que queda clara, doncs, la voluntat del Govern, com també és del seu 

grup, de complir amb els compromisos adquirits de lluita contra el canvi climàtic, 

l’elaboració del Pla d’acció d’energia sostenible i el Pla de resiliència i adaptació al 

canvi climàtic, i el compromís ciutadà per la sostenibilitat; i que una bona manera de 

fer front a tots aquests reptes és des de la rehabilitació energètica. 

Posa en relleu que el Govern s’ha fet seva la màxima que l’Ajuntament, amb 
la rehabilitació, pot afrontar tres problemes greus: la transició energètica, la manca 

d’habitatge social i els ajuts als propietaris sense recursos. 

Celebren, per tant, que l’inici del procés d’elaboració del Pla d’ordenació 

urbanística el Govern plantegi la possibilitat de treballar en paral·lel amb el nou Pla 

d’ordenació  urbanística  metropolità,  tal  com  ERC  portava  en  el  seu  programa 

electoral amb la figura del nou pla republicà, i que alhora incorpori polítiques de 

rehabilitació i regeneració urbana. 

Afegeix que també comparteixen que s’hagi inclòs la transformació dels 

terrats en cobertes verdes, i que en les mesures de dignificació de l’espai públic 

s’incloguin les actuacions en mitgeres i façanes, però consideren que és important 

que les companyies de subministraments també hi contribueixin col·locant els seus 

serveis d’una manera menys agressiva i més racional. 

Pel que fa als conjunts urbans d’actuació preferent, fa notar que no queda 

clar en la mesura com es faran els processos de selecció d’aquestes àrees, i entén que 

és important saber quins criteris s’empraran a fi de no crear greuges comparatius. 

Pregunta, igualment, si s’ha previst alguna partida publicitària respecte a 

aquest pla de rehabilitació, atès que “Barcelona posa’t guapa” va ser un èxit 

essencialment gràcies a les campanyes publicitàries. 

 
El Sr. MÒDOL remarca que el que planteja la mesura és un assumpte 

absolutament prioritari per al Grup Socialista, i aprofita per agrair al Govern que li 

hagi donat la possibilitat de participar directament en la seva redacció, i confia que la 

puguin implementar conjuntament, també, amb la resta de forces polítiques 

municipals. 

Observa que el Sr. Martí s’ha referit a la filosofia de l’urbanisme durant el 

mandat de CiU, i assegura que aquesta mesura pretén revocar aquella inèrcia. Així, 

tot i tenir en compte que aquesta mesura sorgeix en l’àmbit de l’urbanisme, és 

transversal i afecta altres àrees, destaca que la seva pretensió és posar l’urbanisme al 

servei de les necessitats de les persones, i la rehabilitació és l’excusa per activar 

l’ocupació, una premissa prioritària per al seu grup. Destaca, per tant, que aquest que 

presenta el Govern és un pla social i d’ocupació que utilitza l’urbanisme com a eina, i 

que té tot el seu suport. 

Tanmateix, observa que el Govern impulsa, alhora, un pla de barris i un de 

rehabilitació, i li demana que reflexioni el fet que no té sentit aquest paral·lelisme, 

atès  que s’està  intervenint  amb  els mateixos criteris  en  ambdós  plans.  Per tant, 

consideren molt més adient integrar-los tots dos, i avança que estan disposats a 
comentar l’estratègia per implementar-ho. 
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El Sr. MULLERAS observa que, com ja els tenen acostumats, el Govern 

porta al Ple una mesura que ja va presentar a la premsa fa més d’un mes, cosa que 

entén que no diu gaire en favor del valor que atorga al Ple. 

Remarca que el pla que proposen únicament preveu una aportació de 80 

milions d’euros a la rehabilitació dels 236 que s’apunten; és a dir, només destinen un 

33% del pressupost previst a la rehabilitació, i que suposa anualment una despesa de 

20 milions d’euros, desconeixent, encara, quina serà l’aportació de la Generalitat. 

Per tant, consideren molt poc ambiciosa la inversió en rehabilitació prevista, 

més encara si es té en compte el consens que suscita entre els grups municipals. 

Afegeix  que  d’aquests  20  milions  anuals,  en  la  convocatòria  d’enguany  només 

figuren 6,7 milions d’euros. 

Precisa que en la mesura es parla de 123 milions d’euros que es dedicaran a 

la rehabilitació de l’espai públic, i diu que confien que aquest import no es dupliqui 

amb l’aplicació del Pla de barris. 

Manifesta que el seu grup és totalment partidari de la rehabilitació, tant 

d’habitatges  privats  com  d’edificis  i  equipaments  públics;  ho  consideren  una 

necessitat per a molts barris de la ciutat i que, a més, aporta molts beneficis socials i 

econòmics a la ciutat. 

En conseqüència, avança el suport del seu grup a la rehabilitació, malgrat 

que dubten d’altres qüestions que apareixen en la mesura i que són fruit d’una barreja 

de conceptes. 

Diu que també voldrien saber quin és el compromís real de la Generalitat 

pel que fa a la rehabilitació compromesa a Barcelona i com la finançarà. 

 
La Sra. LECHA observa que l’estratègia que proposa la mesura de govern 

comporta uns enfocaments a llarg termini a fi d’assolir canvis en profunditat; 

tanmateix, constata que no és així, sinó que la mesura és un programa d’actuacions a 

mitjà termini, acompanyat d’unes dotacions econòmiques globals, no concretades per 

anualitats ni línies específiques d’actuació. 

Assenyala que la referència al futur planejament metropolità només té sentit 

si s’orienta cap a objectius estratègics com la redistribució de rendes metropolitanes, 

la disminució de la petjada ecològica, l’adaptació al canvi climàtic i la lluita contra la 

gentrificació, entre altres aspectes. 

Igualment, observa, arran de les cites que es fan en el document al foment 

de l’economia cooperativa i la banca ètica, que en els processos de rehabilitació són 

aspectes marginals. 

Valoren positivament el tractament que es dóna al verd urbà en la 

rehabilitació d’edificis i espais i que s’estén als murs verds, cobertes i elements de 

sutura urbana, però critica que es formuli al marge de criteris de biodiversitat urbana 

i connectivitat ecològica del verd urbà, indispensables en un marc de sostenibilitat 

urbana. I apunta que cal lligar aquestes qüestions amb els objectius i les mesures del 

Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. 

Pel que fa a les mesures relatives al canvi climàtic, i que també valoren 

positivament, remarca que es limiten a mitigar-lo i adverteix que cal estendre-les a 

l’adaptació d’edificis i espais públics i a les futures previsions mediambientals i els 

seus efectes. 

Destaca que la part urbanística de la mesura apareix deslligada de la política 

urbanística municipal global que, d’altra banda, tampoc no ha estat del tot definida. 

Observa que no es replanteja, ni que sigui parcialment, el model de ciutat. 
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Afegeix que tampoc no queda clara la voluntat que realment la rehabilitació 

dels espais públics s’hagi d’adreçar als veïns prioritàriament i no a restauradors, 

turistes i congressistes; ni tampoc s’hi expressa la necessitat de recuperar espais 

privatitzats. Igualment, critica que no s’hi inclogui com a requisit indispensable la 

participació ciutadana en la gestació i el control dels plans i projectes de rehabilitació 

urbana, i tampoc el foment d’obres d’autogestió dels espais rehabilitats. 

Conclou, per tant, que aquesta mesura és un document molt fluix i, en bona 

part, continuista i inspirat pel PSC, i que també podria assumir perfectament CiU, 

atès  que  recull  una  part  d’allò  que  ja  es  feia  abans  i,  en  general,  millora  les 

cobertures, les prioritats d’accés i les dotacions econòmiques, malgrat les 

indefinicions que ha esmentat. Entén que més enllà de la retòrica, el document no 

aporta canvis substancials en l’enfocament de les polítiques d’habitatge ni en 

l’urbanisme urbà. 

 
La Sra. SANZ agraeix els comentaris de tots els grups municipals, que han 

posat damunt la taula un seguit de qüestions que ajudaran a millorar el 

desenvolupament de l’estratègia que proposa la mesura. 

Puntualitza que aquesta és una primera mesura de govern que planteja tota 

una estratègia d’actuació urbana diferent, que ha anat més enllà. 

Destaca que en moltes intervencions s’ha al·ludit al Pla de barris, i precisa 

que aquest pla, com ja han dit moltes vegades, ultrapassa l’estratègia de rehabilitació, 

que forma part del mateix Pla de barris, de manera que ho consideren absolutament 

compatible en la línia del que esmentava el regidor del PSC. 

Esmenta, en el terreny de les innovacions, les ajudes per a la rehabilitació 

dels interiors dels habitatges o ajudes en funció de la renda, que contribueixen a 

donar una perspectiva social a l’estratègia i a centrar-se en les persones, per garantir 

una ciutat per viure-hi i no només bonica. 

Pel que fa a la manera de desenvolupar totes les actuacions proposades, 

indica que cal passar de ser passius a actuar quan es rep la sol·licitud d’ajut, i per 

això desenvolupen mesures com els tècnics de capçalera, la recerca prèvia, la 

mediació o la campanya divulgativa. Afegeix que també estan fent proves pilot. 

 
c) Informes 

 
1.- Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària pública a la ciutat 

de Barcelona: una primera aproximació. 
 

La Sra. ORTIZ presenta l’informe sobre privatització i mercantilització de 

l’assistència sanitària, amb l’objectiu de fer una radiografia al sistema sanitari, 

valorar-ne l’evolució i posar llum al perquè d’alguns fenòmens que han impactat 

directament no només en el sistema sanitari, sinó en el dret a la sanitat de la 

ciutadania. 

Manifesta la convicció del Govern municipal que el dret a la salut i la sanitat 

passa per reforçar el seu caràcter públic, cosa que significa que el bé comú ha 

d’imposar-se en la presa de decisions en la gestió dels recursos sanitaris en comptes 

de la lògica del negoci. En aquest sentit, assenyala que és imprescindible tenir les 

xifres clares i debats amb rigor sobre l’eficiència i l’equitat del sistema sanitari. 

Assenyala que la voluntat d’aquest informe és ajudar en l’estratègia d’un 

ajuntament que no vol ser només part col·lateral en les decisions sanitàries, sinó que 

es vol implicar directament en les que pren el Consorci Sanitari. 
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Remarca que volen incidir en la gestió de la sanitat a Barcelona en primer 

lloc per combatre les desigualtats, per la qual cosa han de saber qui queda fora del 

sistema; si hi ha discriminacions en l’accés, o si la lògica de la rendibilitat fa que 

alguns sectors en quedin exclosos. Afegeix que també volen actuar amb el criteri de 

la participació i la democràcia en el sistema sanitari; qui té més pes en la presa de 

decisions sobre allò que cal incentivar o adquirir, així com triar quins serveis es 

milloren. 

Creu que cal preguntar-se si pesa més la lògica de la ciutadania, dels fòrums 

de pacients o, altrament, la lògica de la indústria, que ha portat a incrementar els 

costos en alguns sectors. 

Apunta que també cal qüestionar-se sobre els termes eficiència i equitat, 

directament vinculats amb la qualitat; així com vetllar per la transparència davant la 

multiplicitat d’actors que presten serveis en el sistema sanitari, una fragmentació que 

pot afectar la transparència així com el rendiment de comptes. 

Subratlla com a qüestió fonamental la qualitat del treball, que en el sistema 

sanitari està determinada pel conjunt de treballadors i treballadores que hi participen 

i per les seves condicions laborals. 

Destaca que, per primera vegada, disposen de dades sobre la naturalesa 

jurídica de les entitats que gestionen prop de mil vuit-cents milions d’euros, i han 

pogut constatar que el 10% d’aquesta quantitat està gestionada per entitats privades 

mercantils, especialment en els àmbits del transport sanitari i sociosanitari. 

Quant a aquestes xifres, indica que entre el 2009 i el 2015 s’ha palesat un 

clar predomini de l’atenció hospitalària; que entre el 2009 i el 2014 s’ha produït la 

retallada d’un 21% en l’atenció primària; i que l’únic sector que ha crescut ha estat el 
vinculat a l’àmbit mercantil. 

Conclou, per tant, que només les empreses privades amb ànim de lucre han 

incrementat els seus recursos, mentre que les entitats públiques o les privades sense 

ànim de lucre han vist retallats els seus recursos. En conseqüència, fa notar que és 

evident que s’ha produït una transferència de recursos agreujada per les retallades. 

Precisa que a l’ICS s’han reduït d’un 8,5%, o en altres entitats sense ànim de lucre 

d’un 13,2%. 

Adverteix, per tant, que cal esbrinar les causes per què succeeix tot això, i 

qui està decidint realment la deriva dels recursos del sistema sanitari; qui hi guanya 

amb aquesta distribució dels recursos i amb aquest model de gestió, i quins aspectes 

s’imposa revisar. En aquest sentit, apunta que arran de l’elaboració d’aquest informe 

han aconseguit crear un grup de treball amb la Generalitat amb l’objectiu de definir 

quines estratègies s’han de seguir, sobretot per imposar la lògica del bé comú en el 

sistema. I, en aquesta línia, preguntar-se si volen més presència pública, coproduir 

serveis amb criteris d’economia social, més transparència i més qualitat de les 

condicions dels treballadors i les treballadores. 

Valora aquest informe com una eina clau per decidir, com a consistori, de 

quina manera volen prestar l’assistència sanitària a Barcelona. 

 
La Sra. HOMS posa de manifest la perplexitat que han causat en el seu grup 

les pàgines de conclusions de l’informe, que entenen redactades des de la confusió, 

no només pel títol sinó sobretot pel contingut, i afirma que feia temps que no es veia 

un informe d’aquestes característiques al Ple. 

En aquest sentit, remarca que l’informe del Govern està fet sobre la base 

dels informes encarregats per la comissionada de Salut, la Sra.Tarafa, i que inclouen 

un seguit de dades públiques, per la qual cosa encara els sorprèn més que hagin 
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encarregat la feina a una empresa privada, ja que l’Ajuntament té l’estructura interna 

suficient per fer-lo. 
Observa, però, que han optat per abocar ideologia en el document, més 

pendents de les titularitats dels centres que no pas dels resultats, que remarca que són 

bons. I retreu que ho facin trepitjant, i fins i tot ridiculitzant, tot el que s’ha fet fins 

ara. Per tant, valora aquest informe com una esmena a la totalitat del sistema sanitari 

català. 

Admet que el Govern té tot el dret a discrepar amb el sistema, però creu que 

allò que no és del cas és destruir tot el que hi havia abans del govern de Barcelona en 

Comú, tenint en compte que hi ha un munt de resultats contrastats que avalen el 

sistema i el seu funcionament. 

Precisa  que  en  l’informe  s’hi  diu  que  “cal  treballar  perquè  aquestes 

empreses s’excloguin progressivament del sistema sanitari que es finança amb fons 

públics”, o es fa referència a “l’històric consens polític sobre el model català, escudat 

amb el mantra de l’eficiència”, i pregunta què signifiquen aquestes al·lusions, 

especialment el terme escudar-se, quan l’eficiència s’ha revelat com una realitat. I 

pregunta al Govern si s’ha mirat els resultats en efectivitat, en satisfacció, en qualitat 

o en fidelització. 

Considera, igualment, que el Govern té una confusió quant als significats de 

públic i privat, atès que una cosa són els fons que sustenten els serveis i una altra la 

gestió i la governança. En aquest sentit, posa l’exemple d’una persona que abandona 

l’hospital i ha de continuar rebent atenció, en aquest cas prestada pels serveis socials 

al domicili, i pregunta al Govern si considera que aquest servei és públic o privat, i 

recorda  que  en  el  nou  contracte  del  Servei  d’Atenció  Domiciliària  una  de  les 

empreses guanyadores pertany al Sr. Florentino Pérez. 

Precisa  que  el  model  sanitari  es  va  concretar  el  1990  amb  la  Llei 

d’ordenació sanitària de Catalunya, que va portar a la creació del Servei Català de la 

Salut, i va consolidar un sistema sanitari mixt, una diversitat que per a molts és un 

valor que no voldrien perdre, atès que demostra saber treballar amb xarxes integrades 

d’atenció continuista, tot i que hi puguin haver diferents proveïdors dels serveis. 

Destaca que aquest sistema ha comportat que Catalunya sigui el tercer país europeu 

amb major esperança de vida, només per darrere d’Islàndia i Suïssa; amb un 

percentatge de fidelització superior al 85% en tots els hospitals; i la valoració molt 

positiva de la ciutadania del sistema sanitari català amb més d'un 8,5. 

Remarca que durant el mandat passat, CiU va treballar per garantir un 

sistema sanitari públic, universal, sostenible i de progrés al servei de les persones i, 

sobretot, incidint en l’àmbit de la prevenció. Manifesta, doncs, que volen continuar 

treballant en aquesta línia i sumant experteses amb els professionals del sector, sense 

excloure ningú. 

 
La Sra. BARCELÓ agraeix aquest informe descriptiu d’aproximació a la 

realitat del sistema sanitari, una realitat ben coneguda pels pacients que pateixen les 

llistes d’espera; però remarca que els problemes existents en el sistema sanitari no se 

solucionen amb descripcions sinó amb mesures concretes. 

Valora, en primer lloc, els professionals de l’àmbit sanitari de Barcelona, 

que treballen per garantir el benestar de les persones. Assenyala que les retallades 

fetes pel Govern de la Generalitat han afectat el Consorci Sanitari de Barcelona, que 

ha passat de rebre un pressupost de 23 milions d’euros el 2010 a 7 milions el 2015. 

Declara que el grup de Ciutadans està per un sistema públic de sanitat, 

respectant les empreses, les iniciatives privades i el mutualisme. Remarca, en aquest 
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sentit, que s’han de respectar i complir les normes europees de competència, així 

com evitar que la sanitat pública generi beneficis privats a partir de recursos i mitjans 

públics. 

Precisa que les línies de separació del sistema públic i privat han de ser 

clares i transparents, i no permetre ni fraus ni portes giratòries. Altrament, considera 

que cal potenciar els recursos dels hospitals públics, i suggereix que el Consorci de 

Sanitat exposi la necessitat que s’obrin a la tarda els quiròfans dels hospitals públics. 

Afegeix que també es poden integrar els centres que no són de titularitat privada i 

que presten uns serveis necessaris conservant la seva autonomia de gestió, però sota 

supervisió, control administratiu i consideració de mitjans públics a efectes 

pressupostaris. 

Observa que a l’informe es fa referència a la manca de transparència, i 

destaca que tots els centres públics que presten serveis han de ser transparents pel 

que fa a les seves despeses, els serveis que ofereixen i les llistes d’espera. 

Igualment, fa notar que a l’informe s’esmenta el concepte de tractament 

holístic de la persona i entén que la majoria dels metges volen tractar les persones 

des d’aquesta perspectiva global, però adverteix que per posar-la en pràctica calen 

recursos. Per tant, demana al Govern que presenti les seves mesures de prevenció en 

salut, d’hàbits saludables, programes d’educació sanitària i d’ús adequat dels serveis 

sanitaris. 

Afegeix que un altre àmbit per tenir en compte és la salut mental, i que 

requereix més recursos perquè els tractaments resultin eficaços. I assenyala que seria 

important incloure en les conclusions de l’informe les noves tecnologies en l’àmbit 

de la salut. 
Conclou que l’Ajuntament té la responsabilitat d’exigir a la Generalitat la 

part que li correspon, i que una de les principals exigències és l’obertura de les 

urgències del CAP de la Guineueta, que va rebre el suport municipal i es va proposar 

al Parlament. 

Fa notar que a l’informe no es fa referència a l’assistència domiciliària 

d’urgències durant els caps de setmana, i apunta que el Consorci Sanitari hauria 

d’establir les ràtios de professionals i de vehicles necessaris per oferir aquest servei. 

Finalment, recomana al Govern, ara que ja té l’informe, que passi a l’acció 

concreta per millorar l’atenció sanitària a les persones. 

 
La Sra. BENEDÍ manifesta que per a ERC les polítiques sanitàries han 

d’allunyar-se cada vegada més del model paternalista, i apoderar els i les usuàries i 

afavorir la veu de la ciutadania tant pel que fa a la planificació com a l’avaluació dels 

recursos sanitaris. 

Quant a la privatització, diu que estan d’acord amb el Govern municipal i el 

conseller Comín, que va deixar clar que la sanitat ha d’anar en la línia de la no- 

privatització i que en cap cas formarien part de la xarxa d’hospitals del sistema 

sanitari integral d’ús públic els centres sanitaris privats amb ànim de lucre; i indica 

que la Conselleria de Salut ha encarregat un estudi similar al del Govern sobre 

externalitzacions en sanitat. 

Assenyala que un primer pas imprescindible per abordar reformes 

estructurals és eliminar tota mena de prejudicis com ara que la gestió privada és 

eficient i la pública no, o afirmar que la gestió privada no és capaç de deixar 

d’anteposar l’afany de lucre i l’interès empresarial al servei públic. Fa avinent que 

contra ambdós prejudicis hi ha models de col·laboració publicoprivada que no han 
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funcionat malament en el sistema sanitari públic català. Tanmateix, admet que n’hi 

ha d’altres que cal canviar, tal com està fent la Generalitat. 

Considera, per tant, que s’imposa treballar amb els professionals de la salut i 

els polítics del país a la recerca de consens, de la màxima qualitat assistencial, amb 

eficàcia i satisfacció dels usuaris, que és el principi imperatiu per al bon govern del 

sistema sanitari públic. 

Considera que, d’entrada, s’ha de parlar de malalts i no de malalties, i 

destaca que les persones reclamen més capacitat de decisió sobre els assumptes que 

afecten la seva salut. Així, el compromís i la implicació de la ciutadania, les 

organitzacions i els professionals són cada vegada més necessaris per fer-ho realitat. 

En conseqüència, apunta que cal avançar en l’establiment de noves estratègies de 

participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions. 

Amb referència a la prevalença dels problemes de salut mental en les 

diverses etapes vitals, destaca que ha augmentat els darrers anys i requereix una 

actuació coordinada que comenci per la promoció de la salut mental, prevenció, 

detecció precoç, atenció especialitzada amb una visió integral, i que doni resposta 

adequada a les necessitats específiques detectades en la població més vulnerable. 

Finalment, remarca que cal un canvi en el model d’atenció adaptant-lo a la 

realitat evolutiva de la demografia sanitària. Declara que entenen la salut amb una 

visió integral, tal com fa l’OMS, és a dir valorant l’estat físic, psíquic i social de les 

persones i, per tant, que la millor política de salut és la lluita contra les desigualtats 

econòmiques i socials; així com l’aposta per un model sanitari universal, que no 

exclogui ningú del sistema com ha passat amb el decret de Mariano Rajoy, i en la 

línia que va defensar recentment el Govern de la Generalitat en iniciar els tràmits de 

la nova llei d’accés universal al sistema sanitari, equitatiu, públic, de qualitat i 

transparent; així com un model participatiu i sostenible. 

 
La Sra. ANDRÉS confirma que el Grup Socialista està per un model sanitari 

públic i de qualitat, atès que així han actuat sempre d’ençà de la universalització de la 

sanitat el 1996. Defensa un sistema públic fort i amb els recursos necessaris perquè 

sigui eficient i presti el servei igualitàriament a tota la ciutadania. 

Feta aquesta declaració de principis, considera que l’informe és impropi 

d’aquest ajuntament. Així, observa que pretén fer una descripció en funció de les 

dades,  que  fracassa  per  manca  de  rigor,  perquè  està  ple  d’apriorismes  i  de 

valoracions polítiques partidistes i perquè no aporta llum; alhora, assumeix una 

competència que ultrapassa les que té aquest ajuntament en el Consorci Sanitari. 

Precisa que en l’informe es parla del model sanitari només des del vessant 

dels concerts sanitaris i la intervenció de les empreses privades, però entén que ho fa 

d’una manera esbiaixada, partidista i sense dades rigoroses. 

Observa que la Sra. Ortiz ha posat molt d’èmfasi en la discriminació en 

l’accés a la sanitat, però aquest aspecte no apareix en l’informe. Igualment, diu que 

no sap com el Govern pensa fer efectives les conclusions de l’informe, i els preocupa 

que la comissionada de Salut manifesti que no té manera de saber de quina manera 

pot gestionar les dades del Consorci que ella vicepresideix. En conseqüència, diu que 

no entenen com pretenen fer fora del sistema públic les entitats privades mercantils, 

que els proveïdors de salut mental passin a ser tots d’economia social, tot plegat 

sense competències i amb una vicepresidència del Consorci que reconeix que no pot 
ni tan sols gestionar les dades de l’organisme. 

Reitera que estan sorpresos perquè no estan acostumats a aquesta mena 

d’informes que falten al rigor i a la imparcialitat política. 
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La Sra. ESTELLER subratlla que el sistema sanitari ha de tenir la persona 

com a centre; remarca que com succeeix a Barcelona ha de ser un sistema universal, 

de qualitat, amb una provisió de serveis publicoprivats d’èxit. Indica que aquest 

model, tot i que millorable, va néixer de la societat civil. 

Altrament, considera que l’únic objectiu del Govern municipal en presentar 

aquest informe és fer seguidisme del conseller de Sanitat, i confrontar la sanitat 

pública amb la privada. Subscriu que es tracta d’un informe ideològic, que no aporta 

cap solució ni cap alternativa, atès que el Govern menysté una part de la provisió de 

serveis de diversa naturalesa, com poden ser les fundacions privades, però no valoren 

l’impacte que poden arribar a tenir a l’hora de reduir les llistes d’espera. 

Destaca que avui dia hi ha equitat en l’accés al sistema sanitari, i retreu al 

Govern que només ho valori des del punt de vista ideològic; que hagi elaborat un 

informe amb manca de rigor, que agafa continguts del web del Departament de Salut 

sense cap elaboració pròpia per part de la comissionada de Salut. 

Afegeix la consideració que l’informe està carregat de prejudicis i de certa 

hipocresia, i després de recordar a la Sra. Ortiz la seva pertinença a ICV-EUiA li 

pregunta com valora l’acció de la seva formació quan formava part del Govern de la 

ciutat en anteriors mandats. Observa que ara es refereix al sistema sociosanitari com 

una amalgama de provisió de serveis privats, però li recorda que van privatitzar el 

servei sociosanitari Fòrum-Parc de Salut Mar, pel qual van pagar 28 milions d’euros, 

que a l’hora de retornar-los havien patit un sobrecost de prop de vuitanta milions. 

Afegeix que la darrera decisió del tripartit va ser paralitzar les obres de l’Hospital del 

Mar, que es van poder continuar gràcies a l’acord del mandat passat entre el Govern 
de CiU i el seu grup per proveir trenta milions d’euros. 

Insisteix en el fet que el Govern actua amb hipocresia quan tracta la provisió 

de serveis publicoprivats de mercantilització de la salut amb un to pejoratiu, sense 

valorar de quina manera s’ha de proveir de serveis la ciutadania. 

Reitera la crítica per la manca de rigor de les dades que es presenten en 

l’informe, desestimant els professionals qualificats per fer una anàlisi com cal. 

Acaba la seva intervenció reclamant al Govern un model sanitari per a la 

ciutat, que expliqui com pensa resoldre les llistes d’espera i les urgències, i que deixi 

de carregar-se un model per pura ideologia. 

 
La Sra. ROVIRA manifesta que, en ser la darrera ponent a intervenir, està 

temptada de respondre molts dels arguments que aquí s’han donat, alguns dels quals 

fins i tot falten a la veritat, o són incoherents amb el que defensen les mateixes 

formacions aquí i a la Generalitat. 

Feta aquesta observació, considera que aquest informe de la comissionada 

de Salut és útil i necessari, especialment per a la CUP, que defensa un model sanitari 

públic, de qualitat i d’accés universal. 

Entén, doncs, que l’informe és un document valent i adient, que si es 

materialitza pot ajudar a revertir la mercantilització dels serveis sanitaris. 

Tanmateix, i tenint en compte les limitacions que es reconeixen en l’informe 

especialment quant a la manca de dades, considera que el document és feble en 

evidència científica, concretament pel que fa a la manca de resultats i avaluacions de 

procés i implementació de les polítiques sanitàries corrents a Barcelona tant en el 

sector públic com privat. 
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Valora que aquesta evidència justifica la necessitat de fer un esforç molt  

 

més gran de transparència, d’homogeneïtzació, de recollida i disposició de dades per 

part de totes les institucions que reben diners públics sense excepció. 

Afegeix que també troben a faltar en l’informe manca de participació dels 

pacients a l’hora d’avaluar l’atenció sanitària rebuda, també amb una perspectiva de 

gènere, de classe i de raça, que consideren imprescindible per obtenir una anàlisi 

integral de la situació actual del model. 

Per   tant,   confirma   que   valoren   positivament   l’esforç   esmerçat   en 

l’elaboració d’aquest document, però demanen més informació a fi de justificar un 

canvi real de polítiques. Igualment, fa notar que s’ha emprat un registre que pertany a 

textos divulgatius, que no és l’adequat per a l’Ajuntament, i fa extensiva la crítica a 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que entén que hauria d'haver fet estudis de 

caire independent de recollida i anàlisi de dades que ara els serien de gran utilitat. 

Això no obstant, consideren que en el document hi ha una part remarcable 

d’autocrítica en referir-se a les portes giratòries dels sistema sanitari per a aquells 

càrrecs que es quedaven sense cadira, tant d’ICV-EUiA com del PSC. 

Manifesta que comparteixen totalment les conclusions de l’informe, malgrat 

la manca de dades d’accés i utilització dels serveis segons els tipus de malalties i de 

pacients a fi de poder fer una comparació entre els serveis públics i privats. 

Finalment, addueix que és una necessitat publicar els errors mèdics, la 

incidència  d’infeccions  hospitalàries,  si  escau,  de  cada  institució  que  rep  diner 

públic; i considera que la manca d’aquestes dades evidencia falta de control 

democràtic de la salut pública a Barcelona. 

 
La Sra. ORTIZ replica, davant la perplexitat manifestada per alguns grups 

arran de l’informe, que entén que estan espantats i responen desacreditant xifres 

oficials. Considera que aquest informe somou molts del prejudicis sobre el sistema 

sanitari pel que fa a l’eficiència i la qualitat de l’assistència. 

Remarca la importància de disposar de les xifres i d’una radiografia com la 

que fa l’informe per saber on van a parar els recursos públics; per quin motiu s’estan 

tancant centres públics mentre s’amplia la contractació a entitats mercantils, o per 

quin motiu empreses privades utilitzen infraestructures públiques per a serveis de 

pagament. 

Considera que aquestes preguntes són indefugibles per a un govern que 

vetlla per l’accés a la sanitat. 

 
La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup està d’acord amb el fons, però 

critica la manca de rigor i el biaix partidista de l’informe, que entén que devaluen la 

seva funció. 
 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 
a) Ratificacions 

 
b) Propostes d’acord 

 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
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2.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament  

 

com a soci únic de Barcelona Activa, SA, Societat Privada Municipal, els acords 

següents: DESIGNAR l'Im. Sr. Francisco Sierra López membre del Consell 

d'Administració de la Societat, en substitució de la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea. 

ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert 

en els respectius estatuts, sense perjudici de la renovació que fos procedent en el 

canvi de mandat consistorial. FACULTAR indistintament el president i el secretari 

del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura 

pública el nomenament anterior, així com per complir els tràmits necessaris per a la 

seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas 

necessari. 

 
S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 
Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la 

part que fa referència estrictament a l’adopció dels acords precedents, per tal 

d’agilitar-ne la inscripció al Registre Mercantil. 

 
3.- (2016/134)                   PROPOSAR al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya  la modificació  de la  resolució  de 10  de juliol  de 2014,  atorgada pel 

director general de Comerç de la Generalitat, per la qual es va aprovar la qualificació 

d’una determinada zona de Barcelona com a turística a efectes d’horaris comercials. 

DECLARAR que continuen vigents els requisits que van determinar la qualificació 

de municipi turístic a efectes d’horaris comercials. ESPECIFICAR que aquesta 

modificació  se  sotmet  a  les  condicions  següents:  a)  Afecta  els  barris  indicats  i 

grafiats a l’annex, així com les dues voreres dels carrers que marquin els seus límits 

fronterers. b) Té una vigència de quatre anys. c) Se circumscriu als períodes 

compresos entre el 5 i el 24 de maig i l’1 i el 14 d’octubre, ambdós inclosos, de cada 

any. 

d) La franja horària d’obertura durant aquests períodes resta establerta en els termes 

següents: els diumenges, entre les 12.00 h i les 20.00 h; els dies feiners, 12 hores 

diàries, com a màxim (no poden romandre oberts, ni portar a terme cap activitat de 

venda entre les 22.00 h i les 7.00 h); els dies festius autoritzats, d’acord amb les 

ordres de la Generalitat que estableixen els calendaris d’obertura dels establiments 

comercials en diumenge i dies festius; els dies festius, sense obertura autoritzada, han 

de  romandre  tancats.  FACULTAR  l’Alcaldia  per  realitzar  les  actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. MANTENIR la 

vigència de l’actual resolució de 10 de juliol de 2014, en cas que no s’autoritzi la 

present sol·licitud. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, adjuntant els informes preceptius 

previstos legalment. 

 
El  Sr.  COLOM  enceta  la  seva  intervenció  manifestant  que  el  Govern 

defensa un model equilibrat de comerç a Barcelona en què el de proximitat té un 

paper fonamental en la cohesió de la ciutat i la localització de l’oferta. Destaca que 

l’obertura d’horaris comercials en diumenge afavoreix les grans cadenes comercials 

en  detriment  del  petit  comerç,  provoca  canvis  d’hàbit  en  la  demanda  interna, 

perjudica  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar  dels  comerciants  i  dels 

treballadors i treballadores, més encara si aquesta obertura es concentra en els 

diumenges de la temporada d’estiu, que està comprovat que és un període poc reeixit 

pel que fa al turisme de compres. 
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Per tant, confirma que el Govern és poc favorable a l’obertura dels comerços  

 

en diumenge, i per aquest motiu proposa una reducció de l’obertura en festiu en zona 

turística. Precisa que la proposta permet reduir l’obertura de deu diumenges a cinc, 

opció que permet minorar significativament els efectes que ha apuntat abans; i amb 

el canvi de període, diu que estan segurs que es contribuirà a incrementar l’ocupació 

del sector que és l’objectiu fonamental. 

Subratlla com a aspecte més important d’aquest punt l’acord que s’ha 

aconseguit per part del teixit comercial; i que el conjunt d’entitats i associacions 

comercials han estat capaces d’arribar a trobar punts de confluència més enllà de les 

seves legítimes aspiracions. 

Destaca que en una qüestió tan sensible han estat capaços d’aglutinar el 

conjunt comercial de la ciutat i, per tant, es pot qualificar d’acord de ciutat en què 

han participat no només les entitats del sector, sinó també els sindicats, la FAVB i els 

grups municipals, i entén que aquest acord de ciutat requereix un posicionament del 

Ple que estigui a l’altura. 

 
El Sr. BLASI puntualitza que amb aquest acord regulen un aspecte que els 

ha de permetre acollir-se a la normativa catalana i no a la imposició d’una normativa 

espanyola, com ja es va fer en el mandat anterior i com fan altres municipis que 

s’acullen a la denominació de municipis amb afluència turística, independentment de 

qui els governi. 

Tanmateix, considera que hauria estat suficient fer una revisió del que ja 

existia, més encara havent sobrepassat algunes de les línies vermelles que en el seu 

moment es van marcar, entre les quals els horaris de deu del matí a sis de la tarda, i 

que ara passa de les dotze a les vuit del vespre. 

Qüestiona  el  procés  participatiu  endegat  pel  Govern  per  la  seva  nul·la 

utilitat, ja que posteriorment van aplicar els criteris que els van convenir a fi de tirar 

endavant aquesta mesura, sense tenir en compte les opinions de tothom implicat. 

Destaca que la mesura proposada conserva la definició de zona de gran 

afluència turística, però és evident que provocarà modificacions d’hàbits de consum 

de la demanda interna, i cada any requerirà establir les dates d’obertura en dies 

festius, de manera que farà molt difícil fer campanya. 

Igualment, considera que aquest acord, contràriament al que manifesta el Sr. 
Colom, no generarà llocs de treball per la manca d’estabilitat que comporta. 

Per tant, pregunta quines seran les mesures de promoció per fomentar 

l’atracció d’un turisme de compres a Barcelona; quin procés d’avaluació i seguiment 

faran servir, i recorda que, d’entrada, el Govern de la ciutat es va carregar els estudis 

respecte d'això fets per la UB, motiu pel qual no s’ha pogut fer una avaluació 

necessària que avali la modificació d’horaris que proposa el Govern. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup per respecte al consens del 

sector. 

 
El Sr. SIERRA es ratifica en el vot contrari que van expressar en comissió 

per diverses raons, que esmenta tot seguit. En primer lloc, diu que estan d'acord amb 

el Sr. Blasi que el procés consultiu no ha servit per arribar a un acord amb el sector 

comercial; en segon lloc, perquè la mesura proposada no coincideix amb el model 

comercial que defensa el seu grup, que està a favor de complir la llei, però també a 

favor de la llibertat de no haver de restringir els horaris. En aquest sentit, destaca que 

el turisme és una font de riquesa important per a la ciutat i per a la generació 
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d’ocupació; per tant, declara que limitar els horaris d’obertura dels comerços els 

mesos en què hi ha més afluència turística és contrari a l’opinió de Ciutadans. 

Afegeix que si tot plegat es posa en conjunció amb la llibertat d’horaris que 

s’està implantant cada vegada més amb l’ús del comerç on line, és ben segur que no 

s’aconseguirà crear ocupació. Assenyala, a més, que les grans superfícies comercials 

de les zones turístiques tenen llibertat d’obertura i poden crear una ocupació 

compatible amb els estudis, en el cas de les persones joves, perquè és feina de cap de 

setmana. 

 
La Sra. CAPDEVILA expressa que el seu grup donarà suport a la proposta, 

com ja va fer en comissió. Destaca que ERC sempre ha donat suport al comerç de 

proximitat, que sustenta bona part de l’estructura socioeconòmica de la ciutat, 

fomenta la cohesió social, garanteix la mixtura d’usos i contribueix a la qualitat de 

l’espai públic. 

Reconeix que els horaris són un element important en l’àmbit del comerç, 

que sovint han estat motiu de debat. Per aquest motiu, indica que el seu grup sempre 

ha defensat la Llei 3/2014 d’horaris comercials de la Generalitat, que fixa una 

obertura de 72 hores setmanals, sis dies a la setmana, de dilluns a dissabte, així com 

unes dates d’obligat tancament corresponents als dies festius, tret de la possibilitat 

d’obertura de deu festius a l’any durant els períodes de rebaixes d’estiu i d’hivern i la 

campanya de Nadal. Consideren que aquesta llei fixa uns horaris suficients per donar 

servei a residents i a visitants. 

Reitera que sempre han denunciat que obrir més festius va en detriment del 
comerç de proximitat i dificulta el descans i la conciliació familiar dels treballadors i 

treballadores del sector; mentre que, paral·lelament, afavoreix les grans superfícies 

comercials i les franquícies. 

Confirma que donaran suport a la modificació que planteja el Govern, que 

és passar de deu diumenges d’obertura a cinc, compresos entre els mesos de maig i 

octubre, amb una franja horària de 12 a 20 hores, i assenyala que hi donen suport pel 

consens que s’ha assolit amb el sector, els sindicats i la FAVB. 

 
La Sra. BALLARÍN també anuncia el suport del grup del PSC a aquest 

punt, fruit de l’acord consensuat entre l’Ajuntament i el sector. 

Destaca que tots els agents implicats en aquest acord assolit el 18 de febrer 

han fet sacrificis i renúncies; així, els eixos comercials del centre de Barcelona, la 

fundació Barcelona Oberta, la federació Barcelona Comerç, els sindicats, els 

representants de veïns i veïnes han demostrat una gran generositat i sentit comú. 

Manifesta que davant aquest consens, el seu grup no pot fer altra cosa que 

sumar-s’hi, alhora que valora molt positivament que s’hagi pogut arribar a un acord 

en una qüestió en què hi havia posicions molt polaritzades. 

Pel que fa al contingut de l’acord, entenen que són aspectes positius el fet 

que els horaris comercials retardin dues hores el tancament, i també consideren 

adequat que els diumenges d’obertura siguin durant el període de maig a octubre, ja 

que permet una millor conciliació laboral i familiar i és indicat per a l’atracció del 

turisme de compres. 

Consideren que Barcelona té molt de recorregut pel que fa a la millora del 
volum de despesa que els turistes fan als comerços de la ciutat, de manera que són 

del parer que Barcelona ha d’anar adaptant el seu model comercial a la realitat 
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turística sense deixar de preservar el model de comerç de proximitat que tan bons 

resultats ha donat. 

Reconeix  que  les  adaptacions  i  els  canvis  de  model  com  el  que  estan 

debatent són complexos i requereixen esforços per part de tothom, però diu que estan 

segurs que la ciutat sortirà guanyant amb aquest esforç col·lectiu. 

 
El Sr. MULLERAS addueix que el consens que intenta patrimonialitzar el 

Govern municipal és el mateix que generava la proposta d’horaris en festiu vigent 

fins ara, i que el grup d’ICV-EUiA, ara al govern, va votar en contra. 

Observa que aquesta nova proposta d’horaris comercials no és altra cosa que 

un pedaç que retalla llibertat comercial, que passa els dies permesos d’obertura de 

deu a cinc, i també els mesos d’obertura. En definitiva, recrimina que retalla 

oportunitats perquè el comerç pugui aprofitar al màxim l’afluència turística a la 

ciutat. 

Retreu al Govern que obligui els comerços a tancar els mesos de més 

ocupació turística, i precisa que al juliol hi ha a la ciutat un 92% d’ocupació hotelera, 

que a l’agost és del 91,3% i al setembre del 91,7%. Per tant, proposen que es permeti 

l’obertura dels festius des del maig fins a l’octubre a fi que el comerç pugui aprofitar 

aquesta gran afluència turística. 

Diu que aquesta proposta no l’entén ningú i, per tant, és molt difícil que es 

puguin fer campanyes comercials per la qual cosa no serveix per promocionar 

Barcelona com a ciutat de compres, que entén que és allò que realment importa i 

beneficia el sector, i que era l’objectiu de l’establiment de la zona turística comercial. 

 
El Sr. GARGANTÉ observa que alguns grups municipals només veuen en 

aquest punt horaris comercials i zones turístiques, amb una visió tan reduïda que 

només té en compte el sector comercial a qui convé obrir els diumenges i que no és 

precisament el petit comerç. Afegeix que altres només veuen els sindicats de la 

patronal. 

Altrament, manifesta que la CUP té un punt de vista que es basa 

exclusivament en les treballadores i els treballadors que han d’anar a la feina en 

diumenge i, en aquest col·lectiu, els qui lluiten i s’organitzen en l’àmbit laboral. 

Remarca que treballar els diumenges no genera ocupació per a les persones 

aturades, ni tampoc diners a qui els treballa. Fa notar que la patronal modifica els 

calendaris per establir els descansos entre setmana i estalviar-se de contractar per 

cobrir els festius d’obertura i, per conveni, també treu els plusos per treballar en 

diumenges i festius, sense deixar marge de rèplica als treballadors i treballadores. Per 

tant, fa notar que els únics que no perden temps ni diners són els de sempre, els 

mateixos que imposen les sancions i els acomiadaments. 

En conseqüència, ratifica que no estan d’acord ni amb el fet que es treballin 

deu diumenges l’any ni tampoc cinc, sinó que reivindiquen que no es treballi cap 

diumenge. 

No obstant això, indica que s’abstindran a fi de no paralitzar la reducció 

d’obertures en diumenge que, si més no, és més que res. 

 
El Sr. COLOM replica les acusacions que el procés participatiu va resultar 

inútil remarcant que han arribat a un acord; i, atès que també els han retret de no 

haver parlat amb tothom, demana que els diguin qui ha faltat, ja que s’han posat en 

contacte amb totes les entitats, el sindicats i les associacions de veïns i veïnes. Admet 

que tal vegada és possible que hagin oblidat algú, però recorda que també es va 
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convidar els grups municipals i que molts dels seus representants han participat en el 

procés. 

Considera lamentable que, d’entrada, es retregui al Govern de tractar el 

sector com a “menor d’edat” i creure que són capaços d’imposar un acord a les 

associacions comercials de la ciutat, als sindicats i a la FAVB. Afegeix que tenen la 

voluntat que sigui el sector del comerç qui determini el millor model comercial per a 

la ciutat, partint de la base que són conscients de l’existència de diversos models 

comercials, criteris diversos i discrepàncies, però destaca que han estat capaços 

d’arribar a un acord en què tots se senten reflectits, i tots han reconegut la generositat 

dels participants en el procés. 

Nega que el Govern tingui la intenció de patrimonialitzar el procés, i des del 

començament  ha  fet  un  exercici  de  treball  conjunt  amb  tothom,  tot  i  que té la 

responsabilitat d’arribar a un acord a què estaven obligats perquè l’anterior només 

tenia vigència d’un any, i que van haver de prorrogar per manca material de temps en 

prendre possessió de l’Alcaldia. 

Considera, en definitiva, que el Govern ha complert amb la seva funció 
d’actuar de catalitzador de l’acord. 

 
El Sr. SIERRA reitera que el grup de Ciutadans no està per les restriccions, 

sinó per la llibertat. 

 
El Sr. MULLERAS precisa que la consulta on line va costar 60.000 euros i 

que no ha servit per a res; i es ratifica en el fet que el Govern tracta els comerciants 

com a menors d’edat, dient-los quan poden obrir i quan no. 

 
El Sr. COLOM agraeix el suport dels grups que han permès aprovar la 

modificació de l’acord; i aprofita per recordar que si s’obren comerços en diumenge 

és perquè els hi obliga la llei espanyola, que marca restriccions per fixar lliurement 

els criteris a Barcelona i a tot Catalunya. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també 

del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i amb el vot en contra dels Srs. Sierra i 

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller. 

 
4.- (E.01.6001.16)             CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la 

finca resultant “A” del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació A de la 

modificació del PERI del Raval a la plaça Gardunya i el seu entorn, de Barcelona, 

grafiada en el plànol annex, per a la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges 

de protecció en règim de venda en dret de superfície i locals, d’acord amb el 

planejament urbanístic, i segons el que disposen els articles 49 i 50 del Reglament 

del patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a 

informació  pública  durant  un  termini  de  trenta  dies  i,  si  no  s'hi  formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la 

cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb 

clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; 

AUTORITZAR el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona a constituir un 

dret real de superfície, per un termini de vuitanta anys, sobre la finca esmentada a 

favor de la cooperativa Fem Ciutat, SCCL, per a la construcció i explotació de 

l’edifici 
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d’habitatges en règim de venda en dret de superfície i locals, i a percebre l’import 

que es determini en concepte de contraprestació a canvi d’obra futura, formalitzant 

tots els documents públics i privats necessaris per a la seva correcta 

instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació pública; i 

FACULTAR l'Alcaldia per realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 
El Sr. MONTANER indica que aquest conveni de promoció es va signar el 

2014, i respon a la manera d’actuar del Patronat Municipal de l’Habitatge durant el 

mandat passat, generant drets de superfície per assegurar el finançament, cosa que 

implica que el sòl continua sent de titularitat municipal, i al cap de setanta-cinc anys 

l’edifici torna a ser públic. 

Fa avinent que d’ençà de l’inici del mandat han insistit que allò prioritari és 

el lloguer social, motiu pel qual es van reunir amb les tres cooperatives tradicionals, 

la de la FAVB, i les de CCOO i UGT per plantejar-los el canvi d’orientació. 

Precisa, en aquest sentit, que la promoció de Ca l’Isidret, al carrer Pere IV, 

de 54 pisos que eren de dret de superfície, en aquest moment ja són de lloguer social, 

tal com es farà en la majoria de promocions que tiren endavant. 

 
La Sra. HOMS assenyala que el seu grup ja es va posicionar favorablement 

en comissió, i celebren que avui es porti aquest expedient al Ple i que serveixi per 

iniciar d’una vegada la promoció de la plaça de la Gardunya, un lloc estratègic al cor 

del Raval. Recorda que es tracta d’un projecte que ve de lluny, i en què ha participat 

molta gent. 

Atès que no se’ls va respondre en comissió, aprofita per reiterar la pregunta 

sobre l’afegit d’habitatge privat en aquesta promoció pública. 

 
El Sr. BLANCO remarca que aquest no és el model de Ciutadans, ja que 

consideren que l’habitatge públic ha de ser sempre de lloguer i no de compra. 

Tanmateix, entenen que han de valorar que aquests habitatges són de preu 

taxat, i que es mantindrà aquesta qualificació durant els setanta-cinc anys que duri la 

concessió de dret de superfície; que només s’hi podrà accedir mitjançant inscripció 

en un registre, i que l’Ajuntament es reserva el dret de tanteig si es produeix un canvi 

de  titularitat;  i  entenen  que  amb  aquestes  premisses  també  és  possible  garantir 

l’interès social i la utilitat pública d’aquests habitatges, que han de contribuir a la 

consolidació de polítiques en l’àmbit de l’habitatge, que han de tenir com a objectiu 

prioritari la constitució d’un parc d’habitatge assequible a Barcelona. 

No obstant això, reitera que aquest no és el model que defensa el seu grup, i 

que desconeixen els motius i els procediments pels quals s’ha adjudicat aquesta 

promoció  a  una  cooperativa  en  concret,  per  tant,  avança  que  hi  faran  un 

posicionament d’abstenció. 

 
El Sr. CORONAS anuncia que el grup d’ERC també farà una abstenció per 

una qüestió de model. 

Reconeix la conveniència de tirar endavant d’una vegada aquesta promoció 

concreta, però qüestionen el model de dret de superfície, ben lícit, d’altra banda, de 

cessió   d’habitatges   a   cooperatives   perquè   facin   la   promoció   immobiliària. 

Tanmateix, diu que es preguntaven si l’Ajuntament supervisa adequadament aquestes 

adjudicacions, un dubte que persisteix malgrat haver-lo consultat amb el regidor 
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d’Habitatge, atès que l’única condició que imposa és la inscripció en el registre  

 

d’habitatge. 

Entenen que aquest model pot generar greuges comparatius pel fet que per 

poder obtenir un habitatge, a banda d’estar inscrit en el registre d’habitatge, s’hagi de 

ser soci d’una cooperativa, motiu pel qual consideren convenient revisar-lo. 

 
La Sra. BALLARÍN avança el vot a favor d’aquest punt entenent que es 

tracta d’un pas més per fer realitat el dret a l’habitatge, i que dóna llum verda a una 

promoció d’habitatge social en un dels indrets més emblemàtics i estratègics del 

Raval. 

Observa que aquesta operació s’articula amb la creació per part del Patronat 

Municipal de l’Habitatge d’un dret de superfície a setanta-cinc anys a favor de la 

cooperativa Fem Ciutat, de la FAVB, de manera que és una operació encaminada a 

l’ampliació del parc d’habitatge de protecció oficial. 

Considera que mesures com aquesta permeten que l’Ajuntament pugui 

desenvolupar polítiques socials adreçades a atendre les necessitats dels grups de 

població econòmicament més desfavorits a fi que puguin accedir a un habitatge 

digne. 

Puntualitza, però, que el seu grup sempre s’ha mostrat més favorable al 

règim de lloguer social que al de venda, tot i que entenen que aquesta operació ja 

estava preestablerta des de fa temps i que hauria estat pràcticament impossible 

canviar-ne les característiques. 

 
El Sr. MULLERAS assenyala que el seu grup s’abstindrà per una qüestió de 

model. Precisa que amb aquesta operació de dret de superfície es promou l’habitatge 

de venda en règim de concessió, quan la demanda real és el lloguer social —un 

80%—. Afegeix que els preus estipulats per a aquesta promoció de la plaça de la 

Gardunya són, a més, desorbitats, atès que alguns dels habitatges estan valorats en 

225.000 euros que, realment, no és un preu social. 

Igualment,  discrepen  amb  la  supervisió  que  es  fa  de  la  construcció,  i 

pregunta pels criteris emprats per a l’adjudicació d’aquesta promoció a la cooperativa 

Fem Ciutat. 

 
El Sr. GARGANTÉ manifesta que la CUP està per un parc públic de lloguer 

social, motiu pel qual avança que faran un vot en contra d’aquest punt. 

 
El Sr. MONTANER concreta que aquesta promoció consta de 39 habitatges, 

i que com a permuta la FAVB cedeix 7 habitatges de lloguer social i un local per a ús 

del Districte. 

Indica que estan negociant amb les cooperatives una revisió del model, 

perquè també estan a favor del lloguer social i no consideren una solució adequada el 

dret de superfície. 

Quant a la pregunta de la Sra. Homs sobre la peça d’habitatge privat, respon 

que el solar és de promoció privada i no té cap restricció. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso i 

les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. 

Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i 

amb el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 
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5.- (24945) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de  

 

l’Habitatge respecte de la finca del carrer Maresme, núms. 89-93, grafiada en el 

plànol annex, per un termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges 

de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord amb les condicions del document 

annex,  que  s'aproven;  SOTMETRE  l'expedient  a  informació  pública  durant  un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a 

constituir el dret; FORMALITZAR-LO d’acord amb les dites condicions; 

INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 
6.- (24941)                        ADSCRIURE  l'ús  i  constituir  un  dret  real  d’aprofitament  a  favor  del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini 

públic situada al carrer de Puigcerdà, núms. 100-102, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i amb aparcament; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no 

s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la 

constitució del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
S’APROVEN, per unanimitat, el dos dictàmens precedents. 

 
7.- (F-1601)                       APROVAR la realització d’operacions financeres fins a un import màxim 

de 156.158.736,82 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR a l’Im. Sr. 

Gerardo   Pisarello   Prados,   primer   tinent   d’alcaldia   de   Treball,   Economia   i 

Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i 

Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per 

dur a terme la signatura i disposició de les operacions. 

 
El Sr. PISARELLO indica que porten al Ple la proposta, que ja han tingut 

ocasió de tractar en comissió, de refinançar 156 milions d’euros de deute. Reitera que 

l’objectiu del Govern és tenir una política pressupostària justa, solvent i equilibrada i 

que permeti fer els pagaments a trenta dies; però també una política autònoma que 

possibiliti menys dependència de les entitats financeres. Per aquesta raó, recorda que 

l’exercici passat van refinançar les amortitzacions de l’any, però no van renovar les 

operacions de refinançament previstes pel Govern de CiU, cosa que va suposar 

cancel·lar 136 milions d’euros i que els va permetre estalviar 10 milions d’euros en 

concepte d’interessos que ara poden destinar a polítiques socials. 

Indica que enguany, gràcies a una política pressupostària millor al seu parer, 

no tindran l’excedent de l’any passat, de manera que proposen el refinançament 

esmentat.  Assenyala que es  tracta d’una operació regular que permetrà disposar 

d’una quantitat raonable de diners a la caixa, no haver de retallar en despesa social i, 

sobretot, acabar el 2016 mantenint el menor índex d’endeutament en dècades, 836 

milions d’euros. 

 
La  Sra.  RECASENS  observa  que  el  Govern  posa  límit  en  la  liquiditat 

d’aquesta administració, i alerta que, malgrat que el Sr.  Pisarello estigui satisfet per 
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assolir una política autònoma, continuaran depenent dels bancs; i afegeix que, atès  

 

que estan en situació de pròrroga pressupostària, el Govern depèn de la majoria del 

Plenari del Consell Municipal per fer una operació ordinària de la institució, de 

manera que fa notar que tenen menys autonomia. Igualment, assenyala que aquest 

exercici disposen de menys excedent i, per tant, cal tornar a refinançar les pòlisses de 

crèdit. 

Conclou que el Govern fa una política financera que va en contra de la 

liquiditat municipal, i que es pot resumir en pa per a avui i gana per a demà. En 

conseqüència, demanen que exerceixi una política financera pressupostària a llarg 

termini. 

 
El Sr. SIERRA recorda que ja van emetre un vot a favor d’aquest punt en 

comissió, en primer lloc perquè van ser els qui van proposar aquesta amortització de 

deute arran de la modificació pressupostària que va fer el Govern. Igualment, en 

funció de l’informe que presenta la Intervenció Municipal, valoren positiva aquesta 

mesura   per   obtenir   millors   condicions   de   finançament,   estalviar   pagament 

d’interessos i per no posar en perill el pagament a trenta dies. 

 
El Sr. BOSCH ratifica el posicionament del seu grup en comissió, amb el 

convenciment que s’ha de fer aquesta operació en benefici de la ciutat, per no posar 

en perill inversions futures, ni possibles estalvis per als comptes de la ciutat. 

Això no obstant, considera que les coses s’haurien pogut fer millor, amb 

més temps, i probablement s’haurien estalviat aquesta operació tirant endavant un 

procés de seguiment i aprovació del pressupost que hauria permès, entre altres coses, 

més participació ciutadana. 

 
La Sra. BALLARÍN defensa decididament que l’Ajuntament pugui posar 

tota la seva capacitat econòmica i solvència al servei de la ciutat, especialment en 

moments de crisi econòmica i d’increment de les necessitats socials i, per aquesta 

raó,  avança  que  votaran  a  favor  d’aquesta  operació  consistent  a  refinançar  156 

milions d’euros que vencen el 2016, atès que cal que l’Ajuntament pugui comptar 

amb les condicions marc aprovades a fi de poder materialitzar aquest refinançament. 

Precisa que aquestes condicions marc, entre altres paràmetres, fixen l’import màxim 

de les operacions i, atès que estan en situació de pròrroga pressupostària, cal que 

sigui el Plenari del Consell Municipal qui doni el vistiplau. Tanmateix, diu que no 

troben cap impedient perquè aquest ajuntament pugui continuar fent operacions de 

refinançament del deute perquè està en un nivell d’endeutament inferior al 33%. 

 
El Sr. MULLERAS adverteix que aquest refinançament és una de les 

primeres conseqüències de tenir prorrogat el pressupost; i indica que, de facto, 

l’autonomia financera del Govern municipal queda intervinguda pel Plenari del 

Consell Municipal, ja que arran d’això totes les operacions de crèdit que es vulguin 

fer s’hauran d’aprovar al Ple. 

Alerta, també, que s’està posant en risc la liquiditat municipal, i posa de 

manifest,  una  vegada  més,  la  seva  preocupació  pels  problemes  de  liquiditat  i 

tresoreria que pot haver d’afrontar aquesta administració com a conseqüència d’una 

política imprudent de tresoreria com és la cancel·lació, el desembre passat, d’un 

crèdit de 138 milions d’euros, així com dels excessius i frívols compromisos de 

pagament que està assumint el Govern municipal, posant en risc la liquiditat futura. 
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El Sr. GARGANTÉ anuncia un vot d’abstenció. 

 
El Sr. PISARELLO diu que entén que els grups de l’oposició, sobretot els 

de la dreta, s’oposin a aquesta operació perquè, malauradament, resulta obvi que no 

tenen la mateixa política pressupostària. Tanmateix, els demana que no facin 

alarmisme, i que emetin crítiques amb rigor. 

Recorda que ja els han fet saber en comissió que les agències de ràting han 

dit que aquest ajuntament té prou liquiditat, i que cap de les operacions com aquesta 

que els ocupa la posa en perill. Altrament, remarca que es tracta d’una proposta 

solvent que permet mantenir l’equilibri i tenir un pressupost just alhora. 

 
La Sra. RECASENS replica que deixar la caixa a zero no és de dretes ni 

d’esquerres, sinó una greu irresponsabilitat de qui tira endavant les finances 

municipals. Per tant, recomana al tinent d’alcaldia que faci prevaldre la liquiditat de 

la institució perquè és la millor política social que pot fer. 

Finalment, anuncia que votaran a favor d’aquest punt amb l’objectiu de 
recuperació de la liquiditat. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz 

i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 
 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
8.-                                      RATIFICAR els decrets d’Alcaldia relatius a retribucions del personal de 

l’Administració municipal executiva que es detallen en relació adjunta, i decrets de 

bestreta. 

 
S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso 

i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller, i amb el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
9.- (301/16)                       ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sra. Muriel 

Casals i Couturier, per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en 

defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i la permanent 

voluntat de diàleg. 

 
El Sr. PISARELLO celebra la possibilitat d’atorgar a Muriel Casals aquesta 

distinció per tres raons ben clares; en primer lloc, per la seva defensa de la llengua i 

la cultura catalanes; en segon lloc, pel seu compromís amb els valors republicans i, 

en tercer lloc, pel seu tarannà obert i plural. 

Considera, doncs, que l’atorgament d’aquesta medalla és extensiu a tota la 

gent  que  ha  defensat  la  llengua  i  la  cultura  pròpia,  que  ella  va  fer  des  de  la 

Universitat Autònoma de Barcelona, des d’on va apostar per l’enxarxament de les 

universitats de l’àmbit de la cultura catalana, i amb la seva implicació a Òmnium 

Cultural, que va presidir des del 2010 fins al 2015. 

Remarca que el seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes també 

té a veure amb el seu compromís amb allò públic, ja que en aquest país la llengua és 

un pont de ciutadania. 
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Recorda que Muriel Casals era filla d’un soldat republicà, i va demostrar el 

seu republicanisme entenent les funcions públiques i els càrrecs polítics que va 

desenvolupar com un servei, no per interès personal, sinó per sentit d’ètica 

republicana. 

Destaca, també, el seu caràcter dialogant i obert, i recorda que el seu darrer 

càrrec públic va ser la presidència de la comissió d’estudi del procés constituent, on 

va proclamar que la seva tasca seria compartir i contrastar visions diferents sobre el 

futur del país, trobar els espais de confluència i fer amable la confrontació de visions. 

Per la seva trajectòria vital, i en nom seu també la de molta gent que ha 

defensat valors semblants, el Govern de la ciutat considera que Muriel Casals es 

mereixedora de la Medalla d’Or de la Ciutat. 

 
El Sr. TRIAS anuncia el suport del grup de CiU a l’atorgament d’aquesta 

distinció a Muriel Casals, com evidentment no podia ser d’altra manera, atès que va 

promoure la iniciativa conjuntament amb el grup d’ERC. Manifesta que ho van fer 

perquè entenien que recollien el sentir majoritari de la societat catalana i barcelonina, 

que va rebre amb un gran impacte la notícia de la seva mort. 

Consideren mereixedora Muriel Casals de la màxima distinció de la ciutat 

perquè reunia moltes de les condicions personals i ciutadanes que exigeix. Destaca la 

seva trajectòria personal en el camp de la docència com a doctora en Ciències 

Econòmiques, i el seu compromís amb diverses activitats socials i de país com el 

Consell Català del Moviment Europeu, la seva participació a la junta de l’Ateneu 

Barcelonès i, molt especialment, com a presidenta d’Òmnium Cultural. 

Remarca que Muriel Casals va exercir aquesta tasca cívica amb la màxima 

voluntat d’entesa, amb diàleg, estimant i fent-se estimar, una característica molt 

pròpia seva. Valora que la seva capacitat de diàleg li va fer guanyar el respecte de 

molta gent, també d’aquells que no pensaven com ella, un aspecte molt remarcable 

en algú que es dedica a la cosa pública. 

Es refereix, igualment, al procés polític que viu el país, i destaca que sense 

el seu treball i esforç no serien on són ara. 

Compartint el seu mateix anhel de llibertat, manifesta que volen retre 

homenatge a Muriel Casals reafirmant-se en el compromís de continuar el seu somni 

compartit. 

 
La Sra. MEJÍAS es reafirma en el posicionament que van manifestar en 

comissió, en el sentit que consideren que les medalles d’or de Barcelona s’han 

d’atorgar a aquelles persones que han tingut una trajectòria que hagi deixat un llegat 

social, cultural, arquitectònic o filantròpic a la ciutat. 

Considera  que,  en  aquest  cas,  s’atorga  simplement  per  una  trajectòria 

política decantada cap a una ideologia determinada que el seu grup no comparteix. 

Insisteix que aquesta distinció ha d’estar adreçada a persones que suscitin 

consens, que no és el cas, tot i que lamenten la pèrdua de la Sra. Casals en 

circumstàncies tan greus, motiu pel qual s’abstindran en aquest punt. 

 
El Sr. BOSCH saluda els familiars de Muriel Casals i la representació 

d’Òmnium Cultural presents en aquesta sessió de Ple en què s’ha d’aprovar la 

concessió d’aquesta medalla a qui qualifica d’amiga i de barcelonista destacada. 



Ref.: CP PÀG.  28 

 

 

Fa notar a la Sra. Mejías que les que acaba d’esmentar són les qualitats 

principals que fan que avui es proposi atorgar aquesta distinció a Muriel Casals, i no 

altres qüestions que, també, formaven part de la seva personalitat i trajectòria. 

Assenyala que va celebrar el suggeriment del Sr. Trias de fer aquesta 

proposta a la qual es van apuntar de seguida, i afirma que estan contents que hagi 

arribat al Ple i que la seva aprovació estigui assegurada. 

Afegeix  que també els  satisfà que aquest sigui el reconeixement que li 

poden retre com a amiga, i lamenta molt que hagi marxat perquè encara hi ha molt 

futur per treballar i hauria volgut que ella hi fos per ajudar-los en aquest camí. 

Considera  que  l’atorgament  d’aquesta  distinció  tal  vegada  no  arriba  a 

l’altura de tot el que ella va fer i la tasca pendent encara, però és tot el que poden fer. 

 
El Sr. COLLBONI indica que se sumen a la petició de la concessió de la 

Medalla d’Or de la Ciutat a Muriel Casals, i saluda també els familiars i els membres 

d’Òmnium que avui els acompanyen. 

Remarca que amb aquesta distinció reten homenatge a tota una trajectòria de 

compromís amb el catalanisme polític, de defensa de la llengua i la cultura catalana, 

de la identitat de Catalunya com a poble; a la seva trajectòria associativa i acadèmica 

irreprotxable des del punt de vista democràtic, que es remunta a l’època de la 

transició, quan va iniciar la seva militància política al PSUC i posteriorment a 

Iniciativa per Catalunya. Igualment, destaca el seu tarannà obert, que ell mateix va 

poder comprovar en les converses que hi va mantenir a l’Òmnium arran de 

l’efervescència  del  moviment  independentista  i  de  la  preocupació   de  molts 

catalanistes de com això podia estroncar la unitat del catalanisme polític. 

Valora, per tant, el seu tarannà constructiu i conciliador, que és el que avui 

el seu grup vol remarcar i reconèixer públicament. 

Entén que resulta evident que el PSC té una discrepància política respecte al 

seu plantejament, però creu que en ocasions com aquesta es valora justament tot allò 

que ha unit molts demòcrates i catalanistes en la lluita per obtenir el que avui dia és 

Catalunya, un país normalitzat des de molts punts de vista, democràtic i avançat. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que, tot i no compartir els postulats 

ideològics de Muriel Casals, vol manifestar el respecte a la seva trajectòria personal, 

política, social i professional, i reitera novament el condol del seu grup als seus 

familiars i amics. 

Dit això, addueix que, d’una banda, no poden compartir la pressa amb què 

s’ha procedit, tant per part del Govern municipal com d’alguns grups d’aquesta 

cambra, a fi d’atorgar aquesta medalla, que recorda que té com a objecte distingir 

aquelles persones que hagin destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o per 

haver prestat serveis rellevants a la ciutat. 

Considera que, com a mínim, hauria estat convenient distanciar en el temps 

el debat i l’acord de concedir aquesta medalla exprés a Muriel Casals, i entén que 

haurien  de  retornar  a  una  actitud,  molt  barcelonina  i  d’aquest  Ple,  en  què  les 

propostes d’atorgar les medalles no neixen a instàncies de grups municipals sinó que 

són debatudes prèviament pels grups municipals i el Govern de la ciutat i acaben 

configurant-se com una proposta de ciutat. 

D’altra banda, destaca que la trajectòria de Muriel Casals està vinculada a 

Òmnium Cultural, una entitat cultural a la qual se li va concedir fa quatre anys 

aquesta distinció, i també, primer a un sentiment independentista i, posteriorment, a 

una formació política que la va portar a ser diputada al Parlament de Catalunya la 
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present legislatura. Per tant, consideren que l’atorgament de la Medalla d’Or de 

Barcelona a Muriel Casals no respon només a una voluntat política per retre 

homenatge a la persona, a la qual el seu grup reitera el seu respecte pel seu tarannà 

amable i dialogant, sinó al que representa una ideologia determinada i un sentiment 

independentista al qual en cap cas no es poden afegir ni compartir, motiu pel qual 

expressa el vot contrari del grup del PP. 

 
El Sr. GARGANTÉ, després de reiterar el condol que ja van expressar a la 

família de Muriel Casals, manifesta que consideren que no han de ser els partits 

polítics qui facin aquesta proposta de reconeixement, sinó que han de ser les entitats 

amb què va treballar Muriel Casals les que escullin quin reconeixement li volen fer. 

Ratifica que com a grup municipal no són partidaris d’aquesta mena de 

reconeixements institucionals, atès que marquen un greuge comparatiu amb les 

persones anònimes que treballen des de les bases. Tot i això, i tenint en compte que 

se’ls planteja aquesta votació, avança que hi donaran suport, tot i refermant-se en la 

idea que no són les medalles les que atorguen el reconeixement a les persones, sinó la 

tasca feta, els projectes col·lectius i la feina diària. 

 
La Sra. ALCALDESSA tanca els torns d’intervenció, destacant que tots 

recordaran Muriel Casals amb un somriure. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso i 

les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i amb el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller. 

 
10.- (240/16)                     RESTAR assabentat i acceptar la renúncia i devolució física de la Medalla 

d’Or de la Ciutat, presentada el 31 de juliol de 2014, per part de l'Honorable Sr. Jordi 

Pujol i Soley, atorgada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 

23 de setembre de 1992. DEIXAR sense efecte l’acord del Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona de 23 de setembre de 1992. 

 
El Sr. PISARELLO indica que amb aquest acord el Govern municipal 

proposa al Plenari del Consell Municipal de retirar la Medalla d’Or de la Ciutat al Sr. 

Jordi Pujol i Soley; i manifesta que consideren que té sentit fer-ho després d’aquesta 

distinció  a  Muriel  Casals,  atès  que  representen  exemples  contraposats  de  la 

Catalunya actual. Així, Muriel Casals, guiada per l’ètica republicana, entenia 

l’assumpció de responsabilitats com una manera de servei públic i no pas 

d’enriquiment personal. 

Reconeix que Jordi Pujol va contribuir a l’autogovern de Catalunya però, 

d’altra banda, ara simbolitza tot el contrari que Muriel Casals, i s’ha revelat com el 

cap de tota una nissaga que està sent jutjada acusada de diversos casos de corrupció i 

de frau fiscal. 

Consideren que no es tracta d’una conducta aïllada, sinó que forma part d’un 

modus operandi que, mentre convenia, va comptar amb la complicitat de poders 

polítics i econòmics, també de Madrid, en temps en què mitjans com l’ABC es 

referien a Jordi Pujol com “l’espanyol de l'any”. 

Fa notar que, independentment de com es resolguin aquests processos 

judicials, l’expresident ja ha confessat la seva conducta poc honorable, i va procedir 

a retornar físicament la Medalla d’Or de Barcelona el 2014, tot i que el guardó no es 

va retirar formalment per part del Ple. En conseqüència, i a fi de denunciar unes 
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estructures de poder que han impedit el poble de Catalunya poder decidir lliurement 

el seu futur i fer un país més just i més net, el Govern municipal avui proposa aquest 

acord. 

 
El Sr. TRIAS fa avinent que aquest assumpte l’emociona i l’afecta 

personalment, i constata que per a ell el president Pujol ha estat una gran persona a 

qui ha estimat, i remarca que la seva actuació pública ha deixat transformacions 

importants al país. Destaca, però, que el mateix expresident ha fet un reconeixement 

públic d’una actitud poc digna i equivocada, cosa que comporta, en aquest cas, 

perdre la Medalla d’Or de la Ciutat. 

Tanmateix, considera sobrant aquest acte formal de retirada de la medalla, 

atès  que  voluntàriament  Jordi  Pujol  va  retornar-la  a  petició  personal  seva  i  a 

instàncies d’un escrit del Grup Socialista. 

 
La Sra. MEJÍAS avança que el seu grup votarà favorablement aquesta 

proposta, tot i que reconeix que és un fet consolidat que qui va passar de ser un 

referent per a la societat catalana, ha causat una decepció i una vergonya profundes. 

Remarca que va fer renúncia a la seva condició de servidor públic per servir-se del 

càrrec públic per a l’enriquiment personal i familiar. 

Considera, doncs, que aquest cas comporta la pèrdua de l’honorabilitat que 

durant tants anys s’ha reconegut al Sr. Pujol i, en conseqüència, també d’aquesta 

màxima distinció municipal. 

 
El Sr. BOSCH considera, en nom del seu grup, coherent i lògic que una 

persona que ha confessat voluntàriament un seguit de delictes, i sobre les actuacions 

de la qual encara planen aspectes per aclarir, renunciï voluntàriament a la Medalla 

d’Or de la Ciutat i la retorni físicament. 

Per tant, entenen que aquesta distinció no pertoca al Sr. Jordi Pujol i Soley, i 

valoren la retirada del guardó com un acte de justícia. Afegeix, però, que estaria bé 

que altres persones  guardonades  en tela de judici prenguessin exemple d’aquest 

retorn de la medalla. 

 
El Sr. COLLBONI llegeix les paraules que el llavors president del seu grup, 

el Sr. Colomé, va adreçar el juliol de 2015 a l’alcalde Trias perquè s’iniciés el que 

avui estan votant. “Barcelona també ha estat defraudada com a capital de Catalunya i 

li pertoca reaccionar, amb profunda tristesa però amb contundència, davant la 

gravíssima  notícia  de  la  confessió  de  frau  fiscal  comès  pel  president  Pujol. 

Demanem que sigui retornada a la ciutat la distinció que li va ser atorgada com a 

símbol d’honor i reconeixement, que ha demostrat no merèixer.” 

Agraeix al Sr. Trias, llavors alcalde de la ciutat, sabent la seva relació 

personal amb el Sr. Pujol, que li fes arribar de manera immediata aquesta petició del 

Grup Socialista, que avui permet aquest acte de retirada de la medalla, un acord que 

consideren que s’ha de fer des de la sobrietat  institucional, i amb el dolor i la 

decepció per un personatge objectivament important per a la història de Catalunya; i 

adverteix que això no s’ha de considerar, en cap cas, com un triomf polític ni com 

una escenificació excessiva des de la discrepància política profunda. 

En conseqüència, assenyala que si la ciutat va atorgar democràticament un 

guardó a qui, posteriorment, ha donat raons per no merèixer-lo, la ciutat ha de fer tot 

el possible per retirar-lo, sempre amb gest adolorit per la decepció que ha causat a la 

ciutadania. 
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El  Sr.  FERNÁNDEZ  DÍAZ  expressa  el  vot  favorable  del  seu  grup  a 

l’acceptació de la renúncia a aquest guardó per part del Sr. Pujol. 
Subratlla que es tracta d’una decisió personal de l’expresident, derivada de 

la seva assumpció de responsabilitats, tenint en compte la seva confessió arran de 

diversos fets investigats per la justícia. 

Entén que aquesta decisió personal evita qualsevol petició de retorn de la 

distinció per part d’aquest Ple i, per tant, més enllà d’afegir-se als comentaris que ja 

s’han exposat fa uns instants, reclama a la justícia que actuï amb la màxima celeritat i 

exemplaritat quant a les presumptes irregularitats que s’hagin pogut produir. 

 
El Sr. GARGANTÉ observa que la tragèdia “pujolista” s’inicia quan s’alça 

el teló, surt Jordi Pujol, confessa, i s’abaixa el teló, perquè hi ha qui voldria que amb 

això tot quedés explicat. 

Altrament, fa notar la incoherència d’un mandat de vint-i-tres anys com a 

president de la Generalitat, durant el qual el Sr. Pujol anava defraudant el fisc mentre 

donava lliçons de moral. 

Destaca que les dinàmiques de corrupció que han existit al país, al marge del 

cicle especulatiu immobiliari, es vinculen amb la corrupció en l’àmbit municipal, el 

finançament il·legal de partits polítics i la globalització dels delictes econòmics, que 

entren en la lògica del saqueig dels fills de l’Honorable. 

Observa que el president de l'“això no toca” governava, mentre els fills feien 
negocis,  herències  a  part;  tanmateix,  indica  que  com  això  va  dels  que  manen 

realment, entén que entren en el mateix sac els casos Carceller, Carulla, Godia, 

Millet, Sanahuja, Cuatrecasas, que practiquen, a diferència dels pobres, frau fiscal, 

acords amb la fiscalia i, sobretot, molt bona premsa, que, com diria Rosa Luxemburg 

de la justícia, és tan dura amb les sardines, i tan condescendent amb els taurons. 

Remarca que el pujolisme ha caigut, però hi ha qui tracta, malgrat tot, de 

continuar fent la viu-viu i mantenir el business friendly d’abans refundant-se amb un 

nou o antic nom, i fent creure als més ingenus que són allò que no són. Afirma, però, 

que a la CUP no la van enganyar llavors, ni tampoc no ho aconseguiran ara, i 

subscriu, com deia fa vint-i-cinc anys la banda punk L’Odi Social, “que pagui Pujol”. 

 
S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. 

 
11.- (241/16)                     REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la 

senyora Cristina de Borbón i Grecia, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 27 de juny de 1997, en compliment de la proposició / 

declaració de grup aprovada per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de data 20 de gener de 2016. 

 
El Sr. PISARELLO assenyala que aquest punt és per donar compliment a un 

altre acord que va prendre una majoria àmplia en comissió el gener passat a proposta 

del grup d’ERC, amb el suport dels grups Socialista, de la CUP i de Barcelona en 

Comú, i celebra que també s’hi sumés el grup de CiU, atès que durant el mandat 

passat s’havia aliat amb el grup del PP, el febrer de 2014, per bloquejar aquesta 

mateixa proposta. 

Considera que aquesta qüestió és un exemple més que l’honor no es porta a 

la sang, que s’ha de guanyar i que no es fa a base de cognoms, de poder o de diners, 
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sinó que rau en l’esforç, la perseverança i el treball en interès de la societat, amb 

honestedat i amb voluntat de servei. 

Destaca que Cristina de Borbó ha confessat que ha comès frau fiscal, està 

sent processada per acusacions addicionals de corrupció, i la mateixa Casa Reial ha 

reconegut la seva dubtosa honorabilitat; així, el seu germà i cap de l’Estat li va retirar 

el títol de duquessa de Palma fa més de mig any. Per tant, lamenten que, a diferència 

del cas de l’expresident Pujol, després de l’aprovació de l’acord de la comissió de 

Presidència ella mateixa no hagi pres la iniciativa de retornar la Medalla d’Or de 

Barcelona. 

Com el cas de Jordi Pujol, consideren que el de Cristina de Borbó no és un 

cas aïllat sinó l’expressió d’un règim sorgit de la transició que travessa una crisi 

profunda, així com d’una institució, la monarquia, que sempre, i sobretot en el cas 

espanyol, és una anomalia en termes democràtics; una institució poc transparent, que 

no ret comptes i que és procliu a conductes com la que genera aquest acord. 

En conseqüència, i en defensa dels valors republicans, considera que les 

decisions sobre l’atorgament de medalles han de fer palès que la seva simbologia ha 

d’enaltir la democràcia, la transparència, l’honestedat i l’ètica del servei a la res 

pública i al bé comú que representen persones com Oriol Broggi, Raimon, Neus 

Català o Muriel Casals. Altrament, entenen que la infanta Cristina ha de tornar a ser a 

ulls de la institució que representa la sobirania de la ciutat de Barcelona la ciutadana 

Cristina de Borbó, sense cap privilegi, i responsable davant la llei com tothom. 

 
El Sr. FORN puntualitza, en primer lloc, que el Govern de CiU no va 

bloquejar res, i justifica que va votar en contra de l’acord que ha esmentat el Sr. 

Pisarello en espera que es produís una imputació, tal com va manifestar des d’un 

primer moment. Lamenta, doncs, que el tinent d’alcaldia sempre recordi les coses a 

mitges. 

Dit això, es remet als arguments que els van portar a favor d’aquest acord en 

comissió, en considerar que la Medalla d’Or de la Ciutat és la màxima distinció que 

atorga aquest ajuntament i que el Reglament de distincions en regula la revocació 

quan el titular fa actes o manifestacions contraris als motius que van justificar la 

concessió. 

Consideren que la imputació de la infanta Cristina en el cas Nóos per frau 

fiscal és un motiu objectiu per demanar la revocació, i recorda que abans que el Rei li 

demanés, el juny de 2015, ella mateixa va formalitzar la renúncia al títol de duquessa 

de Palma, i consideren que, de la mateixa manera, hauria hagut de renunciar a altres 

honors i reconeixements, especialment a aquesta medalla de la ciutat. 

Per tant, i atès que no s’ha produït aquesta renúncia, consideren oportú que 
el Plenari del Consell Municipal en sol·liciti la revocació. 

 
La Sra. MEJÍAS lamenta que s’utilitzi una iniciativa com aquesta per 

qüestionar el règim de monarquia parlamentària, avalat per pràcticament el 90% dels 

catalans, i considera que això no tocava en aquest moment. 

Cenyint-se a la revocació de la Medalla d’Or de la Ciutat a la Sra. Cristina 

de Borbó avança que hi votaran favorablement, com a conseqüència de la seva 

actitud poc exemplar i poc honorable i pel manteniment de la seva imputació per 

delictes econòmics greus i corrupció, i que comporten la revocació d’aquesta 

distinció. 
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El Sr. BOSCH avança, també, el vot favorable del grup d’ERC, i puntualitza 

que aquest acord no és ben bé una iniciativa del seu grup, que en aquest cas ha 

recollit una iniciativa de la societat civil, que fa anys que estava formulada. Aprofita, 

doncs, per saludar els membres de la comissió promotora de la retirada de la Medalla 

d’Or de Barcelona a Cristina de Borbó, que és qui ha fet possible avui que aquesta 

mostra de sobirania i d’orgull de la ciutat s’hagi pogut portar al Ple. 

Reitera, com ja van  expressar en comissió, que en el cas de la infanta 

Cristina no existeix cap mèrit extraordinari, cap servei rellevant a la ciutat que 

justifiqués l’atorgament de la medalla en el seu moment, però, a més, la imputació i 

les sospites que recauen sobre la seva persona i bona part de la seva família fan que 

aquesta revocació estigui plenament justificada. 

A més, destaca que Cristina de Borbó representa, ara com ara, uns valors 

contraris a tot allò que inspira l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat. En 

aquesta línia, il·lustra aquesta actuació amb l’enfrontament el 1416 del conseller 

segon de Barcelona, Joan Fiveller, amb Ferran I pel pagament del vectigal, quan el 

conseller li va fer saber que a Barcelona manava la ciutat i no el rei. Així, remarca 

que les medalles d’or de Barcelona les atorga la ciutat, i la ciutat les revoca, i a la 

infanta Cristina de Borbó li diuen, amb orgull i amb sobirania barcelonina “això no 

és teu, això és de la ciutat de Barcelona, i hi retorna”. 

 
El Sr. COLLBONI destaca que les medalles s’atorguen per uns motius 

determinats   i   es   retiren   per   no   haver   estat   a   l’altura   d’aquests   motius, 

independentment de l’origen social i el lloc que les persones guardonades ocupin a la 

societat, tal com s’ha fet en els dos punts anteriors i el que ara els ocupa. 

Així, doncs, entén que ha quedat palès que Cristina de Borbó no és 

mereixedora d’aquesta distinció que atorga la ciutat de Barcelona; però precisa que 

per al seu grup això no té a veure ni amb el debat sobre el model d’estat, ni amb 

raons polítiques de fons. En aquest cas, la Sra. Cristina de Borbó no només ha tingut 

un comportament poc exemplar, sinó que la mateixa Casa Reial li ha retirat privilegis 

i distincions. 

Reconeix que els hauria agradat que ella mateixa hagués fet el gest de 

renunciar a la Medalla d’Or de la Ciutat i, per tant, el seu grup vota favorablement a 

la retirada de la distinció. 

 
El   Sr.   FERNÁNDEZ   DÍAZ   manifesta   que   sempre   ha   respectat   la 

presumpció d’innocència de totes les persones incluses en un procediment judicial, i 

alhora ha defensat la igualtat de tothom davant la llei sense distincions de cap mena, i 

ratifica que la Sra. Cristina de Borbó no ha de ser cap excepció. 

Considera que la revocació d’una medalla no ha de predeterminar cap 

condemna, i la no existència d’il·lícit penal no hauria de fer oblidar que cal valorar 

en aquest moment uns comportaments de vida més enllà de la seva condició legal; 

així, precisa que si aquests comportaments no són ètics esdevenen del tot 

incompatibles amb el manteniment de la Medalla d’Or de la Ciutat, i per aquest 

motiu el seu grup votarà a favor d’aquest punt. 

Afirma, però, que aquesta decisió no és incompatible amb el reconeixement 

obligat i sentit de Barcelona i l’Ajuntament amb la Corona, que ha estat cabdal en la 

recuperació de la democràcia i valedora, avaladora i determinant en esdeveniments 

que han transformat i fet possible la millor Barcelona, entre els quals els Jocs 

Olímpics del 1992. 
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Observa al Sr. Pisarello que desconeix si arran d’aquesta decisió el Govern 

municipal considerarà convenient revisar per què, mentre governava el tripartit a 

Barcelona, amb ICV a l’equip de govern, es va col·laborar amb l’Institut Nóos, així 

com la connexió d’aquest ajuntament amb l’organització dels premis Laureus 

Fundació, que van suposar un cost de més de vuit milions d’euros. I aprofita per 

retreure al govern actual i als anteriors que mai no els hagin donat explicacions a les 

peticions fetes pel seu grup sobre aquestes qüestions. 

 
El Sr. GARGANTÉ diu que, atès que la tornada de la cançó popular va tenir 

força èxit a la comissió de Presidència i va generar tota mena de comentaris per part 

de la caverna mediàtica espanyola, han pensat de recitar la cançó sencera: 

 
“Fa tres segles que els borbons 

pretenen ser els nostres reis 

ignorant fins a quin punt 

arribem a passar d'ells. 

 
Però si insisteixen gaire 

amb aquesta obsessió, 

els mostrarem nostra 

debilitat pel tall rodó. 

 
I és que no és massa agradable 

veure passejar pel món 

un que diu que et representa 

que és més tou que un tall de llom. 

 
Quan el món veu el figura 

que tenim per opressor, 

més que solidaritat 

despertem compassió. 

 
S'explica que a Catalunya en temps de Felip Cinquè 

van prohibir totes les armes, fins i tot els ganivets, 

sols els ganivets de cuina i a la taula ben lligats, 

perquè no fóssim ximplets, perquè no fóssim gosats, 

perquè no fóssim gosats, perquè no fóssim ximplets, 

per salvar el coll i la fava als soldats espanyolets. 

Però ara això s'acaba, hem avisat els esmolets. 

 
Si el rei vol corona, corona li darem: 

que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.” 

 
Feta la lectura, manifesta que sol·licitaran la revocació de totes les medalles 

d’or de la ciutat atorgades a la monarquia. 

 
S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. 

 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
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12.- (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 la Direcció 

esmentada, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 
La Sra. SANZ indica que aquest Pla especial urbanístic (PEU) s’emmarca 

en el conjunt de la regulació que estan desenvolupant per al futur Pla especial 

d’allotjaments turístics de la ciutat, aprovat inicialment aquest març. 

Assenyala  que  aquest  PEU  neix  amb  l’objectiu  de  posar  ordre  en  les 

diverses tipologies d’allotjaments turístics presents a la ciutat i, a més, obtenir una 

visió integral. 

Fa avinent que la proposta que avui plantegen està relacionada amb el Pla 

especial d’allotjaments turístics, es proposa la mateixa regulació i el manteniment 

dels habitatges d’ús turístic existents. Confirma que ho porten a aprovació definitiva 

després d’haver-lo analitzat minuciosament, de manera que consideren que és un pla 

coherent amb el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT), a fi que el 

Pla de regulació d’habitatges d’ús turístic (HUT) hi quedi integrat, i s'aconsegueixi, 

així, un únic document de referència per a tota la ciutat. 

Assenyala que els grups municipals disposen de tots els informes jurídics 

que van sol·licitar a fi de valorar els motius pels quals es feia aquesta proposta i com 

anava evolucionant. 

 
El Sr. MARTÍ destaca que avui continuen el debat iniciat fa uns dies en la 

comissió  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat  quant  a  la  proposta  d’aprovació 

definitiva del PEU d’allotjaments d’ús turístic; observa que aquell debat va palesar la 

solitud extrema del Govern municipal, arran d’una doble esmena a la totalitat, d’una 

banda del sector, que s’hi ha oposat frontalment durant tot el procés participatiu i, 

d’altra banda, dels grups polítics a la comissió plenària, que contundentment han 

rebutjat tant el fons com la forma amb què se’ls intenta imposar un pla que podria 

estar tocat de mort abans de néixer. 

Denuncia que es tracta d’una nova mostra d’improvisació del Govern, atès 

que les dates l’han agafat a contrapeu i ha d’aprovar aquest PEU a corre-cuita si no 

vol que s’aixequi la suspensió de llicències. 

Com ja va fer en comissió, ho qualifica tot plegat de despropòsit, 

especialment per la pretensió d’adaptar aquest pla al PEUAT en tot allò que fa 

referència als habitatges d’ús turístic, quan tothom està d'acord a diferenciar la 

naturalesa i els impactes provocats pels HUT, dels efectes que poden arribar a 

provocar les places hoteleres o altres ofertes de naturalesa anàloga. 

Diu, però, que del PEUAT ja en parlaran quan toqui, ja que avui toca 

centrar-se en un pla que regula les activitats que es poden fer en l’ús urbanístic dels 

habitatges, que és la funció exacta d’aquest PEU. 

Recorda que en la darrera sessió de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat el seu grup va reclamar un informe dels Serveis Jurídics que justifiqués allò 

que, a parer seu, s’estava fent d’una manera impròpia, ja que es portava a aprovació 

un document amb moltes variacions respecte al que es va sotmetre a aprovació 
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inicial,  i  fa  notar  que només  cal  veure  els  plànols  de  zones  per  comprovar-ho.  

 

Afegeix que en l’informe esmentat es justificava que en un planejament derivat els 

canvis substancials són aquells que afecten els sistemes urbanístics —zones verdes, 

vials i equipaments—, i considerava els canvis produïts com a no essencials. 

Tanmateix, remarca que la llei diu que els plans especials no poden modificar els 

elements fonamentals de l’estructura general definits en el planejament. En 

conseqüència, subratlla que en un pla especial no hi tenen cabuda modificacions de 

sistemes. 

Insisteix que el pla que el Govern porta a aprovació definitiva és un exercici 

poc transparent i, sobretot, el valora com un xantatge polític als grups del Ple, atès 

que si avui no s’aprova aquest PEU hi haurà una allau de peticions per incrementar 

les autoritzacions d’HUT que, de ben segur, agreujaria la problemàtica existent. 

Assenyala que no serà el vot del seu grup el que permeti que es produeixi 

l’escenari que acaba de descriure i, per tant, avança que s’abstindran per 

responsabilitat en aquesta aprovació definitiva, però posposen el debat quan es faci 

l’aprovació definitiva del PEUAT. 

 
El Sr. BLANCO manifesta el refús del grup de Ciutadans per la manera 

improvisada de presentar els plans urbanístics. Censura la gestió de la regidoria 

d’Urbanisme, d’aquest govern i de l’anterior, que qualifica de matussera i que ha 

obligat  l’actual  govern  a  esmenar-la,  amb  la  lamentable  conseqüència  que  les 

esmenes que proposa encara són pitjors que el text inicial. 

Assenyala que les decisions del Govern estan mancades de rigor jurídic i 

administratiu, i considera evident que el text que proposen no és fruit del consens 

majoritari dels grups municipals, sinó que se’ls imposa unilateralment. 

Argumenta el rebuig a aquesta normativa perquè, en primer lloc, no és una 

regulació sinó una prohibició, amb l’objectiu d’impedir nous habitatges turístics en 

tota  la  ciutat.  Puntualitza,  però,  que  regular  no  és  prohibir  i,  en  aquest  sentit, 

manifesta que el seu grup defensa una regulació sensata. 

Com a segon motiu per refusar la normativa esgrimeix que malmet 

injustament i criminalitza una activitat. Observa que el Govern municipal no té en 

compte els aspectes positius dels habitatges turístics, i només es basa en les queixes 

arran dels usos incívics, malgrat que mai no els ha informat del nombre real 

d’aquestes queixes. Manifesta que, altrament, dades públiques suggereixen que són 

més nombroses les que es refereixen a domicilis habituals. 
Afegeix que si els habitatges turístics estan ben gestionats i es controlen 

adequadament promouen un turisme familiar, responsable i sostenible, que s’integra 

als barris i consumeix productes locals; alhora que fomenten l’emprenedoria i 

distribueixen més equitativament els beneficis del turisme a la ciutat. 

En tercer lloc, fa notar que la normativa proposada es basa en supòsit fals, 

perquè no és realista pressuposar que es reduiran les llicències existents si s’aplica, 

atès que hi ha llicències inactives que no es donen de baixa. I alerta que encara ho 

faran menys amb aquesta prohibició, ja que el seu valor al mercat augmentarà i 

generaran especulació. 

Finalment, en quart lloc, justifica la discrepància amb aquest punt amb el fet 

que aquesta normativa és fruit d’un procés participatiu desvirtuat, impulsat per 

moviments bel·ligerants contra el turisme i promoguts per Barcelona en Comú, que 

no estan basats en la democràcia representativa, com sí que ho està aquest Ple. 



Ref.: CP PÀG.  37 

Recrimina les decisions unilaterals, sense diàleg amb els agents econòmics  

 

ni amb els grups municipals, i malgrat que està en minoria, retreu al Govern que 

actuï com si tingués majoria. 

Ratifica el refús del seu grup a la normativa, però subratlla que se’ls 

amenaça, que si no s’aprova, s’acabarà el termini de suspensió de llicències i es 

tornarà a aplicar la normativa anterior, que és molt laxa. 

Denuncia que se senten coaccionats i que emetran un vot d’abstenció. 

 
El Sr. CORONAS coincideix amb els altres grups municipals que es troben 

davant una votació incòmoda i no desitjada per la disjuntiva que planteja. Observa 

que, si no s’aprova, s’obre barra lliure de llicències d’habitatges d’ús turístic a molts 

indrets de la ciutat, i que impediria garantir el dret de veïns i veïnes al descans i la 

convivència; o, altrament, aprovar un pla d’habitatges d’ús turístic que no els agrada, 

perquè posen en dubte la garantia jurídica del procediment. 

Precisa que es tracta d’un pla d’habitatges d’ús turístic diferent al que es va 

aprovar  inicialment,  i  semblant  al  futur  PEUAT  sobre  el  qual  encara  no  hi  ha 

consens. 

Recorda que el camí que els ha portat fins aquí s’inicia el mandat anterior, 

que no resol el problema amb una suspensió de llicències de la qual no va calibrar les 

conseqüències; i en el mandat actual amb un procés del PEUAT en què s’ha escoltat 

la gent, però no s’ha tingut en compte la seva opinió. 

Opina que s’ha prioritzat abordar la regulació dels habitatges d’ús turístic 
legals en comptes d’atacar i perseguir els il·legals, que són la font del 99,9% dels 

problemes, tant pel que fa al preu de l’habitatge de lloguer com de molèsties al 

veïnat; i, a més, en detriment de la qualitat de l’oferta turística. 

Assenyala que avui és el desenllaç d’aquesta opció presa pel Govern que, 

repeteix, genera incomoditat als grups municipals, i es reafirma que ha estat 

conseqüència de la incompetència en la gestió, abordant-la sense considerar que el 

primer era actuar contra els habitatges il·legals. 

Pel que fa a l’informe jurídic que els han lliurat, manifesta que no els dóna 

prou garanties per emetre un vot favorable. Per tant, avança que s’abstindran, i confia 

que tot aquest procés hagi servit perquè el Govern aprengui una lliçó sobre com no 

s’han de fer les coses per arribar a un consens absolutament necessari en l’abordatge 

del turisme a la ciutat. 

 
El Sr. MÒDOL considera que la situació d’aquest expedient ha estat a 

bastament descrita en les intervencions que l’han precedit. Comparteix que es tracta 

d’un problema que no ha generat l’actual govern, però sí que li retreu que no hagi 

anat més ràpid en la gestió del PEU. 

Entenen que la voluntat del Govern és establir una regulació, tot i que 

comparteix l’observació del Sr. Blanco que regular no és prohibir. Considera que si 

avui haguessin de concloure quin ha de ser el futur dels habitatges d’ús turístic 

possiblement no votarien a favor; però justifica el suport a aquest expedient amb la 

voluntat de donar un vot de confiança al Govern perquè consideren que es tracta d’un 

vot burocràtic que obre la porta a una discussió real sobre el model en el marc del 

PEUAT. 

Aprofita per saludar els membres d’Apartur que els acompanyen, i demana 

al Govern que els atengui, així com també a altres operadors. 
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Addueix que els hauria estat molt còmode fer una abstenció a fi de no 

mullar-se, però allò que volen és regulació a favor de l’activació econòmica de la 

ciutat des del vessant legal. 

 
El Sr. MULLERAS, després de saludar els representants del sector que avui 

els acompanyen, confirma que el seu grup discrepa amb aquet PEU per una qüestió 

de forma i també de fons. 

Quant a la forma, al·lega que posen en dubte la validesa jurídica del PEU, 

atès que avui es porta a aprovació un pla aprovat el mandat passat que inclou 

modificacions substantives que el canvien completament, sense iniciar un nou 

procediment d’aprovació com correspondria segons la normativa municipal. 

Acusa el Govern d’utilitzar el xantatge polític de la finalització del període 

de suspensió de llicències d’apartaments turístics per aprovar una norma nova sense 

els procediments legals de participació obligats. 

Considera que, a la pràctica, s’està aprovant una part del PEUAT per la 

porta del darrere, sense cap garantia legal ni de participació i, tal com s’ha demostrat 

en el procés participatiu, sense el consens amb el sector. 

Aprofita per posar de manifest que també qüestionen el procediment jurídic 

que se segueix amb el PEUAT. 

Amb referència a la qüestió de fons, fa notar que aquest pla aprova 

definitivament i indefinidament la moratòria de suspensió de llicències de tota mena 

d’habitatge turístic, individual o de tot un bloc; i no només impedirà obrir cap altre 

apartament, sinó que introdueix el “fonamentalisme” antiturístic, el decreixement 

turístic que el Govern abandera, en impedir la renovació de llicències que finalitzin a 

la zona del centre de la ciutat. 

Pregunta quins problemes de convivència genera un bloc sencer 

d’apartaments turístics que sigui diferent dels que pot causar un hotel o una escala de 

veïns; i avança que si el Govern retira la prohibició d’apartaments turístics en bloc, el 

seu grup es mirarà amb més bons ulls el nou PEUAT. 

Considera, però, que el més greu de tot plegat és que el Govern municipal 

continuï amb maniobres de distracció i gesticulació a fi de no resoldre els problemes, 

i qüestiona que les mesures que avui proposen serveixin per arreglar res. Altrament, 

creu que si realment volguessin arreglar els problemes de convivència que genera el 

turisme haurien d’acabar amb els habitatges turístics il·legals, i amb els legals que 

causen problemes de convivència, amb un pla d’inspecció eficaç, i endurint el règim 

sancionador. Afegeix que també haurien d’aplicar l’ordenança de civisme a l’espai 

públic, multant i cobrant les multes. 

 
La Sra. LECHA, sense intenció de repetir el que ja s’ha dit, considera que 

amb aquesta aprovació es pretén avançar d’una manera més o menys encoberta 

l’aprovació del PEUAT sense haver obert el període de tres mesos per presentar-hi 

al·legacions. 

Manifesta que no poden estar més en desacord amb el que avui estan tornant 

a debatre, atès que sigui quin sigui el resultat, per a la CUP sempre serà un pedaç. 

Addueix que el fenomen i les afectacions del turisme han fet de Barcelona 

una ciutat mercaderia, un aparador, un model descontrolat de ciutat creat pel PSC, 

ICV-EUiA i accelerat per CiU els darrers quatre anys. I denuncia que aquestes 

polítiques nefastes no es reverteixen abocant els problemes a barris que encara no 

estan afectats pel fenomen turístic. 
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Afirma que no se sentiran responsables del resultat que surti d’aquesta 

votació, ja que, com és habitual, es trobaran amb fets consumats i haver de triar 

l’opció menys dolenta, que està molt lluny de les reivindicacions de veïns i veïnes, 

l’Assemblea per un turisme sostenible i altres entitats veïnals. Altrament, la decisió 

que aquí es prengui estarà molt a prop d’allò que exigeixen els lobbys de la indústria 

turística. 

Denuncia que és responsabilitat del Govern no haver trobat altres solucions 

que aquest “bunyol” que anirà per la via judicial. 

Afegeix que l’arribada de les llicències d’habitatge d’ús turístic a altres 

barris dóna llum verda a la proliferació d’habitatges il·legals, que el Govern ha 

demostrat que no pot aturar. 

En conseqüència, assenyala que si s’aprova la modificació d’aquesta part 

del PEUAT s’evitarà l’entrada massiva de llicències a les zones aturades, però es 

traslladarà el problema als barris on fins ara no es patien les conseqüències de 

l’afluència turística, i que hauran de fer front a l’encariment del preu de lloguer dels 

pisos i, per tant, a l’inici d’expulsió dels seus barris, és a dir, a un procés de 

gentrificació. 

En aquesta línia, precisa que ja hi ha barris, com és el cas d’Horta, on estan 

desapareixent els pisos de lloguer, cosa que suposa que ja existeixen expectatives 

dels lobbys per ocupar aquests barris amb finalitats turístiques. 

Afirma que per al seu grup el PEUAT no garanteix el dret a l’habitatge en la 

mesura que manté l’existència dels habitatges turístics, per molt que els dispersi per 

tota la ciutat. Considera que la zonificació del PEUAT no fa altra cosa que traslladar 

el problema a altres barris de la ciutat. 
Manifesta que els HUT han de desaparèixer, atès que l’habitatge és per 

viure-hi i no per fer-ne negoci. 

I, finalment, valora que avui el Govern renuncia a una gran oportunitat. 

 
La Sra. SANZ, en primer lloc, agraeix les abstencions que han formalitzat 

els grups municipals i el vot favorable del grup del PSC. 

Observa que s’ha incidit molt en les modificacions incorporades, i recorda 

que l’actual govern es va trobar amb un PEU aprovat inicialment que no justificava 

les decisions que contenia jurídicament perquè no hi havia una anàlisi prèvia. 

Això no obstant, precisa que l’actual govern ha intentat arreglar els nyaps 

que s’havien fet prèviament en matèria de turisme, i esmenta les nombroses 

moratòries parcials que, tanmateix, no van generar cap pla i, altrament, eren l’excusa 

per no haver de regular res. 

Nega que el Govern hagi improvisat, i assegura que des del minut zero s’ha 

posat a treballar amb l’objectiu de desenvolupar una normativa per posar ordre a una 

situació que genera molts conflictes. 

Observa que en les intervencions s’ha posat èmfasi en els habitatges d’ús 

turístic il·legals i en allò que el Govern hauria de fer. Afirma que aquesta mena 

d’habitatges són una prioritat per al Govern, i destaca que Barcelona és la primera 

gran  ciutat  que  està  multant  plataformes  digitals  que  promouen  habitatges  d’ús 

turístic il·legals. 

Admet que cal fer més, i per aquest motiu volen esmerçar molts recursos, 
però alerta que tenen una problemàtica molt greu amb el règim de llicències dels 

habitatges d’ús turístic, que determina la Generalitat, a la qual han reclamat que els 

permeti modificar-lo a fi que l’Ajuntament de Barcelona tingui competències no 

només quan ja s’ha obert l’habitatge d’ús turístic sinó abans, altrament, retreu que 
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sempre s’han d’enfrontar a fets consumats. En conseqüència, demana als grups de 

CiU,  d’ERC  i  de la CUP  i  a la resta  de grups  amb  presència al  Parlament  de 

Catalunya que ajudin a negociar-ho. 

Insisteix que és indispensable per afrontar el debat sobre els habitatges d’ús 

turístic legal tenir una normativa pròpia com a ajuntament de Barcelona per regular- 

los i trobar l’encaix entre habitatges residencials —que són la prioritat— i els d’ús 

turístic, motiu pel qual han determinat les propostes que porten a aprovació. 

Considera que el debat no està tancat, però agraeix novament la 

responsabilitat dels grups municipals que permeten que el PEU tiri endavant, i 

manifesta la voluntat de continuar parlant-ne en el debat del PEUAT, tenint present 

sempre el principi que la ciutat és per viure-hi. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 

Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira, i amb el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 
13.- (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 al 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 intervé per recordar que van demanar per escrit en 

comissió que es votessin individualment les al·legacions presentades a l’expedient, 

una demanda que reitera. 

El Sr. ALONSO s’afegeix a la qüestió apuntada pel regidor del grup del PP. 

La Sra. ALCALDESSA indica que l’han informada que aquesta petició es 

va denegar, tanmateix, diu que si tenen qualsevol qüestió sobre les votacions ho han 

de plantejar en la junta de portaveus. 

 
El Sr. MULLERAS replica que ho van demanar en la comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat i en la junta de portaveus. 

 
La Sra. ALCALDESSA insisteix que aquesta qüestió ja ha estat tractada i 

que es va descartar de fer la votació de la manera que proposen. 

 
El Sr. TRIAS fa avinent que es va demanar un informe a la junta de 

portaveus, i pregunta si existeix. 

 
El SECRETARI GENERAL intervé per aclarir que la qüestió va ser 

plantejada a la junta de portaveus, i que la Secretaria va informar que les al·legacions 

no es podien votar separadament perquè es tracta d’un únic expedient, i que les 

al·legacions havien de ser estimades o desestimades en el seu conjunt. 



Ref.: CP PÀG.  41 

 

 

Admet que es va plantejar en aquella reunió un debat entorn de la figura de 

l’esmena, i es va dir que es faria un informe sobre el mecanisme de l’esmena en 

general. Puntualitza que en aquest cas no hi ha esmenes, sinó al·legacions, que es 

plantegen a expedient únic i amb votació única, tal com es va acordar a la junta de 

portaveus. 

Reitera, però, que hi ha un informe pendent de la Secretaria General, a 

petició  del  Primer  Tinent  d’Alcaldia,  sobre  el  mecanisme  de  l’esmena,  que  no 

impacta per res aquest expedient que els ocupa. 

 
La Sra. ALCALDESSA recapitula que queda pendent l’informe sobre el 

mecanisme de l’esmena, i que l’expedient es votarà en el seu conjunt. 

 
La Sra. SANZ assenyala que l’aplicació de l’Ordenança de terrasses ha 

plantejat nombroses dificultats, especialment pel que fa al procés d’adaptació de les 

terrasses a les condicions de les distàncies mínimes exigibles i a la seva ubicació, 

cosa que ha portat el Govern a aprovar un inici de procés de revisió, i en paral·lel de 

modificació, de l’ordenança actual. 

Remarca que és en la línia que acaba d’apuntar que estan treballant des del 

començament del mandat; així, preparen la redacció d’una nova proposta normativa 

que tingui el suport de tots els col·lectius implicats i, per això, la primera part del 

procés de modificació de l’ordenança incorpora una proposta que acara mesures de 

caràcter més immediat com ara l’ampliació dels terminis previstos en els apartats b) i 

c) de la disposició transitòria segona, referents a les terrasses en façana i la 

disponibilitat dels sanitaris per a persones amb diversitat funcional; i, a més, adaptar 

la comissió tècnica de terrasses a la nova estructura orgànica municipal i obrir-la a la 

representació veïnal. 

Recorda que el juliol passat es va demanar un informe sobre les actuacions 

de l’ordenança vigent que no havien entrat en vigor encara i que es podien deixar 

sense efecte, motiu pel qual, en el procés de modificació de les distàncies, s’afegeix 

el procediment que fa mesos que es treballa en el marc de la comissió tècnica, amb 

l’objectiu de repensar totes aquestes qüestions a fi de fer compatible una activitat 

econòmica vinculada a les terrasses i, sobretot, la garantia d’un espai públic adequat 

per als veïns i veïnes de la ciutat. 

 
El Sr. BLASI diu que encara no saben quines són les intencions del Govern 

en aquest assumpte, i sospita que el Govern mateix tampoc. Per tant, els recomana 

que facin memòria de quan una part del Govern era ICV-EUiA en el mandat anterior. 

Comparteixen, però, algunes de les propostes que es presenten com ara la 

incorporació de nous membres a la comissió tècnica i la moratòria d’aplicació en 

alguns àmbits; tanmateix, els sorprèn el posicionament quant a l’accessibilitat i els 

sanitaris. Igualment, manifesta que no estan d’acord amb la denegació d’algunes de 

les al·legacions, i aprofita per dir que no entén el debat que acaben de tancar en fals 

quant a la seva votació separada. 

Reconeix l’autoria de l’ordenança del Govern de CiU, i recorda que s’hi 

preveia la modificació o la revisió en el moment que es pogués aplicar i, atès que es 

demana, entén que ho han de fer bé. Però alerta que per fer-ho cal el lideratge del 

Govern i que posi totes les cartes damunt la taula, que comenci a treballar en comptes 

de fer d’oposició de l’oposició. 
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El Sr. ALONSO precisa la intenció del seu grup de fer un doble 

posicionament quant a l’ordenança de terrasses. Afirma, en primer lloc, que estan 

d’acord a modificar la disposició transitòria segona, en els apartats b) i c), pel que fa 

a l’endarreriment de l’entrada en vigor dels articles 9 i 29, atès que coincideix 

parcialment amb la proposta que el seu grup va presentar a la comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat el novembre passat. Entenen que amb aquesta acció eviten 

posar més dificultats al desenvolupament d’una activitat econòmica fonamental per a 

la ciutat i que genera milers de llocs de treball. En conseqüència, confirma el vot 

favorable del seu grup a la modificació de l’ordenança. 

Tanmateix, expressa que voldria fer un posicionament pel que fa algunes 

al·legacions, especialment les presentades pels sindicats UGT, CCOO i el gremi de 

restauració, que sap que no té valor jurídic però sí polític. Fa avinent, doncs, que han 

de resoldre amb urgència la problemàtica de l’aplicació dels articles 10 i 11 relatius a 

les distàncies. 

Observa, en aquest sentit, que pràcticament tots els grups polítics i el mateix 

govern estan d’acord amb la modificació dels articles esmentats, i la pregunta que 

s’imposa és, si la majoria està d’acord a modificar aquests articles, per què encara no 

s’ha fet. 

Afegeix que també és lògic que si hi ha un acord polític per modificar els 

articles 10 i 11 s’acordi en aquest Ple una suspensió de la seva aplicació. Consideren 

que s’haurien d’acceptar les al·legacions presentades pels sindicats i el gremi, atès 

que són plenament compatibles amb la modificació proposada, també des del punt de 

vista jurídic. 

 
El Sr. CORONAS afirma que els sorprèn la capacitat de fer surf que tenen 

alguns grups respecte a l’ordenança de terrasses, encara més els que han estat pares o 

padrins de l’ordenança inicial que, fins i tot, era més restrictiva que les modificacions 

que s’estan plantejant. 

Feta aquesta observació, entén que la ineficient planificació de l’aplicació 

de l’ordenança, la disconformitat dels agents afectats i la manca de participació 

ciutadana en tot el procés va portar el govern actual a aprovar en el ple extraordinari 

del  24  de  juliol  de  2015  l’inici  d’un  procés  de  modificació  i  de  revisió  de 

l’ordenança. 

Considera que d’allò que es tracta realment és d’aconseguir l’equilibri entre 

el gaudi de l’espai públic i l’activitat econòmica del gremi de restauració; i creu que 

les pressions de determinats sectors fan que alguns grups encara continuïn fent surf 

sense una proposta clara per a aquest assumpte. 

Quant a la normativa concreta, considera que les modificacions puntuals 

permetran disposar d’un termini de reflexió suficient per consensuar els futurs canvis 

en l’ordenança, i també per fer una revisió i readaptació de les llicències transitòries. 

Manifesta que, a parer del seu grup, la normativa existent és poc restrictiva 

pel que fa als elements desmuntables —para-sols, paravents, jardineres o mobiliari 

auxiliar—, així com que s’haurien de plantejar qüestions com ara la utilització dels 

lavabos com a servei públic, o el suplement per la consumició en terrassa, on el 

metre quadrat és més barat que a l’interior del local. 

Finalment, expressa el vot favorable a la proposta. 

 
El Sr. MÒDOL diu que, mentre esperen l’informe sol·licitat a la Secretaria 

General, el posicionament del seu grup és favorable. 
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Confirma que l’ordenança actual no els agrada, ni com està redactada ni que 

hagi estat prorrogada, fet que ha comportat haver de prendre un seguit de mesures 

que no fan altra cosa que ajornar el debat de fons que ha de permetre redactar una 

ordenança que s’apliqui. Remarca que l’actual situació genera estat d’indefensió i 

inseguretat jurídica al sector. Afegeix que també els preocupa que afecti el gaudi de 

l’espai públic per part de la ciutadania i, sobretot, de les persones per a les quals les 

terrasses suposen obstacles per a la seva mobilitat. 

Comparteix el diagnòstic del “surfeig”, i els sorprèn que els grups de CiU i 

del PP siguin tan cínics amb aquest assumpte, atès que han generat els problemes que 

ara han d’afrontar i resoldre. Per tant, entén que haurien de tenir una actitud més 

proactiva en benefici de la ciutat. 

Diu que són plenament conscients dels greuges que està patint el sector, i de 

la seva inquietud davant la situació generada, per la qual cosa reclama una solució 

urgent. 

 
El Sr. MULLERAS demana que consti en acta que se’ls ha impedit votar 

individualment  les  al·legacions,  tal  com  havien  demanat,  però  avança  el  vot 

favorable del seu grup. 

Diu que estan d’acord a ampliar la moratòria pel que fa a les façanes i les 

obres en sanitaris fins al 2018, però alerta que això no resol el problema de les 

terrasses a Barcelona, motiu pel qual el seu grup va presentar al·legacions a 

l’expedient. Afegeix que també haurien volgut votar les al·legacions del gremi i dels 

sindicats. 

Addueix que allò que realment genera problemes són els aspectes de 

l’ordenança, que és l’aplicació dels articles 10 i 11, que regulen les distàncies amb el 

mobiliari urbà, i tampoc es resolen els problemes de convivència al carrer. Retreu al 

Govern que no hagi escoltat el sector en aquest sentit, tampoc la comissió tècnica de 

terrasses, i que hagi refusat les al·legacions del seu grup. 

Recrimina al Govern, doncs, que no faci res per resoldre realment el 

problema de les terrasses a Barcelona, i posi en perill 2.200 terrasses i 2.000 llocs de 

treball. 

 
La Sra. LECHA, en considerar que ja s’ha parlat a bastament sobre 

l’ordenança  de  terrasses,  només  diu  que  consideren  una  irresponsabilitat  la 

presentació de tantes esmenes per aturar-ne l’aplicació. Recorda que l’ordenança 

s’havia de començar a aplicar el 2014 i que, finalment, no s’acabarà aplicant fins al 

2018, cosa que consideren força greu. Més encara si es té en compte que l’ordenança 

vigent afavoreix l’ocupació mercantil de l’espai públic, i el resta als veïns i veïnes 

que, d’altra banda, encara són criminalitzats per l’ordenança de civisme quan prenen 

una beguda fora d’un espai privat de restauració. 

 
La Sra. SANZ respon a la qüestió plantejada pel Sr. Blasi quant a 

l’accessibilitat, dient-li que allò que fan és encaixar la normativa de l’ordenança amb 

el que disposa la llei estatal a fi que tots els restauradors es puguin adaptar en el 

mateix moment. 

Li recorda, igualment, que l’ordenança elaborada pel Govern de CiU es va 

aprovar amb el suport del PP, però no la van arribar a aplicar; de manera que no els 

deixa de sorprendre que CiU i PP reclamin ara que no s’apliqui res, ni tan sols les 

distàncies, que només requereixen una modificació. 
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Puntualitza  que  el  que  fan  avui  és  posposar  l’aplicació  de  determinats 

articles de l’ordenança que encara no han entrat en vigor, a fi de poder treballar amb 

el gremi per fer-los factibles. 

Entén que aquests grups facin d’oposició, però els reclama rigor i humilitat 

davant d’allò que ells mateixos van impulsar, que si s’hagués aplicat quan tocava ara 

no es veurien així. 

Conclou, doncs, que allò que estan fent és intentar resoldre el desordre que 

van heretar de l’anterior govern; i quant a moltes de les al·legacions presentades que 

plantegen la revisió integral de l’ordenança i que demanen un espai de concertació 

amb tots els agents, confirma que ja s’hi han posat en contacte amb l’objectiu de 

treballar conjuntament. 

 
El Sr. BLASI titlla d’incoherent el Govern municipal pels seus canvis de 

criteri constants i que fan que no tinguin un model clar. Observa que el govern 

anterior  va  resoldre  el  problema  de  pluriordenança  a  Barcelona,  i  assegura  que 

sempre han estat oberts a la revisió. 

 
El Sr. MULLERAS, adreçant-se al Govern i al Grup Socialista, fa notar que 

si s’hagués aprovat la proposta d’ordenança de terrasses que van portar com a 

al·legacions a l’ordenança aprovada el mandat anterior, seria molt més restrictiva i 

posaria en perill moltes més terrasses que no pas ara. 

Per tant, convida el Govern a presentar un projecte d’ordenança de terrasses, 

i li reclama que no defugi responsabilitats. 

 
S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. 

 
14.- (20160056)                APROVAR   el   conveni   de   col·laboració   que   han   de   subscriure   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 la 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. 

 
La Sra. SANZ es remet a les explicacions donades en comissió. 

 
El Sr. MARTÍ ratifica que el seu vot serà favorable a l’autorització del 

conveni, que consideren un instrument correcte que dóna continuïtat a la bona feina 

de manteniment de les rondes feta els últims anys pel Consell Comarcal del 

Barcelonès. Afegeix que el vot a favor també es justifica per coherència amb el 

posicionament del grup de CiU al govern comarcal. 

 
El   Sr.   ALONSO   defensa,   en   nom   del   seu   grup,   una   reducció   i 

racionalització de les administracions públiques, motiu pel qual proposa la supressió 

dels consells comarcals i les diputacions. 
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Dit això, fa notar que en aquest conveni de manteniment de les rondes hi ha 

un clara disfunció, atès que tot i que la responsabilitat del manteniment de les rondes 

és competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta institució l’encarrega 

al Consell Comarcal, i que és una actuació que no respon a l’interès públic sinó a la 

voluntat de mantenir activa una administració que no té competències, pràcticament. 

Igualment, diu que sospiten que mitjançant aquest conveni l’Ajuntament 

acabarà assumint les despeses de manteniment de les rondes que corresponen a la 

Generalitat, que en l’últim moment ha decidit no participar en el conveni. 

D’altra banda, reconeixen que el manteniment d’aquesta infraestructura és 

indispensable, i que l’Ajuntament està obligat a fer l’aportació econòmica a l’Àrea 

Metropolitana, i per aquest motiu el seu posicionament final serà d’abstenció. 

 
El  Sr.  CORONAS  avança  que  votaran  a  favor  d’aquest  conveni  en 

considerar que mentre el Consell Comarcal continuï actiu té sentit que sigui qui 

s’encarregui del manteniment de les rondes. 

Aprofita per dir als grups polítics que critiquen l’existència del Consell 

Comarcal, una opinió que pot arribar a compartir, que facin efectiva la renúncia a les 

dietes que cobren per assistir a aquest òrgan, tal com fa ell mateix. 

 
El Sr. MÒDOL afirma que estan a favor que les rondes estiguin ben 

mantingudes i, per tant, expressa el vot a favor del conveni. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ justifica el vot en contra del seu grup per dues 

raons. D’una banda, assenyala que s’oposen al fet que el Consell Comarcal continuï 

gestionant el manteniment de les rondes, quan la llei de l’Àrea Metropolitana 

encarrega aquesta gestió a aquesta entitat metropolitana, i que la raó per la qual 

encara se n’encarrega la gestió al Consell Comarcal obeeix a continuar mantenint 

aquest òrgan amb respiració assistida administrativa. 

D’altra banda, afirma que no poden compartir el quadre de finançament del 

manteniment d’aquesta infraestructura, en què l’Ajuntament paga dues terceres parts 

del cost anual de manteniment —6 milions d’euros dels 9 de l’import total—, una 

quantitat desorbitada i injustificada i que consideren que hauria de recaure sobre la 

Generalitat. 

 
La Sra. LECHA es reafirma en el vot contrari expressat en comissió, i 

observa que els grups municipals no es qüestionen on van a parar els diners públics. 

Precisa que en el contracte de manteniment de les rondes, una de les empreses 

pagades  per  aquest  ajuntament  per  fer-lo,  Inda,  és  coneguda  per  haver  fet  un 

expedient de regulació que encara està vigent d’extinció de 1.750 llocs de treball, i 

per participar en la indústria de l’armament militar. 

Consideren que l’Ajuntament s’hauria de replantejar amb quines empreses 

col·labora. 

 
La Sra. SANZ agraeix els comentaris respecte a aquest expedient, i indica 

que  els  traslladaran  a  les  administracions  competents  en  el  manteniment  de  les 

rondes. I aprofita per confirmar la voluntat del Govern de millorar aquest conveni en 

un futur. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso i 

les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i amb el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
15.- (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’edifici número 16 esmentat, de conformitat amb l’article 92.1.b del text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en vista de 

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 l'efecte 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, 

comptadors 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, i NOTIFICAR l'acord adoptat als 

promotors del pla. 

 
La Sra. SANZ explica que aquest pla especial urbanístic (PEU), que és 

d’iniciativa privada, té com a objectiu l’ordenació de l’equipament escolar per 

adaptar-lo als nous requeriments pedagògics del centre. Precisa que la proposta 

reforça l’estructura urbana de tot el perímetre de l’escola, i el dota de nous espais 

educatius i d’activitat social. 

Afegeix que el PEU ordena dos nous aparcaments en el subsòl, que milloren 

els accessos al centre educatiu, alhora que l’aparcament previst sota la pista 

d’atletisme permet alliberar de vehicles l’espai de jardí d’accés a l’escola. 

Indica que entre l’aprovació inicial i la definitiva s’exclou de la proposta 

l’edifici anomenat núm. 16, perquè s’ha considerat que tal com estava plantejat 

s’ubicava massa a prop de l’edifici principal protegit amb nivell B en el catàleg de 

patrimoni. 

 
El Sr. MARTÍ reitera el vot favorable que van expressar en la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, atès que consideren que es tracta d’un bon PEU 

per a aquesta finca, que incorpora un gran equipament singular en el món educatiu 

com  és  el  Sant  Ignasi  de Sarrià,  llevat  de les  determinacions  urbanístiques  que 

afecten l’edifici esmentat per la Sra. Sanz, per la seva proximitat a un dels cossos 

centrals protegits. 

Valora positivament el projecte global d’aquesta modificació urbanística 

perquè contribuirà a la millor integració de tota l’estructura de l’escola en el seu 

entorn, i també perquè els aspectes de mobilitat queden ben incorporats en el projecte 

i l’impacte és neutre respecte a la dificultat objectiva de mobilitat de la zona. 
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El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable de Ciutadans, i expressa el desig 

que l’Ajuntament faci tot el possible per consensuar amb la propietat el destí de 

l’edifici que ha quedat exclòs. 

 
El Sr. CORONAS avança el vot favorable, i manifesta que tenien alguns 

dubtes quant a l’edifici que finalment ha quedat exclòs del PEU, que a banda que 

quedava massa a prop de l’edifici patrimonial també trepitjava un espai dels jardins 

protegits. 

 
El Sr. MÒDOL també anuncia el vot a favor d’aquest punt, i valora com a 

esperançador que centres educatius d’aquesta mena estiguin disposats a fer aquesta 

renovació, i enfrontin amb valentia la inversió que suposa. 

 
El Sr. MULLERAS se suma als vots a favor del PEU en aquest centre de 

referència, un projecte agosarat i a llarg termini que entenen que pot encaixar bé en el 

barri i en la seva mobilitat. Igualment, expressa el desig que es pugui arribar a un 

acord entre aquesta administració i la propietat a fi de resoldre els problemes 

pendents. 

 
La Sra. LECHA es ratifica en el vot contrari expressat en comissió, justificat 

per  la  nul·la  permeabilitat  amb  la  trama  urbana  que  envolta  aquests  grans 

equipaments educatius de titularitat privada. 

 
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

Districte de Gràcia 

16.- (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 prescripció següent: 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 les prescripcions com les modificacions estan 

explicitades   a  l’informe  tecnicojurídic  emès   per  la  Direcció   de   Serveis   de 

Planejament en data 15 de març de 2016, que consta a l’expedient i, a l'efecte de 

motivació, s’incorpora a aquest acord. REQUERIR al promotor 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. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 
c) Proposicions 

 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 
a) Proposicions / declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 
Prop. 1.- (M1519/3019) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a treballar 

per donar compliment a allò acordat al Compromís per Glòries impulsant la 

construcció dels equipaments municipals previstos en l'àmbit de la plaça. 

 
El Sr. MARTÍ presenta la proposició del seu grup que té com a objectiu 

impulsar la posada en marxa dels equipaments a l’entorn de la plaça de les Glòries. 

Observa que el nou projecte de la plaça de les Glòries ha estat llargament 

reivindicat per la ciutadania i sobretot pels barris veïns, i que és aquesta doble 

condició, global i d’escala, la que atorga un caràcter particular a la zona. A fi de 

trobar una resposta adequada a aquestes característiques, remarca que al llarg del 

mandat passat van fer un concurs de com havia de ser la plaça en un futur, que 

esperen que sigui proper malgrat la inacció del Govern de la ciutat. 

Entre  els  objectius  prioritaris  i  reptes  de  transformació  urbana  d’aquest 

indret destaca, en primer lloc, la necessitat de desenvolupar una nova centralitat de 

caire metropolità, amb tot el conjunt d’activitats i equipaments que ja estan en marxa; 

en segon lloc, es refereix a la millora del paisatge urbà, en el sentit de substituir 

infraestructures per parcs, asfalt per verd i cotxes per vianants, entre altres actuacions 

de transformació física d’aquest espai. 

Com a tercer objectiu, i en el qual posa èmfasi la proposta que presenten, es 

refereix a l’increment de la dotació d’equipaments per al barri, entre els quals el 

centre d’educació infantil i primària, el CAP i la biblioteca municipal, a fi que 

dinamitzin l’espai verd i la socialització dels barris veïns. Alhora, també es refereix a 

l’objectiu de millora de la mobilitat urbana i metropolitana. 

Recorda que a la plaça de les Glòries es va eliminar el tambor viari, i que el 

soterrament de la Gran Via permetrà completar la trama de l’Eixample-Glòries i 

millorarà la circulació local, mentre que els túnels faran més fluïda l’entrada i la 

sortida de la ciutat per la Gran Via. 

Subratlla que la referència a les dues escales que implica el projecte està 

present en tots els objectius que ha esmentat, i també és en l’esperit de la proposta 

guanyadora, el 2014, juntament amb la renaturalització de l’espai. 

Fa avinent que una vegada coneguda la definició física d’aquesta plaça cal 

fer els ajustaments necessaris del planejament del 2007, i recorda que aquesta tasca 

es va iniciar durant el mandat passat, malgrat que sospiten que a dia d’avui deu estar 

desada en un calaix de l’Àrea d’Urbanisme, per la qual cosa insten el Govern a 

impulsar-la novament. 
Justifica la necessitat de fer la modificació del planejament perquè es tracta 

de l’eina jurídica que ha de permetre la construcció dels equipaments d’iniciativa 

municipal previstos i que formen part del compromís cívic, polític i social per 
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Glòries, i que són l’escola bressol del carrer Cartagena amb Consell de Cent, el 

centre social intergeneracional a la fàbrica dels paraigües, l’edifici administratiu Ona, 

els habitatges dotacionals i el casal de gent gran. Igualment, també es refereix a la 

recuperació del Rec Comtal, que ja va ser aprovada per unanimitat a instàncies del 

grup de CiU en la darrera sessió de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Recorda que la Generalitat també hi té un conjunt de responsabilitats i 

confien que pugui tirar endavant els projectes que li pertoquen. 

Acaba la seva primera intervenció demanant el suport dels grups municipals 

amb el Compromís per Glòries que s’ha de tirar endavant en els termes que van 

pactar amb entitats i veïns. I aprofita per retreure obertament al Govern que no s’hagi 

dut a terme cap reunió de la comissió de seguiment de Glòries tal com han denunciat 

les entitats veïnals. 

 
El Sr. ALONSO avança el vot favorable del seu grup a la proposició perquè 

es tracta d’equipaments necessaris per als barris de l’entorn de les Glòries, de 

l’ampliació de zones verdes, de millora d’infraestructures de mobilitat, totes 

actuacions necessàries i compromeses amb els veïns. 

Dit això, critica l’actitud dels grups municipals quant al Compromís per 

Glòries, i manifesta dubtes sobre la seva concreció. En aquest sentit, fa notar que en 

la proposició inicial es va acordar impulsar-lo, mentre que en el text transaccionat 

això desapareix. 

Recorda que el Compromís per les Glòries va ser plantejat inicialment el 

2007 pel PSC, i que el 2011 el Govern de CiU va reinterpretar l’acord i va encetar un 

nou desenvolupament; mentre que ara el Govern de Barcelona en Comú vol 

reinterpretar-lo de nou. 

Posa com a exemple significatiu d’aquestes reinterpretacions el traçat del 

túnel viari, que inicialment es plantejava com a connexió de l’entrada de vehicles a la 

ciutat per la Gran Via amb la Diagonal; posteriorment, el Govern de CiU projectà un 

túnel per fases amb un traçat diferent; mentre que actualment Barcelona en Comú 

planteja que el túnel no arribi fins a la rambla del Poblenou, tal com s’estableix en el 

document inicial del Compromís per Glòries. 

Entén  que  aquest  seguit  de  canvis  generen  dubtes  seriosos  sobre  la 

concreció del Compromís per Glòries, motiu pel qual demana als grups municipals i 

especialment  al  Govern  que  tots  plegats  busquin  consensos  i  concreció,  que  es 

detallin les actuacions i que s’estableixin pressupostos i calendari. Considera que 

només així podran garantir els compromisos amb la ciutadania, independentment del 

partit que governi la ciutat. 

 
El Sr. CORONAS anuncia també el vot favorable a la proposició amb els 

termes de la transacció que van acordar. 

Es pregunta, en primer lloc, per l’actuació dels governs del PSC i de CiU 

per desencallar els equipaments previstos a les Glòries, atès que ambdós governs es 

van centrar en la gran infraestructura viària. 

Igualment, consideren que calen equipaments reals, no com la Biblioteca del 

Clot, que va acabar ubicada en l’edifici DHub, amb una evident manca de visió de 

barri. 

Concreta  que  del  conjunt  d’equipaments  compromesos  en  l’acord  per 

Glòries només s’estan executant l’escola dels Encants i la promoció d’habitatges per 

a gent gran al carrer Bolívia, i es reserva l’estructura per encabir en el futur el CAP, 

el centre de salut mental i el casal de gent gran. 
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Destaca la importància d’impulsar els equipaments a fi de proporcionar els 

serveis necessaris als veïns i dotar la zona amb activitat perquè, altrament, tan sols 

aconseguiran un espai erm. En aquest sentit, pregunta si el sentit de la proposició va 

més en la línia de prioritzar els equipaments, o bé aposta en primer lloc per les 

infraestructures viàries, especialment en un moment en què la ciutat s’ha de plantejar 

reduir el nombre de vehicles que entren a la ciutat. Afirma que el seu grup té molt 

clar que primer s’han de tirar endavant els equipaments. 

Afegeix que no volen deixar de banda l’esment al verd estratègic projectat a 

la plaça de les Glòries, que els ha de permetre fer la proposta de Meridià Verd que 

ERC portava en el seu programa. Fa notar que Glòries és un repte, tot i que des de la 

perspectiva del verd estratègic de la ciutat és factible fer aquesta proposta de parc 

central distribuïdor de l’eix verd entre el mar i el Besòs, que permetria salvar l’actual 

platja de vies de l’estació de França per unir el parc de la Ciutadella amb el parc de la 

Barceloneta i la platja, i també fer de l’avinguda Meridiana sud un eix verd 

compatible amb el tramvia que connecta Ciutadella, estació del Nord i Glòries, 

unificant els espais lliures resultants dels equipaments culturals de la zona. 

 
El Sr. MÒDOL recorda que al gener ja van tenir ocasió de tractar els 

assumptes pendents a les Glòries, i llavors van posar de manifest que l’herència del 

govern anterior en aquest espai de la ciutat deixava molt a desitjar. Considera curiós 

que el grup de CiU reivindiqui ara el Compromís per Glòries, quan des del Govern 

estant es va dedicar a trencar el consens en els projectes previstos volent imposar les 

seves tesis al marge d’acords anteriors i sense comptar amb ningú. 

Afirma que el seu grup no pretén ni aturar projectes ni trencar consensos, tal 

com ha demostrat sobradament els darrers mesos, entenent que qualsevol canvi que 

calgui introduir ha de cercar un nou consens, tal com també ha expressat el Sr. 

Alonso en la seva intervenció. 

Posa en relleu que durant el darrer mandat es van fer moltes coses malament 

a Glòries, com ara una urbanització provisional ineficient i que ha consolidat un 

espai degradat; tan sols l’avantprojecte del parc, sense desenvolupar; i el que 

considera encara més greu, que és que la proposició de CiU no recull cap mena de 

planejament vigent, per tant, pregunta de quins equipaments estan parlant, si dels que 

estan aprovats al planejament de 2007, o dels que es va inventar CiU durant el seu 

mandat. 

Entén que és molt fàcil votar a favor d’aquesta proposició perquè és evident 

que tothom vol equipaments a Glòries, però alerta que han de ser conscients que el 

grup proposant pot intentar d’emmascarar o amagar la mala gestió d’aquest àmbit. 

Demana,  doncs,  que  busquin  els  equipaments  coincidents  en  els 

planejaments del 2007 i el darrer projecte explicat als veïns, i que quan hagin detectat 

les coincidències valorin quins són els equipaments que realment es poden tirar 

endavant. 

D’altra banda, diu al Sr. Coronas que el seu grup agrairà molt a ERC que es 

faci responsable de reclamar a la Generalitat que pagui els equipaments de la plaça. 

Finalment,  remarca  que  cal  actualitzar  urgentment  el  planejament  a  fi 

d’establir un marc per a la planificació d’aquest àmbit urbà. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que fa nou anys que es va aprovar el 

Compromís per Glòries, justament abans d’unes eleccions municipals, i cada any que 

passa diu que els preocupa que aquell acord promogut per entitats i veïns i ratificat 

pels grups municipals pateixi incompliments reiterats i successius. 
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Precisa que entre el 2007 i el 2011 el tripartit municipal va invertir 159  

 

milions  d’euros  a  les  Glòries,  repartits  en  el  mercat  dels  Encants  Vells  —57 

milions— i 102 milions d’euros en la construcció del museu del Disseny Hub. 

Remarca que durant el mandat de CiU tampoc no s’ha desbloquejat la construcció 

dels equipaments, ni per part de l’Ajuntament ni per part de la Generalitat; i reconeix 

que li sobta que el grup de CiU no faci cap reivindicació o reclamació al Govern de 

la  Generalitat,  que  és  el  sentit  de  l’esmena  que  el  seu  grup  va  presentar  a  la 

proposició i que no ha estat acceptada. 

Malgrat això, anuncia que el grup del PP votarà a favor de la proposició, tot 

i que lamenta que no s’hi hagi inclòs la reclamació a la Generalitat, i recorda que dels 

tretze equipaments pendents de construir en l’àmbit de Glòries, cinc són de la seva 

competència. Precisa que només s’han construït quatre equipaments dels disset 

previstos, i únicament s’ha iniciat la construcció de 105 habitatges socials dels sis- 

cents de projectats inicialment. Igualment, afegeix que la segona fase del túnel de 

Glòries fins a la rambla del Poblenou encara no ha estat ratificada; mentre que la 

comissió de seguiment amb veïns i entitats continua sense convocar-se. Per tant, diu 

que ja és hora de passar de les declaracions d’intencions a la realitat, cosa que 

implica inexcusablement fixar recursos en els pressupostos i establir un calendari 

d’execució de tots aquests equipaments que ha esmentat i del túnel previst. 

 
La Sra. LECHA avança que no té intenció de repetir moltes de les coses que 

s’han dit en les intervencions anteriors, però recapitula que en el Compromís per 

Glòries van participar moltes associacions i es van establir moltes prioritats. 

Tanmateix,   remarca   que   la   realitat   és   que   es   va   optar   per   dos   elements 

“monumentals” com el mercat dels Encants i l’edifici DHub, mentre que els 

equipaments reivindicats pels veïns i les veïnes encara no estan fets o ni tan sols 

projectats, i altres estan camuflats, com la Biblioteca del Clot que aquí s’ha esmentat. 

Recorda, com ja es va dir en comissió, que quan es torni a convocar la 

comissió de seguiment Compromís de Glòries cal que s’ampliï amb la concurrència 

de moltes més entitats veïnals representatives. Igualment, fa avinent que moltes 

d’aquestes entitats manifesten que, si bé estan d’acord amb la realització del túnel — 

—l’únic aspecte que interessa al grup proposant—, cal prioritzar els equipaments 

projectats el 2007, entre els quals els habitatges socials o el CAP. D’altra banda, 

indica que aquestes entitats entenen que el túnel suposa un cost molt elevat per a la 

ciutat i que pot esperar un temps en favor dels equipaments. 

En conseqüència, confirma que el seu grup està per una nova convocatòria 

de  la  comissió  de  seguiment  ampliada  del  Compromís  per  Glòries  quant  als 

assistents, i que s’hi estableixin les prioritats immediates. 

Finalment, avança que s’abstindran en la votació d’aquesta proposició. 

 
La Sra. SANZ ratifica el compromís del Govern municipal de tirar endavant 

la construcció dels equipaments municipals previstos en l’àmbit de Glòries, i el fet 

que han manifestat diverses vegades que aquests equipaments són una prioritat 

d’inversió. Precisa que són competència d’aquest ajuntament la finalització del parc 

en què s’ha de convertir la plaça, així com desenvolupar un model de mobilitat 

sostenible que, entre altres actuacions, comporta la connexió dels tramvies, prevista 

ja en el Compromís per Glòries. 

Posa de manifest que la transformació de l’àmbit de Glòries és una operació 

urbanística de gran abast i que comporta una gran millora en la mobilitat i la 

recuperació de l’espai públic per als veïns i veïnes de la zona, i en què es prioritzen 
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les persones per sobre dels vehicles. Reflexiona que en l’àmbit de la mobilitat no és  

 

tracta d’assolir fluïdesa, sinó de garantir un transport públic eficient. Per tant, precisa 

que s’està actuant a la zona de la plaça a fi que, malgrat la provisionalitat actual, el 

veïnat pugui fer seu l’espai. 

Reconeix que haurien valorat molt positivament haver trobat tot el projecte 

contingut en el Compromís per Glòries en un estadi de desenvolupament molt més 

avançat; tanmateix, ara estan establint les prioritats de l’acord, i nega, com ha apuntat 

el Sr. Martí, que l’estiguin reinterpretant. Fa notar que el projecte no es pot 

desenvolupar en un sol mandat i, per tant, cal triar opcions, que el mandat passat van 

ser les infraestructures viàries; mentre que en l’actual confirma que prioritzen els 

equipaments que són competència de l’Ajuntament, tot i que també reivindicaran els 

que són competència de la Generalitat, i confia que el grup de CiU faci el mateix. 

Avança que en els propers dies rebran la convocatòria per a la comissió de 

seguiment del Compromís per Glòries, tal com han acordat amb les entitats i 

associacions veïnals i els professionals tècnics a fi de posar en comú les qüestions 

que han anat treballant. 

Finalment, concreta que l’execució dels 105 habitatges dotacionals està a 

punt de finalitzar, i que a la planta baixa està previst ubicar-hi el CAP, que depèn de 

la Generalitat, i un casal de gent gran. I avança que el Govern votarà favorablement 

la proposició. 

 
El Sr. MARTÍ agraeix el suport dels grups municipals a la proposició, així 

com els comentaris que hi han adreçat. 

Admet que cal actualitzar el planejament com una necessitat objectiva 

jurídica i tècnica; i està d'acord amb el Sr. Alonso que cal buscar un consens definitiu 

sobre la reinterpretació del Compromís per Glòries, i per aquest motiu porten al Ple 

un debat com aquest, amb la intervenció, també, dels consells de districte implicats i 

les entitats veïnals. 

Dirigint-se al Sr. Mòdol, comenta que volen parlar de present i de futur, no 

pas de passat ni fer un memoràndum dels errors que s’hagin pogut produir i quin 

govern n’ha estat responsable. En aquest sentit, destaca l’impuls que durant el darrer 

mandat es va donar a aquest àmbit quant a la dinamització de l’espai de la plaça i de 

transformació física, no exempta d’un gran risc. 

Tanmateix, celebra que el Govern municipal assoleixi el compromís de 

convocar la comissió de seguiment; i reitera la demanda de compromisos 

pressupostaris i de calendari. 

Pel que fa a la dicotomia de prioritats que apuntava el Sr. Coronas entre 

habitatges o túnels, replica que calen ambdues coses, i entén que és possible fer-les 

alhora. 

 
El Sr. ALONSO pren la paraula a la Sra. Sanz quant a la confecció d’una 

llista de prioritats d’inversió a Glòries, i precisa que esperen que els la presenti amb 

imports reals i dates d’execució. 

 
El Sr. CORONAS fa avinent al Sr. Mòdol que el grup d’ERC defensa la 

ciutat i, per tant, vol els equipaments municipals i els que són competència de la 

Generalitat. En conseqüència, entén que aquesta cambra és idònia per tractar aquest 

assumpte, i li demana que cada vegada que facin un retret al PSC no els convidi a 

tractar-lo al Parlament de Catalunya. 
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El Sr. MÒDOL puntualitza que els túnels decidits pel Govern de CiU amb el  

 

suport del grup del PP han suposat deixar d’invertir 150 milions d’euros en els 

equipaments pendents a Glòries. 

Pel que fa a mirar al futur, confirma que sempre hi mira, tot i que fa notar 

que estan hipotecats per una decisió errònia que no aporta cap solució a la mobilitat 

de la ciutat. 

 
El  Sr.  FERNÁNDEZ   DÍAZ  insisteix   que  cal  deixar  de  parlar  del 

Compromís per Glòries i començar a parlar dels compromisos del Govern municipal 

i de la Generalitat per les Glòries, que és una cosa ben diferent. En aquest sentit, 

indica que aquests compromisos s’expressen en els pressupostos municipals i en els 

de la Generalitat, que ara estan en tramitació en ambdues administracions, a fi de 

deixar-se estar de debats estèrils i concretar el que realment interessa a la ciutadania i 

els veïns de les Glòries: la construcció definitiva dels vuit equipaments municipals 

pendents  i  dels  cinc  que  corresponen  a  la  Generalitat,  a  més  dels  cinc-cents 

habitatges socials. 

 
La Sra. LECHA indica que els veïns i les veïnes de Glòries alerten de la 

gran afluència turística a la zona, on la proliferació d’hotels i establiments de 

restauració sí que és una realitat. 

 
S’APROVA  la  proposició  /  declaració  de  grup  en  debat  amb  tres 

abstencions —emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots 

a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 
El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

impulsar la construcció dels equipaments municipals previstos en l’àmbit de la plaça 

de les Glòries segons el que es va acordar amb entitats, veïns i veïnes. 

 
Del Grup Municipal de Ciutadans 

 
Prop. 2.- (M1519/3008) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Que les propostes aprovades en el 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona siguin incloses en el termini d'una setmana en 

el portal de Transparència, incorporant enllaç visible en la seva pàgina principal en 

què constin de forma detallada els vots de tots els grups municipals, així com la 

previsió de l'execució de les propostes i les incidències que es puguin produir per al 

desenvolupament normal de l'execució esmentada. 2) En les iniciatives que 

requereixen disponibilitat pressupostària es farà constar la consignació i el calendari 

de compliment. 3) Per tal de garantir la participació ciutadana i el seu dret a la 

informació,  així  com  la  màxima  transparència  en  el  desenvolupament  de  les 

polítiques públiques, des del portal de Transparència s'ha de permetre que les 

associacions, col·lectius o ciutadans interessats puguin sol·licitar, emplenant un 

formulari  que  reculli  les  dades  mínimes  d'identificació  segons  la  LOPD,  ser 

informats mitjançant correu electrònic sobre el grau de compliment de la proposta. 

 
La Sra. MEJÍAS manifesta que la proposició té com a objectiu que s’avanci 

en la garantia del dret d’accés a la informació a la ciutadania i les entitats pel que fa a 

les decisions polítiques o administratives preses per aquest ajuntament. 
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Precisa que també pretén que s’estableixin criteris de transparència exigits a 

escala internacional, i que segons l’informe elaborat per l’entitat Access Info 

Barcelona necessita millorar. 

Consideren que garantir l’accés a la informació d’una manera àgil, senzilla i 

directa enforteix la confiança de la societat en les institucions, impulsa el govern i la 

transparència i, sobretot, garanteix retre comptes. 

Així, doncs, justifica la presentació de la proposició a fi de continuar 

avançant en la generació d’instruments que facin possible la transparència i la 

participació ciutadana en la presa de decisions. 

Puntualitza que per al seu grup l’accés a la informació no és només a les 

dades,  sinó  també  a  la  informació  sobre  les  raons  que  justifiquen  la  presa  de 

decisions polítiques, i per aquest motiu demanen que s’incorpori al portal de 

Transparència del web municipal, d’acord amb les exigències i els criteris establerts 

en la Llei de transparència de Catalunya aprovada recentment, el contingut dels 

acords que pren el Plenari del Consell Municipal i, també, qui vota aquests acords i 

quin és el procés de compliment. 

Apunta que ara com ara estan incorporats al portal, mitjançant un sistema 

que qualifica de ferragós, els acords de Ple del febrer, en una acta que conté gairebé 

noranta pàgines, cosa que dificulta trobar un acord concret. Per tant, consideren 

positiu establir els criteris que proposa Access Info, que ha fet un estudi comparatiu 

d’accés a informació de les administracions públiques al Regne Unit, on es pot 

accedir a la informació amb una cerca per criteris segregats, com ara el nombre de 

beques menjador atorgades, quin import s’hi destina i quins són els criteris per 

atorgar-les. 

Per tant, constata que l’Ajuntament de Barcelona està molt lluny d’aquests 

criteris de transparència, i a fi de continuar avançant en la seva millora i la de l’accés 

a la informació han presentat aquesta proposició, que inclou la demanda d’agilitar la 

incorporació dels acords presos al Ple al portal de Transparència; que en els casos 

que necessitin dotació pressupostària s’indiqui la consignació i el calendari 

d’execució, i garantir la facilitat d’accés a la informació, aplicant els criteris de 

protecció de dades, però evitant que suposi un increment de la burocràcia i, per tant, 

una limitació d’aquest accés. 

 
El Sr. FORN manifesta que el seu grup és conscient de la importància 

d’aplicar criteris de transparència en la gestió pública, i per aquest motiu avança el 

vot favorable a la proposició. 

Entre els motius que justifiquen aquest suport, hi ha que estan convençuts de 

la bondat de tota mesura encaminada a apropar la política municipal als veïns i 

veïnes de la ciutat, facilitant i agilitant la consulta d’acords i posicionaments dels 

grups del Plenari del Consell Municipal. Afegeix que hi votaran a favor també per 

coherència, perquè la seva trajectòria els avala en aquest sentit. Recorda que el 

Govern de CiU va treballar fermament per millorar en termes de transparència la 

gestió municipal, i confirma que ho continuaran fent donant suport i impulsant 

iniciatives en aquesta direcció. I es refereix al fet que avui mateix s’aprovarà en 

aquesta sessió una declaració institucional presentada pel seu grup que reitera el 

compromís de Barcelona amb la transparència i les dades obertes. 

Remarca que la seva trajectòria els avala amb la posada en marxa del portal 

Govern Obert durant el mandat anterior, i que s’ha consolidat com l’espai on la 

ciutadania pot trobar tot allò relacionat amb transparència, participació i dades 

obertes. Precisa que la bona feina feta a l’hora d’estructurar aquest portal va fer que 
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Barcelona obtingués el 2015 la màxima puntuació en l’índex de transparència dels 

ajuntaments elaborat per l’organització Transparència Internacional Espanya. 
En conseqüència, valoren la proposició presentada pel grup de Ciutadans 

com un pas més en aquest camí per fer d’aquesta i de totes les administracions 

públiques organitzacions plenament transparents. Consideren essencial que la 

ciutadania pugui disposar, d’una manera clara i entenedora, més enllà de les actes 

que es generin de cada sessió, de les decisions que s’han pres en el Plenari del 

Consell Municipal, de quina manera s’han posicionat els grups municipals i quin 

grau de compliment se’ls està donant. 

 
La Sra. CAPDEVILA manifesta que en un context d’estat democràtic i de 

dret  tots  els  poders  públics  tenen  la  legitimitat  que  els  atorga  la  participació 

ciutadana, cosa que obliga a retre comptes a la ciutadania, d’acord amb el principi de 

responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics. 

Assenyala que les exigències a l’actuació de les administracions públiques 

amb ple sotmetiment a la llei, a fi de garantir el compliment del principi de legalitat, 

així com la possibilitat que la ciutadania disposi de mecanismes de protecció per a la 

tutela dels seus drets i interessos són uns principis bàsics de les institucions, entre els 

quals són rellevants el de transparència, accés a la informació pública i de bon 

govern, a fi de permetre avaluar la qualitat democràtica del seu funcionament. 

Al·lega que per al seu grup avançar en la implementació de la transparència 

a l’Ajuntament de Barcelona, a les empreses de titularitat pública i els instituts 

municipals ha d’ultrapassar el mer compliment de la normativa; així, apunta que la 

transparència municipal ha d’incloure tant l’activitat institucional com la 

governamental, alhora que ha de servir, també, per visualitzar la tasca d’impuls i 

control dels grups del Consistori. Afegeix que no ha de servir, només, per reflectir i 

destacar l’activitat ordinària dels grups municipals, sinó també perquè el Govern i la 

resta de grups, a més d’associacions i entitats a qui van adreçades iniciatives i 

propostes, la puguin controlar. 

Confirma que comparteixen amb el grup proposant la voluntat de fer 

transparents i accessibles les iniciatives aprovades en comissions i al Ple a fi que 

puguin ser fiscalitzades i se’n pugui fer el seguiment. Remarca que l’objectiu ha de 

ser que tant les  entitats, les associacions i  els  ciutadans a títol personal puguin 

disposar de la informació necessària per participar en les institucions municipals. 

Expressa que el seu grup considera que l’Ajuntament de Barcelona ha 

d’acompanyar el desenvolupament de les eines de transparència en la seva totalitat, i 

entenen que la transparència ha d’anar de la mà del codi ètic, que garanteixi la 

transparència també en aspectes com el salari dels càrrecs electes o la contractació de 

personal. Observa que en aquesta mateixa línia, el Govern municipal es va 

comprometre el juliol passat, a instàncies d’ERC, a elaborar un codi ètic per establir 

els salaris, criteris de contractació i un conjunt de mesures de regulació de bon 

govern  i  bona  administració  en  la  línia  fixada  per  l’article  30  de  l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya. 

Remarca que el bon govern, la bona administració i la transparència són 

instruments que volen el compromís de tothom, i atès que la proposició del grup de 

Ciutadans va en aquesta línia, avança el vot favorable. 

 
La Sra. BALLARÍN expressa, d’entrada, la defensa i el compromís del seu 

grup amb la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Per tant, agraeix 

al grup de Ciutadans la presentació de la proposició, que entenen que va en la línia 
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correcta, així com l’acceptació de les esmenes que hi han presentat amb l’objectiu 

d’aclarir que hi ha acords del Ple que són executius i d'altres que pertanyen a la part 

d’impuls i control, i justifica aquesta diferenciació com a fonamental per no generar 

confusió entre la ciutadania. 

Observa que les tecnologies de la informació no són una finalitat per elles 

mateixes, sinó un instrument per facilitar l’accés més directe i interactiu a la 

informació de l’activitat municipal, en aquest cas, i que consideren que encara hi ha 

molt camí per recórrer pel que fa a la transparència i claredat de la informació 

pública que l’Ajuntament presenta en el seu web. Considera, en aquest sentit, que 

seria positiu que la ciutadania pogués conèixer amb més facilitat què s’ha aprovat al 

Ple, què s’ha rebutjat i quins efectes se’n deriven; la manera com s’han implementat 

les mesures executives aprovades, o sobre els debats polítics amb efectes jurídics. 

Diu que fa poques setmanes el grup del PSC va presentar un prec en què 

demanaven que el web bcn.cat, sobretot per tot allò que fa referència a barris i 

districtes, fos més clara i accessible. Igualment, consideren necessari que es pugui 

conèixer el grau de satisfacció dels usuaris quant als tràmits que es fan a través del 

web municipal. 

Finalment, assenyala que consideren que la proposició, a la qual donen ple 

suport, ha d’anar més enllà i establir una estratègia més global sobre el govern obert i 

la transparència, ja que és fonamental per dotar de qualitat la democràcia. 

 
La Sra. ESTELLER expressa que el seu grup entén la transparència, la 

participació i la rendició de comptes com els eixos bàsics de l’acció política, atès que 

l’eficàcia és la base de la bona gestió i, per tant, remarca la necessitat d’assumir una 

nova gestió de la cosa pública que reivindica el paper protagonista de la societat, que 

ha d’estar informada de l’acció política que es desenvolupa en aquest ajuntament, on 

la gran majoria de decisions es prenen en el Ple. 

En conseqüència, destaca que la millora de la transparència passa pel fet que 

des del web municipal es pugui accedir al seguiment dels acords i les iniciatives que 

es prenen i valorar-ne el grau d’execució. Per tant, cal una informació clara, 

comprensible i assequible a fi que la ciutadania hi pugui accedir sense dificultats. 

Això no obstant, lamenta que la incorporació de l’esmena del grup del PSC 

a la proposició inicial redueixi el grau d’exigència, atès que se suprimeix el concepte 

“previsió d’execució” i aporta ambigüitat en la redacció que pot provocar que el 

Govern no reti comptes d’allò que compleix i allò que no. Adverteix que aquest 

aspecte és essencial tenint en compte que en el Plenari del Consell Municipal el 

Govern no té la majoria social que invoca cada vegada que acorda una mesura, i que 

la ciutadania té dret a saber què s’acorda sense el suport del Govern; i diu que estan 

cansats que el Govern manifesti que només complirà allò que voti favorablement. 

Observa que el Govern sempre remarca la importància de la votació en 

democràcia, però li fa saber que encara és més important respectar allò que es vota i 

allò que s’acorda al Ple, on hi ha la representació de tota la ciutadania. 

 
El Sr. GARGANTÉ reconeix que els acords de comissions i del Ple són 

difícils de seguir i de fiscalitzar perquè només es publiquen al web en un document 

PDF quan s’han aprovat; i remarca que és feina de qui vulgui anar seguint el seu 

desenvolupament, buscar quina és la partida pressupostària o els òrgans que 

s’encarreguen de tirar-los endavant. 

Addueix  que,  a  diferència  del  grup  de  Ciutadans,  consideren  que  per 

facilitar el seguiment dels acords, o qualsevol altra informació pública, allò que cal 
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és integrar el portal de Transparència en el sistema de gestió documental, emprant 

com a estructura principal el quadre de classificació, tal com disposa la Llei de 

transparència. 

Conclou, doncs, que es tracta de complir allò a què obliga aquesta llei en els 

articles 5.4 i 6.1 d) i deixar de replicar informació i anar creant nous apartats i 

subapartats que, en realitat, acaben generant més soroll que altra cosa i, per tant, 

dificulten l’accés a la informació. 

Per les raons que acaba d’exposar, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 

aquesta votació. 

 
El Sr. ASENS manifesta que estan compromesos amb la lluita per la 

transparència i l’accés a les dades, i entenen que n’han donat prou mostres d’ençà 

que governen l’Ajuntament, i n’és un bon exemple la pàgina de Transparència del 

web municipal. 

Tanmateix, reconeix que hi ha molt camí per recórrer en aquest terreny, 

sobretot tenint en compte la referència als països anglosaxons que ha fet la Sra. 

Mejías, i que els porten molts anys d’avantatge en aquest àmbit. Així, doncs, i amb la 

voluntat d’avançar en aquesta direcció, creu que poden arribar a una entesa amb el 

grup de Ciutadans, motiu pel qual votaran a favor de la seva proposició, malgrat que 

hi ha alguns aspectes amb què no estan d’acord. Esmenta entre aquests punts de 

discrepància el termini d’una setmana, ja que havent consultat amb la Secretaria 

General se’ls ha corroborat que el procés de transcripció i de validació, que ha de 

donar seguretat jurídica als acords, no permet un termini tan breu, tot i que estan 

convençuts que el termini ha de ser el més breu possible. 
Expressa l’agraïment per l’acceptació de la transacció del grup del PSC, i 

que modifica el sentit del vot del Govern, que era inicialment d’abstenció o fins i tot 

contrari, per la confusió entre els acords d’impuls i control i els executius. 

Quant a la referència de la Sra. Capdevila al compromís del codi ètic 

promogut amb ERC, recorda que abans ja l’havien assumit amb la ciutadania, atès 

que estava recollit en el programa electoral de Barcelona en Comú, alhora que és una 

exigència continguda en la Llei de transparència, i aprofita per destacar que estan 

anant més enllà d’aquesta llei, tant de l’estatal com de l’autonòmica. 

Finalment, reconeix que el sistema d’accés a la informació no és prou àgil. 

 
La Sra. MEJÍAS agraeix els suports a la proposició perquè considera que 

avançar  en  qüestions  com  la  que  planteja  garantirà  l’establiment  d’un  marc 

democràtic sòlid i fonamentat en els principis i valors d’un govern obert i la llibertat 

d’accés a la informació pública i de presa de decisions. 

Dirigint-se a la Sra. Ballarín, defensa que la millora de la qualitat 

democràtica rau en aquesta mena d’iniciatives per garantir que tothom qui vulgui 

participar en les decisions públiques pugui fer-ho mitjançant el contacte directe amb 

qui les pren; per tant, li demana que no intenti diferenciar la part executiva, que té 

una certa transcendència política i econòmica en les disposicions, perquè també són 

democràtics els acords que es prenen en la part d’impuls i control. 

Per tant, assegura que, tenint en compte les intervencions de la Sra. Ballarín 

i el Sr. Asens, no perd l’esperança que es produeixi un canvi real, i que també els 

acords inclosos en la part d’impuls i control tinguin efectivitat política, econòmica i 

democràtica, ja que altrament significa donar-los la mateixa validesa que a una 

conversa informal. 
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Finalment, demana al Sr. Garganté que reconsideri el vot del seu grup, ja 

que ha estat qui més vegades ha demanat al Ple una millora tecnològica a fi de 

garantir l’accés a la informació. 

 
La Sra. ESTELLER recorda al Sr. Asens que el Govern ha de complir tots 

els acords que s’aproven a les comissions, i li retreu que només compleixin els que 

legitima el Govern perquè els presenta una formació amb proximitat ideològica. 

Reclama, per tant, que al marge que els acords tinguin caràcter executiu o no el 

Govern els compleixi. 

 
El Sr. GARGANTÉ creu que la Sra. Mejías no ha entès la seva intervenció, 

que està basada en la informació que els proporcionen els arxivers i arxiveres 

municipals. I insisteix en el fet que la duplicitat de la documentació genera soroll que 

dificulta l’accés a la informació. 

 
S’APROVA  la  proposició  /  declaració  de  grup  en  debat  amb  tres 

abstencions —emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots 

favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 
El  Plenari  del  Consell  Municipal  acorda:  1)  Que  les  proposicions,  de 

caràcter executiu, d’impuls o de control, aprovades en el Ple de l’Ajuntament de 

Barcelona, així com els precs acceptats pel Govern, s'incloguin en el termini d’una 

setmana al portal de Transparència, i s'incorpori un enllaç visible a la seva pàgina 

principal en què constin de forma detallada els vots de tots els grups municipals, així 

com el seguiment d'aquestes, informant de quin ha estat el tràmit que s’ha donat, 

segons el caràcter resolutiu o de mandat de naturalesa política que tingui l’acord. 2) 

En aquells acords de caràcter executiu s’incorporarà calendari i, si escau, consignació 

pressupostària, i també es farà en aquells precs acceptats pel Govern, per tal de 

garantir la participació ciutadana i el seu dret a la informació, així com la màxima 

transparència en el desenvolupament de les polítiques públiques. Des del portal de 

Transparència s’ha de permetre que les associacions, col·lectius o ciutadans 

interessats puguin sol·licitar, emplenant un formulari que reculli les dades mínimes 

d’identificació segons la LOPD, ser informats mitjançant correu electrònic sobre el 

grau de compliment de la proposta. 

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 
Prop. 3.- (M1519/3011) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es 

comprometi a donar compliment als acords presos per entitats i institucions per tal de 

tirar endavant el futur Pla director de transformació de la presó Model, amb la 

finalitat   de   garantir   la   construcció   dels   equipaments   previstos   en   l'actual 

emplaçament, els quals han de permetre millorar qualitativament i quantitativament 

les dotacions públiques existents. - CEIP de dues línies amb una capacitat per a 450 

alumnes, amb una superfície construïda de 4.703 metres quadrats en planta baixa més 

tres plantes.- Escola bressol d'una línia amb capacitat per a 80 infants, amb una 

superfície construïda de 460 metres quadrats en planta baixa. - Residència de gent 

gran i centre de dia, amb una superfície construïda de 5.089 metres quadrats en 

planta baixa més tres plantes. - Casal per a joves, amb una superfície construïda de 

2.762 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Equipament esportiu, amb 

una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa més dues plantes 
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sota rasant. - Aparcament subterrani de 200 places en tres plantes subterrànies amb 

una superfície construïda de 16.153 metres quadrats. - Equipament residencial- 

assistencial i de recerca per a malalts autistes. amb una superfície construïda de 5.753 

metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Espai Memorial, que ha de tenir 

com a finalitat mantenir viva la memòria històrica de la presó Model. Serà un espai 

de divulgació, però també de conservació i de recerca, amb una espai construït de 

1.378 metres quadrats en planta baixa més dues plantes. 

 
El  Sr.  BOSCH  agraeix  i  accepta  la  transacció  proposada  pel  Govern  i 

recorda als membres del Plenari del Consell Municipal que disposen del nou text. 

Entrant  en  el  contingut  de  la  proposta,  remarca  que  el  districte  de 

l’Eixample, aïllat de la resta de la ciutat, seria, en termes de població i d’activitat 

econòmica, la segona ciutat de Catalunya; això no obstant, afirma que també seria la 

ciutat més infradotada d’equipaments de tot el territori. Constata, doncs, que aquest 

és el problema a què s’enfronten. 

Precisa que l’Eixample té una densitat de població i d’activitat que de cap 

manera  no  es  correspon  amb  la  disponibilitat  de  serveis  per  a  tots  els  qui  hi 

resideixen o hi treballen. 

En conseqüència, la proposició que presenten insta a tirar endavant el Pla 

director de la Model, un espai on ubicar molts dels equipaments necessaris, 

indispensables no només per al districte sinó per a la ciutat i el país. 

Puntualitza que la proposta no va en contra de la presó, sinó a favor dels 
equipaments i per resoldre un gran problema de l’Eixample. 

Indica que tal com es va acordar el 2009 amb la participació dels veïns, a la 

pastilla de dues illes de l’Eixample s’hi haurien d’ubicar zones verdes, l’escola 

Entença per a 450 alumnes, una escola bressol de 80 places, una residència de gent 

gran, un casal de joves, un pàrquing subterrani de 200 places, un equipament de salut 

mental i un espai memorial al lloc on molta gent va patir repressió i en què, entre 

altres, va ser executat Salvador Puig Antich el 1975. 

Destaca que es tracta d’un projecte de ciutat en què conflueixen, també, 

competències de la Generalitat quant al trasllat de la presó Model, mentre que el Pla 

director competeix a aquest ajuntament, de manera que s’imposa arribar a un acord 

d’una vegada, atès que fa trenta anys que aquesta reivindicació veïnal està activa. I 

diu que no vol deixar passar aquesta ocasió per retre homenatge a tota la gent que ha 

lluitat durant tres dècades perquè aquest pla tiri endavant, i el millor homenatge que 

els poden fer és que es compleixi. 

Aprofita per saludar els membres de l’Associació de Veïns i Veïnes de 

l’Eixample presents en aquesta sessió, als quals agraeix la seva activitat, també als 

comerciants, i a les persones integrants de la plataforma de defensa dels infants amb 

TDA que esperen la instal·lació permanent en aquest espai; alhora que té un 

reconeixement especial per a la regidora Trini Capdevila, que va liderar durant molts 

anys causes com aquesta. 

Insisteix que cal avançar d’una vegada en l’acord a què van arribar la 

Generalitat i l’Ajuntament el 2006 perquè es produeixi un canvi a la ciutat. Per tant, 

demana al Govern de Barcelona que prengui nota que ERC no renunciarà i farà el 

que calgui perquè els equipaments de la Model siguin una realitat per a l’Eixample. 

 
La  Sra.  VILA  saluda  els  veïns  i  veïnes  de  l’Eixample  que  avui  els 

acompanyen, i reconeix la seva resistència heroica pel que fa al projecte de la Model. 
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Seguidament, fa notar al Sr. Bosch que el problema no és l’Eixample, sinó 

que aquest districte té un problema que es diu Govern municipal. Per tant, es feliciten 

per la presentació de la iniciativa del grup d’ERC, a la qual confirma que donaran 

suport. 

Posa en relleu que el Govern de CiU va treballar per intentar desencallar la 

recuperació de l’espai de la Model, i també han presentat diverses iniciatives en 

aquesta línia posteriorment. Tanmateix, la política de paràlisi de l’actual govern de la 

ciutat impedeix nous equipaments, habitatge, la millora i recuperació d’espais per als 

barris de l’esquerra de l’Eixample i de la Trinitat, alhora que també nega una vida 

més digna als presos. Per tot plegat, confien que l’aprovació d’aquesta iniciativa 

serveixi per fer un pas endavant. 

 
El Sr. BLANCO manifesta que l’opinió del grup de Ciutadans sobre aquest 

assumpte és que l’Ajuntament s’ha de comprometre activament en la transformació 

de l’edifici de la presó Model, compaginant la preservació de l’interès patrimonial 

amb la instal·lació dels equipaments que necessiten els veïns de la zona i també amb 

l’ús públic del solar. En conseqüència, se sumen a aquesta declaració d’ERC i avança 

el vot a favor. 

Tanmateix, critica que es tracta d’un projecte que porta quaranta anys de 

retard, imputable a una manca de diàleg institucional i al fet que es tracta d’un 

assumpte que mai no ha estat prioritari per als governs de la Generalitat. Per tant, els 

sorprèn  que  presenti  aquesta  iniciativa  un  partit  que  actualment  forma  part  del 

Govern català i que pot fer molt per impulsar-la. 

Destaca  que  és  requisit  indispensable  que  abans  d’iniciar  el  projecte  a 

l’espai de la Model, la Generalitat construeixi els nous centres penitenciaris previstos 

a la Zona Franca; alhora, recorda que l’Ajuntament ja ha adquirit els terrenys de la 

presó Model per quinze milions d’euros i unes condicions draconianes. Per tant, 

subratlla que ara és el torn d’actuació de la Generalitat, motiu pel qual aprofita 

aquesta intervenció per instar ERC, i també el Govern de Catalunya, que faci arribar 

al Parlament de Catalunya la demanda de construcció del centre obert a què s’haurien 

de traslladar els interns que encara són a la presó Model, atès que si no és així no es 

pot endegar cap projecte en aquell solar. 

De tota manera, adverteix que no s’aconseguirà res si no és amb acords i 

diàleg entre les dues administracions; i reitera que cal trobar una sortida a la situació 

de bloqueig que fa quatre dècades que dura. 

En conseqüència, insta els governs de l’Ajuntament i de la Generalitat que 
en el marc de les seves competències desencallin la situació. 

 
El Sr. MÒDOL manifesta que el seu, òbviament, està a favor de la 

construcció de tots els equipaments necessaris, no només a l’Eixample sinó a tots els 

barris de la ciutat. 

Tanmateix, pregunta al Sr. Bosch si és possible que, alguna vegada, les 

propostes que formula el seu grup tinguin a veure amb el municipi i les inversions 

municipals, ja que té la mania de fer-los votar inversions que corresponen a la 

Generalitat, de manera que els demana que se centrin en les situacions reals que, en 

aquest cas concret, és que mentre no es traslladi la presó —que el mandat anterior no 

es va fer per una decisió del Govern de CiU— els edificis dels equipaments no es 

poden ubicar enlloc. I els retreu que plantejar-ho com ho fan és enganyar els veïns. 

Insisteix, doncs, a demanar-los que facin propostes que siguin competència 

de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Recorda, en aquesta línia, que el grup del PSC va fer una abstenció 

estratègica  quan  es  va  demanar  una  inversió  de  25  milions  d’euros  per  a  la 

finalització de la L9 de metro, una xifra que a dia d’avui puja ja a 45 milions, atès 

que la Generalitat no té intenció d'invertir-hi ni un cèntim. 

Retreu al grup d’ERC que sistemàticament porti assumptes al Ple que no són 

competència municipal, i que vengui irrealitats als veïns, de manera que reclama que 

tingui més responsabilitat, malgrat que avança el vot a favor de la proposició, com no 

podria ser d’altra manera. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que de la mateixa manera que tots els 

grups estan a favor del trasllat de la presó Model per alliberar el solar per fer-hi 

equipaments, està d'acord que l’assumpte que avui planteja el grup d’ERC és una 

presa de pèl als veïns. I considera que la manera com ho ha plantejat el Sr. Bosch i la 

transacció acceptada no fan altra cosa que agreujar encara més aquest engany als 

veïns. 

Pregunta al grup proposant, i al Govern que hi ha presentat la transacció, si 

defensen la vigència del conveni del 2014 signat per l’alcalde Trias, que establia una 

forma de finançament i uns aspectes concrets sobre el trasllat de la Model i la 

construcció d’equipaments. Entén que si la resposta d’ERC i del Govern no són 

coincidents es demostrarà sense embuts la presa de pèl. Per tant, avança que el seu 

grup farà un vot d’abstenció, i reitera, una vegada més, que sense trasllat de la presó 

no hi ha equipaments possibles i, d’entrada, cal que el Govern municipal confirmi si 

avala o no el conveni esmentat, que una majoria d’aquesta cambra va refusar perquè 

no estava disposada que la ciutat hagués de pagar una part del solar de la Model, que 

ja havia pagat anys abans mitjançant la cessió gratuïta d’un solar a Diagonal-Llull. I 

remarca que van expressar clarament que no comprenien com Barcelona, amb 

solidaritat penitenciària centenària que ha exercit sense cobrar res per tenir 

l’equipament, ara havia de pagar entre 24 i 29 milions d’euros per a la construcció 

del nou centre penitenciari de règim obert. 

Reclama al Sr. Bosch que respongui aquesta qüestió i el convida a deixar de 

vendre fum, i afegeix la pregunta de si ERC, que governa la Generalitat en coalició i 

que té el suport de la CUP, pensa destinar alguna partida pressupostària el 2016 per 

materialitzar el trasllat de la Model i que es pugui iniciar la construcció dels 

equipaments. 

 
La Sra. ROVIRA enceta la seva intervenció amb una salutació als veïns i 

veïnes  de  l’Eixample  presents  en  aquesta  sessió,  i  aclareix,  arran  de  diverses 

al·lusions en intervencions anteriors, que la CUP - Crida Constituent no està al 

Govern de la Generalitat, ni CUP-Capgirem al Govern de la ciutat. 

Dit això, manifesta que aquesta proposició que els ocupa és, una vegada 

més, un gest de cara a la galeria, que pressuposa uns equipaments acordats el 2009 

mitjançant un procés participatiu deficient i qüestionable segons algunes entitats de 

l’Eixample; i que cal tenir en compte que els resultats de la negociació del Pla 

director del 2009 es van produir en un altre context sociopolític i econòmic i una 

planificació que no es poden extrapolar a l’actualitat per el seu desajustament a la 

realitat. 

Afegeix la consideració que l’elaboració del Pla director no va incidir 

directament en la problemàtica real de la presó Model, que és principalment el 

desallotjament de la instal·lació i la reubicació dels interns. 
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Destaca la hipocresia demostrada ara per ERC presentant aquesta proposició 

i la de CiU, tenint en compte les vinculacions d’aquesta qüestió amb la Generalitat, ja 

que tot el projecte de la Model està pendent de la construcció del nou equipament a la 

Zona Franca que haurà d’acollir els presos que encara resten a la Model; i recalca 

que aquesta infraestructura depèn directament de la Generalitat que, malgrat que ha 

assumit el compromís de finalitzar el procés de trasllat el 2017, ha confirmat, 

mitjançant el conseller d’Economia, el Sr. Oriol Junqueras, que això no entrava en el 

terreny de les seves prioritats. 

En conseqüència, es ratifica en el fet que, una vegada més, es juga amb el 

cinisme i la hipocresia. 

Fa avinent que entre els col·lectius i les entitats veïnals s’està generant la 

plataforma ciutadana per a la recuperació de l’espai de la Model, i que ja ha activat 

diverses reivindicacions que consideren que aquest ajuntament ha de recollir. 

Esmenta, entre aquestes reivindicacions, el desallotjament de la presó Model en el 

termini previst del 2017; que s’iniciï un nou procés participatiu que renovi l’acord 

del 2009; que l’elaboració del nou Pla director es materialitzi amb una participació 

àmplia i oberta, i no a porta tancada amb les entitats més afins a alguns partits 

polítics, i que es debati l’ús de tot el solar, i s'eliminin les reserves d’edificis que va 

fer la Generalitat. 

En conseqüència, justifica el vot d’abstenció del seu grup, d’una banda per 

la hipocresia que demostra una vegada més el grup d’ERC i, d’altra banda, perquè 

subscriuen que es tirin endavant les iniciatives mitjançant un procés participatiu real. 

 
La Sra. SANZ agraeix al grup proposant que hagi acceptat les esmenes del 

Govern municipal en la direcció d’aclarir els aspectes de les competències i altres de 

vinculades als equipaments. 

Quant   a   les   competències,   assenyala   que   ha   quedat   palès   que   la 

transformació de la Model no depèn només de la voluntat política del Govern de la 

ciutat, que ha demostrat diverses vegades. En aquest sentit, recorda que ha manifestat 

que  farien  tot  allò  que  estigués  a  les  seves  mans  en  l’àmbit  de  les  seves 

disponibilitats i competències per la transformació de la Model i de l’entorn a fi de 

recuperar l’espai per al barri. 

Observa que tots estan d’acord que la Model esdevingui un espai 

d’equipaments, cosa que implica el trasllat dels interns i internes d’aquesta presó, de 

la Trinitat Vella —en un territori que també reivindica històricament un projecte 

urbanístic— i de Wad Ras, a l’equipament previst a la Zona Franca. 

Per tant, està absolutament d’acord que cal traslladar aquesta proposició a la 

Generalitat, i que sigui el seu govern i el Parlament de Catalunya els qui es 

comprometin amb el desenvolupament del projecte. 

Subratlla que el Govern municipal està en plena disposició de tractar amb la 

Generalitat a fi de d’establir nous acords que permetin, en el mínim temps possible, 

accelerar l’operació, i afirma que tenen molt clares les competències de cada 

administració. 

Reitera, doncs, la disposició del Govern a afrontar aquest repte, convençut 

que rebrà el suport del grup d’ERC, mentre que el de CiU ja els ha fet saber que 

consideren que és l’Ajuntament qui ha de finançar la transformació de l’àmbit de la 

Model. I recorda que estan tractant amb la Generalitat la revisió de tots els acords 

presos en el protocol signat l’octubre del 2014, tal com va instar el Plenari del 

Consell Municipal a l’anterior govern. 
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Finalment, remarca que en la proposició s’expressa la necessitat d’elaborar 

el Pla director de la Model que determini la llista d’actuacions, provinents de l’estudi 

fet el 2009 amb la participació de veïns i veïnes, i considera que cal revisar-lo perquè 

els equipaments responguin a les necessitats actuals expressades pel veïnat de 

l’esquerra de l’Eixample i de tot el districte, atès que serà un equipament de 

centralitat. 

 
El Sr. BOSCH diu als grups del PSC, de Ciutadans i el PP que no es 

preocupin per la Generalitat perquè està fent la feina que li pertoca, i els assegura que 

ho constataran aviat. 

Observa a la Sra. Vila que l’escola Entença no hi és físicament, però ja 

s’estan fent les preinscripcions i es posarà en marxa en barracons el setembre vinent, 

un fet que entén que preocupa tothom. 

Al Sr. Mòdol, li demana que expliqui als veïns que els equipaments que han 

d’anar al solar de la presó Model no són matèria ni preocupació de l’Ajuntament. I 

admet que tenen la mania de servir la ciutat sempre, i de posar-se d’acord amb qui 

convingui per tal d’afavorir-la. 

Puntualitza, també, arran de la intervenció del regidor del PSC, que entén 
que s’ha confós en parlar de la L9 quan en realitat es referia a la L10. 

Recomana al Sr. Fernández Díaz que no s’enfadi tant, i que no dinamiti un 

acord que és possible. 

 
La Sra. VILA manifesta que, malgrat que la resposta del Govern municipal 

és absolutament decebedora, el seu grup continuarà donant suport a aquesta iniciativa 

per responsabilitat, perquè consideren que cal cercar el màxim consens per continuar 

avançant; i puntualitza que el fons de la proposta requereix que es tirin endavant els 

acords presos i que es doni resposta al conjunt d’equipaments previstos. 

Entén que la Sra. Sanz ha assumit, avui, el paper de rentar-se les mans i 

esgrimir que l’operació és competència d’una altra administració i, per tant, mira cap 

a una altra banda i no dóna respostes a la voluntat de recuperació d’un espai dels 

veïns de l’esquerra de l’Eixample. 

Confirma que la Generalitat ha fet els deures, que el conseller ha pres un 

conjunt de mesures concretes, i que ara toca al Govern municipal complir amb la 

seva part i que reconegui que l’anterior govern municipal va arribar a l’acord que els 

diners que avançava l’Ajuntament es recuperaven amb els lloguers, de manera que 

no s’esmerçaven a fons perdut. 

Entén que la inactivitat del Govern municipal en aquest cas, com en d’altres, 

reflecteix que no té un model urbanístic, i que no pren decisions que tindran efectes a 

llarg termini. Per tant, li demana responsabilitat i que repensi el projecte, si s’asseu a 

dialogar amb ERC, i li doni llum verda. 

 
El Sr. BLANCO replica a la Sra. Vila que la seva intervenció no resulta 

creïble després del pas de tants governs de CiU per la Generalitat. 

Dit això, ofereix a la Sra. Sanz el suport del seu grup per tot el que sigui 

reclamar a la Generalitat el compliment de les seves obligacions. 

 
El Sr. MÒDOL retreu al Sr. Bosch que continuï mentint als veïns pel que fa 

als compliments de la Generalitat, i augura que el temps que li queda a l’actual 

govern no serà gaire. I suggereix que es podrien plantejar declarar Barcelona ciutat- 

estat, atès que ha d’assumir les incompetències de la Generalitat. 
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Considera que els veïns i veïnes presents han comprès que estan a favor de 

qualsevol construcció d’equipaments, i recorda que el projecte de la Model es va 

bastir amb un govern socialista, aturat pel Govern de CiU en frenar la construcció de 

l’equipament penitenciari a la Zona Franca. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ respon que la conclusió del seu grup arran 

d’aquesta proposició és que el trasllat de la presó i la construcció dels nous 

equipaments continuen sense data, sense assignació de recursos i sense acord entre 

l’Ajuntament i la Generalitat. 

 
S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb sis abstencions 

—emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també pel Sr. 

Garganté i les Sres.  Lecha i Rovira—, i trenta-cinc vots a favor de la resta de 

membres del Consistori amb el text transaccionat següent: 

 
El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es 

comprometi, en la mesura de les seves possibilitats i competències, a tirar endavant 

el futur Pla director de transformació de la presó Model, amb la finalitat de garantir 

la construcció dels equipaments previstos en l'actual emplaçament, els quals han de 

permetre   millorar   qualitativament   i   quantitativament   les   dotacions   públiques 

existents. Aquest futur pla director, hauria de tenir presents les propostes que es 

recullen en l’estudi de l’any 2009 "Criteris i continguts per a la redacció del Pla 

director  de  transformació  de  la  presó  Model  de  Barcelona",  on  es  proposen 

actuacions que impliquen les dues administracions competents, Ajuntament de 

Barcelona i Generalitat de Catalunya: - CEIP de dues línies amb una capacitat per a 

450 alumnes amb una superfície construïda de 4.703 metres quadrats en planta baixa 

més tres plantes.- Escola bressol d'una línia amb capacitat per a 80 infants, amb una 

superfície construïda de 460 metres quadrats en planta baixa. - Residència de gent 

gran i centre de dia, amb una superfície construïda de 5.089 metres quadrats en 

planta baixa més tres plantes. - Casal per a joves, amb una superfície construïda de 

2.762 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Equipament esportiu, amb 

una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa més dues plantes 

sota rasant. - Aparcament subterrani de 200 places en tres plantes subterrànies amb 

una superfície construïda de 16.153 metres quadrats. - Equipament de salut mental, a 

partir de les conclusions obtingudes en el marc de la Taula de Salut Mental, amb una 

superfície construïda de 5.753 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - 

Espai Memorial, que ha de tenir com a finalitat mantenir viva la memòria històrica 

de la presó Model. Serà un espai de divulgació, però també de conservació i de 

recerca, amb una espai construït de 1.378 metres quadrats en planta baixa més dues 

plantes. 

 
Del Grup Municipal Socialista 

 
Prop.  4.-  (M1519/3014)  El  Plenari  del  Consell  Municipal  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  acorda 

impulsar l'elaboració d'un pla integral contra el maltractament, l'assetjament i l'abús, 

per a infants, adolescents i joves, que tingui com a objectius: - Declarar Barcelona 

ciutat de tolerància zero al maltractament, l'assetjament i l'abús i fer la xarxa 

d'equipaments municipals de proximitat, espais lliures, segurs i de protecció de 

situacions de maltractament, assetjament i abusos. - Fer la diagnosi de la realitat 

actual, analitzant les bones pràctiques que ja existeixen i dotant els equipaments de 

proximitat municipal i els seus professionals de les eines pertinents 
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(formatives, circuits, protocols...). - Implantar un telèfon segur com un punt gratuït 

de denúncia, informació i assessorament, confidencial i protegit. - Fer una campanya 

institucional que mostri el compromís i la lluita contra tota situació de maltractament, 

assetjament i abusos de la ciutat. 

 
El Sr. COLLBONI agraeix la presència dels pares i mares, especialment la 

del Sr. Manuel Barbero, preocupats pel maltractament, l’assetjament, l’abús, en 

definitiva, d’infants i joves; també saluda els representants de l’associació Vicki 

Bernadet i totes les entitats de la ciutat que s’han sumat a la proposició que avui 

presenta el grup del PSC. 

Seguidament, llegeix un fragment de l’article d’Emma Riverola publicat 

avui  mateix  pel  diari  El  Periódico,  que  entén  que  il·lustra  molt  bé  el  que  vol 

expressar en presentar aquesta iniciativa: “El mal a veces quiere exhibirse, entonces 

busca la sangre, las lágrimas o los gritos para hacerse fuerte, para que todos sintamos 

su presencia, para que seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Otras veces el 

mal huye de los focos y del estruendo, un parásito que se cuela bajo la piel de la 

víctima invadiendo su mente, paralizando su voluntad. 

Durante décadas, el mal se deslizó sigiloso por los despachos, las aulas y los 

pasillos  de  las  escuelas  Maristas.  Era  un  mal  que  exigía  silencio;  lo  consiguió 

siempre de los directores de los centros y también de la mayoría de las víctimas, 

incapaces de romper el mutismo de una falsa culpabilidad.” 

Remarca que es tracta d’un mal present a la societat des de fa massa temps, i 

esmenta dades esfereïdores pel que fa a l’abús i l’assetjament, especialment contra 

aquells col·lectius que pateixen l’abús de poder, com els infants, els adolescents i els 

joves, com les dones, gais, lesbianes, transsexuals; és a dir, estan parlant dels 

"diferents" que pateixen abús de poder. Concreta aquest abús de poder amb dades 

com que el 57% dels joves LGTBI menors de 25 anys reconeixen haver patit abusos i 

assetjament; que un 35% dels joves que practiquen esport federat a Catalunya ha 

patit algun tipus d’assetjament o abús; que un 33% dels nois que estan als centres 

d’acollida també n’ha patit, o que un 14,5% de les noies joves a Barcelona han estat 

assetjades sexualment al carrer. 

Indica que aquestes són dades de la societat pretesament igualitària, justa, 

transparent, moderna i oberta en què viuen, i que els interpel·len com a representants 

públics de la ciutadania. Afirma que aquesta situació no pot continuar, que aquest 

mal que “vol silenci”, basat en l’abús de poder, exigeix una resposta contundent dels 

poders públics. 

En aquest sentit, fa avinent que el síndic de Greuges, el Sr. Ribó, ahir mateix 

denunciava la manca de coordinació institucional per donar una resposta a aquest 

problema d’abús sexual i assetjament contra els diferents, contra les persones febles. 

Per aquest motiu, agraeix les esmenes formulades pels grups de CiU, de Ciutadans, 

de Barcelona en Comú i del PP a la proposició, amb la qual, des d’aquest Ple, eleven 

la veu per dir que escolten aquesta exigència i que proposen mesures contundents en 

l’àmbit propi de les competències d’aquest ajuntament, que són els equipaments. I, 

en conseqüència, demana declarar Barcelona ciutat de tolerància zero a la violència, 

l’assetjament i l’abús, i fer de la xarxa d’equipaments municipals un espai segur, amb 

una diagnosi ben feta i amb protocols d’actuació i de resposta ràpida que puguin 

evitar que en el futur es reprodueixin xifres com les que abans ha esmentat. 
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La Sra. FANDOS manifesta que per parlar dels drets dels infants, dels 

adolescents i dels joves podrien fer referència a convencions de les Nacions Unides i 

diferents lleis o plans, però considera que tots estaran d’acord que tot i la feina feta 

en el camp de la protecció a la infància, l’adolescència i la joventut els darrers trenta 

anys des de les administracions i altres estaments, la realitat demostra, com ara ha 

palesat el Sr. Collboni, que no s’ha assolit l’objectiu pretès de protecció total. 

Per tant, com a administració pública i força política, entenen que han de 

demanar disculpes a totes aquelles persones a qui quan eren infants, adolescents o 

joves no van saber protegir com hauria calgut. En conseqüència, expressa el suport a 

les persones que en algun moment de la seva vida han estat víctimes d’abusos, 

assetjament o maltractament. I destaca i reconeix la valentia de les persones que han 

alçat la veu amb testimonis que palesen que encara resta molta feina per fer per 

assegurar els drets dels infants, adolescents i joves, algunes de les quals els 

acompanyen avui. 

D’altra banda, considera que també han d’aprendre dels errors passats a fi de 

fer les coses millor de cara al futur; a més, diu que han de tenir en compte que les 

propostes que avui planteja el grup del PSC constaten que cal continuar posant 

l’accent en aquest àmbit. 

Subscriuen, doncs, que Barcelona ha de ser una ciutat amb tolerància zero 

quant a maltractaments, assetjaments i abusos; i afirma que s’imposa reforçar tots els 

recursos existents, amb millor coordinació entre serveis i administracions, creant tots 

els canals que siguin necessaris. Igualment, indica que cal continuar donant suport a 

les entitats, i alerta que es tracta d’un assumpte en què no poden escatimar esforços i 

actuacions consensuades per tothom. 

 
La Sra. BARCELÓ saluda, en primer lloc, les entitats que avui són presents 

en aquest ple, i el Sr. Manuel Barbero, als quals expressa el suport del seu grup per la 

lluita que duen a terme i el patiment que han experimentat en primera persona. 

Destaca que les administracions públiques han de ser eficients en la 

intervenció i prevenció del maltractament, assetjament i abús, i assenyala que l’OMS 

declara que una quarta part de les persones adultes manifesta haver patit 

maltractament físic en la infància; una de cada cinc dones, i un de cada tretze homes 

confirmen haver patit abusos sexuals en aquesta etapa de la vida. Afegeix a aquestes 

dades l’estudi que la UE va fer el 2012, en què es constatava que el 50% de persones 

LGTBI havien patit discriminació o assetjament per la seva condició sexual, i que 

únicament un 10% havia gosat denunciar-ho. I recalca que els estudis posen de 

manifest que un 60% de les persones que pertanyen a aquests col·lectius han viscut 

alguna mena de discriminació o hostilitat en l’àmbit laboral. 

Afegeix que segons un estudi de l’Institut d’Innovació Educativa i 

Desenvolupament, un 53,7% de les víctimes d’assetjament escolar presenten 

símptomes d’estrès posttraumàtic; el 50,8% pateix depressió i el 53% té una imatge 

negativa de si mateix. 

Igualment, adverteix que no es pot oblidar que els efectes de l’assetjament 

escolar no només resulten nocius per als qui els pateixen, sinó que abasten també els 

agressors, que veuen reforçada la seva conducta antisocial i les seves pràctiques 

intimidatòries, i generen un model de conducta que poden replicar al llarg de tota la 

vida. 

Remarca, per tant, que quan una persona i el seu entorn familiar pateixen 

aquestes situacions han de disposar d’ajuda i eines de fàcil accés, cosa que implica la 
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coordinació entre administracions; i subratlla que en la intervenció la detecció és 

clau, a més de la rapidesa en l’actuació. 
Per tot plegat, manifesta que consideren adequada la creació d’un canal 

segur, com apunta la proposició. I remarca que és essencial que les persones tinguin 

facilitat per poder denunciar i expressar la situació per què passen, tenint en compte 

que moltes vegades tenen sentiment de culpabilitat. 

En conseqüència, afirma que s’ha de posar l’accent en la prevenció, motiu 

pel qual agraeix al grup del PSC que hagi acceptat l’esmena proposada per Ciutadans 

en aquesta línia i centrada en l’àmbit escolar. En aquesta direcció, el criteri de l’OMS 

pel que fa a la prevenció del maltractament infantil és el tractament multisectorial; i 

que s’han revelat com a eficaços els programes que presten atenció als pares i que 

aporten coneixement i tècniques positives per establir un vincle amb els seus fills i 

filles. 

Puntualitza, igualment, que en la prevenció és fonamental treballar tots els 

elements protectors de vulnerabilitat. Demana, per tant, que es doni continuïtat a les 

mesures preventives, atès que la prevenció ha de ser a llarg termini i no pas puntual. 

 
La Sra. BENEDÍ expressa, en primer lloc, el suport i l’agraïment del grup 

d’ERC a totes les entitats que avui els acompanyen, i al Sr. Manuel Barbero, per la 

seva lluita incansable. 

Manifesta que arran dels casos d’abús a menors ocorreguts als districtes de 

Sants-Montjuïc i de les Corts per part de membres de la comunitat educativa dels 

Maristes, i de la informació d’aquests casos als mitjans de comunicació, s’ha produït 

una major conscienciació social davant aquesta realitat i la consegüent necessitat de 

protegir els i les menors d’assetjaments, maltractaments i abusos sexuals. 

Declara que aquests fets no es poden silenciar ni invisibilitzar ni ara ni mai; 

per tant, consideren convenient elaborar un pla integral contra el maltractament, 

l’assetjament i l’abús d’infants, adolescents i joves LGTBI, i un protocol d’actuació 

en abusos sexuals i altres maltractaments, i avança que en la declaració institucional 

que han presentat en aquesta mateixa sessió així ho proposen. 

Posa en relleu que els infants, els adolescents i els majors de divuit anys 

LGTBI són col·lectius especialment vulnerables als assetjaments, per la qual cosa 

s’imposa protegir-los en qualsevol situació de risc en el seu entorn personal, familiar, 

social i escolar a fi de garantir el seu desenvolupament integral en tots els nivells. Fa 

notar que cal partir de la base que els maltractaments no són actes aïllats de brutalitat, 

sinó que s’han de contextualitzar en el conjunt d’actuacions i omissions negligents 

que minoren els drets de les persones. Subratlla que la finalitat essencial és la 

protecció de la infància, l’adolescència i el col·lectiu de joves LGTBI davant les 

situacions de risc amb què es poden trobar i que poden generar diversos tipus de 

maltractament físic, psíquic, sexual o homofòbic. Afegeix que això també implica la 

millora de la coordinació entre les institucions i afavorir les garanties processals, 

assistencials i de protecció, i que les actuacions que es duen a terme amb la persona 

menor siguin les estrictament necessàries a fi d’evitar la repetició de diligències, 

declaracions i exploracions que no fan altra cosa que agreujar la seva situació 

emocional. 

En conseqüència, precisa que la protecció d’aquest dret exigeix no només 

coordinar les actuacions i alleujar l’impacte ocasionat en l’infant, adolescent i els qui 

pertanyen al col·lectiu LGTBI quan ja s’ha produït una agressió, sinó també la 

prevenció precoç dels riscos, i, en una fase posterior, fer un seguiment adequat de la 

víctima. 
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Manifesta que no només estan d’acord amb la proposició del grup del PSC, 

sinó que aprofiten per instar el Consorci d’Educació de Barcelona i els altres agents 

afectats a la revisió, millora i aplicació dels protocols per tal de prevenir nous casos 

d’abusos, maltractaments i assetjaments. 

Avança,   doncs,   el   vot   favorable   a   la   proposta,   entenent   que   tota 

contundència és poca en la lluita contra aquestes situacions. 

 
La Sra. ESTELLER també saluda i agraeix la tasca del Sr. Manuel Barbero i 

de  les  associacions  que  els  acompanyen,  als  quals  fa  avinent  el  suport  de 

l’Ajuntament i del seu grup en concret. 

Es felicita per la proposició presentada pel grup del PSC i expressa el desig 

que obri camí per poder declarar Barcelona un àmbit de tolerància zero amb els 

maltractaments. 

Destaca la necessitat de la prevenció i d’una actuació ràpida, així com reduir 

al màxim els riscos per aconseguir que les escoles siguin entorns segurs, cosa que 

inclou protocols eficients i un treball intersectorial i multidisciplinari a fi que tota la 

comunitat  educativa  tingui  la  formació  adequada  per  poder  identificar 

maltractaments; així com dotar les famílies de la formació i els instruments perquè 

puguin detectar quan es produeix una situació d’aquesta mena. 

Ratifica que cal abordar tots aquests aspectes d’una manera coordinada entre 

les administracions. Reconeix que s’està treballant en aquest sentit, i posa com a 

exemple el pla estratègic escolar aprovat el 20 de gener d’enguany per part de l’Estat 

i els plans aprovats per la Generalitat. 

Insisteix en la importància del telèfon per donar assessorament i respostes 

ràpides i de totes aquelles eines que contribueixin a agilitar la denúncia i facilitin un 

suport immediat a les víctimes. 

Diu que confia, doncs, que amb aquesta xarxa adreçada a la tolerància zero 

als assetjaments, maltractaments i abusos, juntament amb altres accions que també hi 

van encaminades, puguin evitar que es tornin a repetir aquesta mena d’actuacions. 

 
La  Sra.  ROVIRA manifesta  el  suport  sincer  del  grup de  la CUP  a les 

famílies que els acompanyen avui. 

Tot seguit, recorda que, d’ençà del novembre, CUP - Capgirem Barcelona, 

juntament amb altres moviments de la ciutat, van presentar una proposta per treballar 

les violències masclistes, contra les dones i LGTBI, de manera que consideren que la 

proposició del grup del PSC hauria d’entrar en l’estratègia contra la violència, 

l’assetjament i l’abús contra infants, adolescents i joves. Igualment, recorda que el 

mateix govern de Barcelona en Comú va presentar una mesura de govern per a 

l’abordatge de les violències masclistes, que tenen constància que s’està 

desenvolupant. 

Remarca que algunes de les qüestions que van presentar aquella vegada i 

que van quedar recollides en la mesura de govern —entre les quals iniciar una 

campanya de conscienciació a la gent jove de la ciutat sobre els efectes del model de 

relacions sexuals i afectives— demanaven de posar en marxa mesures per prevenir i 

abordar casos en què la violència simbòlica resta invisibilitzada, com ara els casos de 

violència masclista entre joves anomenada 2.0; o també el control d’amenaces i 

coaccions a les persones per la seva condició de dones o per orientació sexual. 

Afegeix que el seu grup defensa l’establiment de mecanismes pertinents per 

garantir que als espais de titularitat pública i a l’espai públic no se cedeixen 
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espais per a publicitat amb contingut sexista, ni que fomenti o perpetuï la 

discriminació. 

Igualment,   declara   que   també   consideraven   important   articular   una 

campanya de conscienciació i prevenció del bullying masclista, establir protocols 

reals i homogenis per a la resolució de conflictes, juntament amb la formació de la 

comunitat  educativa  de  manera  integral,  així  com  a  les  plantilles  dels  diferents 

serveis municipals, garantint-los, també, bones condicions laborals. 

Creuen que aquestes mesures s’han de treballar també amb els col·lectius 

existents que diàriament treballen amb aquests casos, i amb el conjunt del moviment 

feminista i LGTBI, a fi d’anar trobant eines per afrontar aquestes situacions que, 

recorda, són conseqüència d’una hegemonia cultural i d’un sistema patriarcal que cal 

erosionar. 

Denuncia,  finalment,  que  la  llei  ha  propiciat  la  prescripció  de  molts 
d’aquests casos. 

 
La Sra. PÉREZ agraeix la iniciativa de presentar aquesta proposició al grup 

del PSC, així com les transaccions posteriors que han permès el text definitiu que té 

l’ànim de propiciar el treball conjunt; igualment, agraeix la presència d’entitats, veïns 

i veïnes de les Corts i de les famílies, en particular la del Sr. Manuel Barbero, per la 

seva dura lluita. 

Manifesta que per al Govern municipal combatre les violències és combatre 

les desigualtats, entenent que en algun moment de la vida tothom és vulnerable i 

necessita la protecció d’altri, viure en entorns segurs i sans des del punt de vista físic 

i psicològic, i reconeix que alguna cosa falla quan apareixen violències específiques 

contra col·lectius determinats. 

Precisa que la perspectiva integral en l’abordatge de qualsevol tipus de 

violència és clau, considerant Barcelona com a ciutat cuidadora. 

Això no obstant, observa que no es poden equiparar violències, com ara la 

violència de gènere amb les seves causes i dinàmiques, amb les violències envers les 

persones grans, i per aquest motiu s’han dissenyat algunes estratègies específiques. 

Així, estan desenvolupant l’estratègia de prevenció del sexisme, presentada en la 

mesura de govern a què s’ha referit la Sra. Rovira, amb línies específiques per a 

infants, adolescents i joves, i també per raó d'LGTBIfòbia. Afegeix que també tenen 

un protocol per abordar el maltractament a les persones grans; en casos d’abús sexual 

a menors per part d’educadors en centres educatius s’estan estructurant polítiques en 

tres  eixos,  amb  el  principi  de  transparència,  legalitat  i  el  principi  d’atenció 

psicològica,  i  el  Consorci  d’Educació  impulsa  convenis  per  donar  suport  a  les 

víctimes i les seves famílies. 

Tanmateix, adverteix que calen més eines i esforços, i que tenen el repte de 

dissenyar conjuntament el Pla de drets de la infància i l’adolescència, així com el Pla 

de joventut, i consideren que aquest és un bon moment per recollir la garantia del 

dret de viure sense violència, ni abusos ni assetjament. 

Afegeix que estan organitzant la primera jornada per aglutinar els diferents 

actors implicats, entre els quals els dels àmbits esportiu, educatiu, sanitari, així com 

dels equipaments municipals, per debatre les actuacions i la disponibilitat d’eines per 

a la detecció i l’acompanyament en casos d’abusos a menors, juntament amb la 

introducció de la formació de professionals a primera línia. 
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El Sr. COLLBONI considera que no hi ha gaire res més a afegir a les 

intervencions precedents i agraeix les aportacions fetes. Reitera el reconeixement a la 

lluita de persones i entitats respecte a aquest assumpte. 

Admet que avui es fa un pas important perquè allò que fins ara es 

considerava un problema de l’àmbit privat amb actuacions com aquestes s’elevi a la 

categoria de públic de problema social que s’ha d’abordar des dels poders públics. 

Reprenent l’article d’Emma Riverola a El Periódico, remarca que aquest 

problema no vol silenci i que la pretensió social ha de ser posar-hi llum i solucions; i 

que els infants i adolescents que de vegades viuen amb normalitat situacions que no 

ho són, de normals, han de saber que a més de comptar amb la família i l’entorn més 

proper per ajudar-los, hi ha uns poders públics disposats a fer-ho. 

 
S’APROVA, per unanimitat, la proposició/declaració de grup en debat amb 

el text transaccionat següent: 

 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda impulsar 

l’elaboració d’una estratègia contra la violència, l’assetjament i l’abús d’infants, 

adolescents i joves en el marc dels plans de drets d’aquests col·lectius, que tingui 

com a objectius: - Declarar Barcelona ciutat de tolerància zero a la violència, 

l’assetjament i l’abús i fer la xarxa d’equipaments municipals de proximitat espais 

lliures, segurs i de protecció de situacions de violència, assetjament i abusos. - 

Realitzar la diagnosi de la realitat actual, analitzant les bones pràctiques que ja 

existeixen i dotant els equipaments de proximitat municipal i els seus professionals 

de les eines pertinents (formatives, circuits, protocols...). - Implantar un canal segur 

com un punt gratuït de denúncia, informació i assessorament, confidencial i protegit, 

en coordinació, si escau, amb altres serveis d’atenció a les víctimes existents a 

Catalunya i l’Estat. - Fer una campanya institucional de prevenció en els àmbits 

educatiu i esportiu orientada als infants, adolescents i joves i el seu entorn per tal de 

prevenir la violència, els abusos i els assetjaments. 

 
Del Grup Municipal del Partit Popular 

 
Prop. 5.- (M1519/3005) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a iniciar 

els tràmits, en aquells casos en què no s'hagi fet ja, per desallotjar els immobles de 

titularitat municipal que estan ocupats il·legalment a la ciutat de Barcelona, i en 

paral·lel procedir a definir els usos previstos per a aquests immobles, així com 

assignar els recursos econòmics suficients per posar en servei els edificis amb els 

nous usos socials en favor de veïns i dels barris. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa de manifest que amb el nou mandat 

municipal estan proliferant les ocupacions d’immobles, amb una gran intensitat les 

darreres setmanes. 

Recapitula que el mandat es va iniciar amb l’ocupació de l’edifici municipal 

anomenat Transformadors, destinat en principi a equipament per a gent gran; i les 

darreres setmanes s’han produït noves ocupacions il·legals d’immobles municipals, 

entre els quals l’antiga comissaria de Gràcia, que ha de ser habitatge o centre cívic, 

les antigues casetes de Torres Garcia, al carrer Hort de la Vila, a Sarrià; ocupacions 

als carrers Segre de Sant Andreu, o la molt recent, al carrer Sant Bernat, a Ciutat 

Vella, de l’antiga escola d’adults. 
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Considera  que  aquests  fets  demostren,  d’una  banda,  que  s’està  privant 

d’usos socials, habitatge públic, centres cívics, equipaments per a gent gran, 

urbanització i obertura d’espais per millorar la qualitat de vida dels barris; remarca 

que amb aquestes ocupacions s’estan impedint aquests usos municipals en cada 

vegada més districtes. 

En conseqüència, assenyala que el sentit de la proposició que presenten és 

que cal reaccionar, no només no consentint les ocupacions i promovent les accions 

legals necessàries per promoure el desallotjament dels ocupants irregulars. Addueix 

que la desídia municipal no pot ser el pretext per a aquestes ocupacions il·legals i, 

altrament, l’Ajuntament de Barcelona, a més d’impedir les ocupacions, ha de destinar 

aquests immobles públics a l’ús social i de barri que reivindiquen els veïns. 

 
El Sr. FORN explica que han demanat reiteradament al Govern que 

compleixi amb la seva obligació de protegir i defensar el patrimoni públic municipal. 

Precisa que la Llei de patrimoni de les administracions públiques exigeix que 

s’exerceixin les potestats administratives i les accions judicials procedents, dotant les 

administracions de potestats en la recuperació d’ofici. 

Això no obstant, retreu al Govern municipal que no sempre hagi actuat amb 

la diligència necessària ni hagi emprat els instruments que li reconeix la llei, que 

determina que en cas d’ocupació il·legal l’Administració té l’obligació d’actuar. 

Observa que si a aquest principi s’afegeix que moltes vegades la majoria 

d’ocupacions comporten molèsties de sorolls i altres problemes de convivència amb 

els veïns, encara resulta més sorprenent la manca de celeritat en l’actuació municipal. 

Diu que també estan d’acord amb el contingut de la proposició quant a 

definir els usos dels edificis i l’assignació de recursos econòmics suficients per a la 

seva posada en funcionament; per aquest motiu, afirma que els preocupa que alguns 

usos d’equipaments ja acordats amb els veïns, com és el cas del centre multifuncional 

de Transformadors, que incloïa un casal de gent gran, serveis per a entitats i una sala 

d’actes, ara estigui aturat perquè s’ha obert un nou procés participatiu, que encara 

retarda més els compromisos adquirits amb els veïns i les veïnes. 

En conseqüència, avança el suport a la proposició del grup del PP. 

 
La Sra. BARCELÓ considera, d’entrada, que cal diferenciar l’actuació amb 

motiu de l’ocupació d’immobles de titularitat municipal. 

Assenyala  que  en  els  casos  d’ocupació  per  part  de  persones  en  risc 

d’exclusió social, famílies amb infants o persones al seu càrrec que hagin perdut el 

seu habitatge, cal reallotjar-les garantint unes condicions d’habitatge saludable; per 

aquest motiu, entén que hauria de ser una prioritat que la ciutat disposi d’un parc 

d’habitatge social per donar resposta a les necessitats reals. 

Altrament, consideren convenient actuar en les ocupacions d’edificis i locals 

deshabitats sense consentiment de la propietat amb l’única voluntat de transgredir les 

normes. Posa de manifest que, sovint, aquesta mena d’ocupacions generen problemes 

de convivència amb el veïnat per l’ús inadequat i la manca de respecte a les normes 

de convivència comunitàries. 

Denuncia que aquest ajuntament no disposi d’un cens d’edificis de titularitat 

municipal; i convida el Govern, a qui tant agrada fer estudis descriptius, que elabori 

aquesta llista, atès que és indispensable saber de què es disposa si l’objectiu és donar 

un ús socials a aquests immobles. 
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Remarca que per a una bona convivència cal establir un seguit de pautes; 

així, quan s’ocupa de manera il·legal un edifici de titularitat municipal es vulneren 

els drets del conjunt de la ciutadania, privant-la que en aquests immobles es puguin 

instal·lar equipaments necessaris al barri. 

Referint-se al cas concret de l’edifici de Transformadors, recorda que 

l’anterior mandat es va proposar que s’hi ubiqués un equipament al servei dels veïns 

i veïnes de Fort Pienc i la dreta de l’Eixample, i subscriu l’ús polivalent que es va 

acordar i a favor del casal. 

Precisa que els veïns de Transformadors s’han queixat de les molèsties que 

genera l’ocupació il·legal de l’edifici que, recorda, té greus problemes estructurals 

que recomanaven la seva demolició. En aquest sentit, adverteix que l’Ajuntament ha 

de garantir la seguretat dels edificis de la seva propietat. 

Denuncia que el Govern municipal no ha d’incitar ni permetre l’ocupació 

il·legal, i encara menys legitimar un fet consumat per la força, sobretot tenint en 

compte el greuge que això suposa per a la ciutadania que fa tots els passos legals per 

obtenir un habitatge social. 

Per tant, ratifica el compromís de Ciutadans amb les persones que perden el 

seu habitatge i la necessitat de disposar d’un parc d’habitatge social, però, altrament, 

manifesta  que  no  poden  permetre  l’ocupació  com  a  eina  de  transgressió  de  les 

normes que han de garantir la convivència ciutadana. 

 
El Sr. CORONAS observa que l’assumpte de les ocupacions ha estat a 

bastament debatut en comissió i en ple, però entén que al grup del PP li agrada 

insistir-hi. 

Manifesta que el fenomen de l’ocupació és heterogeni, en alguns casos per 

necessitat d’habitatge i, en d'altres, per motius diversos. En conseqüència creu que no 

es poden posar totes les ocupacions al mateix sac a l’hora de fer una proposició. 

Confirma que no estan d’acord amb les activitats irregulars o les molèsties 

derivades d’una ocupació, però creu que cal ser capaços de diferenciar els motius per 

què s’ha produït, i valorar les molèsties generades. 

Puntualitza que el problema no sempre és l’ocupació, sinó no tirar endavant 

els equipaments previstos en els immobles municipals que propicien les ocupacions; 

per tant, entenen que cada cas d’ocupació s’ha de valorar individualment. 

Fa notar que el grup del PP sempre apel·la a la llei, especialment a l’article 
47 de la Constitució espanyola, que recull que tots els espanyols tenen dret a gaudir 

d’un habitatge digne i adequat, i que els poders públics promouran les condicions 

necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la 

utilització del sòl d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació. Altrament, 

afirma que mai no ha vist que presentin un recurs al Tribunal Constitucional pels 

incompliments reiterats de diverses lleis i les execucions immobiliàries amb vistiplau 

de l’Estat. 

Dit això, constata que caldria fer una feina preventiva, amb seguiment de les 

persones que han patit un desnonament; i, igualment, apunta que s’haurien de fer els 

concursos d’habitatge abans de la finalització de les promocions d’habitatge social. 

Assegura que estan satisfets que el Consistori actual apliqui el protocol de 

2013, i que segueixi les directrius de les Nacions Unides, atès que consideren que cal 

una interpretació garantista de les lleis i no pas autoritària. Puntualitza que aquest 

aspecte marca la diferència en la concepció de l’estat de dret que tenen les diverses 

formacions d’aquesta cambra. En conseqüència, afirma que estan d’acord que 
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cal aplicar la llei, però sempre per resoldre els problemes de la ciutadania i no per 

crear-ne de nous. 

 
La Sra. ANDRÉS manifesta que per al seu grup abordar l’ocupació 

d’immobles  de  titularitat  pública  és  el  mateix  que  fer-ho  sobre  l’ús  i  el  destí 

d’aquests edificis, que ha de ser públic, decidit participadament, regulat amb 

transparència i participació, cívic i al servei de la ciutadania. 

Per aquest motiu, adverteix que cal garantir la disponibilitat i utilitat de tots 

els immobles i espais de titularitat municipal, cosa que, en primer lloc, implica 

decidir l’ús que se’ls donarà. Diu que, en aquest cas, els regidors i regidores de 

districte han de confrontar necessitats i prioritats diverses, i destaca la dificultat 

d’establir participadament l’ús d’un d’aquests espais o edificis. Igualment, subratlla 

la dificultat d’abordar d’una manera regulada i transparent la seva gestió. 

Precisa que la gestió per la qual aposta el seu grup, ara i abans, és la gestió 

cívica dels espais, a la qual s’accedeix amb igualtat d’oportunitats, garantista i 

garant. Fa notar, tanmateix, que cap d’aquests valors que acaba d’esmentar no 

s’acompleix quan es consent l’ocupació d’un espai públic, que pertany a tota la 

ciutadania. Per tant, fa avinent que els pertoca a tots protegir aquests valors, per la 

qual cosa el seu grup aposta per actualitzar el protocol del 2012 a fi de garantir que 

els espais públics tenen un ús decidit per tothom, així com que la seva gestió es posi 

a l’abast de tothom qui hi vulgui participar. 
Per tot plegat, assenyala que no estan d’acord amb el consentiment 

d’ocupacions d’espais públics, i demanen que s’apliqui igualitàriament el tractament 

en tots els espais, tant en el de Transformadors com el de l’antiga comissaria de Nil 

Fabra o els habitatges de l’Hort de la Vila, a Sarrià. 

 
La Sra. ROVIRA opina que amb aquesta proposició el grup del PP comença 

la casa per la teulada: primer desallotjar i després ja es veurà quins usos es dóna als 

espais. I addueix que el fet que ho situï en paral·lel respon a pura demagògia, ja que 

els tràmits administratius per desallotjar una finca poques vegades superen els sis 

mesos,  mentre  que  la  definició  d’usos  per  als  immobles  i  dotar  els  recursos 

econòmics són procediments que poden durar molt més temps. 

Observa que el grup del PP no parla de quins criteris s’han d’emprar per 

valorar quins són els millors usos per a aquestes finques, tement de poder-se trobar 

que alguns edificis no siguin susceptibles de tenir un millor ús que l’actual, com és el 

cas de la comissaria, actualment el casal popular Tres Lliris, a Gràcia. 

Addueix que atenent a la lògica, i no pas a l’odi ideològic, primer de tot cal 

valorar la utilitat que poden tenir els edificis per a la funció municipal als barris; si hi 

ha recursos econòmics per desenvolupar el projecte i si aporta més o menys a la 

societat que l’ús que tenen en l’actualitat. 

Pregunta, per tant, quin sentit té mantenir un edifici municipal buit mentre 

es desenvolupa un projecte per al qual no hi ha recursos previstos; i qüestiona si és 

que  prefereixen  els  habitatges  buits  per  poder  especular  millor.  Observa  que  a 

l’entorn del grup proposant potser els va anar bé l’època en què això succeïa, però 

ratifica que a les classes populars els va anar molt malament. 

Indica que en alguns dels espais que el grup del PP vol desallotjar sense cap 
pla alternatiu per al seu ús s’hi desenvolupen activitats que donen valor afegit al 

teixit associatiu, polític i cultural de la ciutat; colles de cultura popular, mitjans de 

comunicació alternatius, assemblees de barri, xerrades de difusió política en què no 

tenen cabuda les grans corporacions de mitjans de comunicació, activitats culturals. 
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Entén que al grup del PP pot ser que no li agradin aquestes activitats, però això no 

significa  que  no  tinguin  un  gran  valor  social,  imprescindible  per  construir  una 

societat alternativa. 

Entén que s’ha de tenir clar que les persones tenen un seguit de drets, no 

perquè els atorgui cap llei, sinó per la condició d’éssers humans, entre els quals el 

dret a l’habitatge, a l’associació, de participació política. 

Afegeix  que  aquests  drets  també  estan  recollits  en  el  corpus  jurídic de 

l’Estat espanyol, com ara a la Declaració dels Drets Humans, i també en la 

Constitució que el PP venera, i que els recull en l’article 47. 

Feta aquesta reflexió, precisa que l’ocupació d’un edifici abandonat sense 

que estigui previst donar-li cap ús per part de l’Administració es denomina “acció 

ciutadana” en funció d’uns drets que la llei garanteix, com acaba de dir, però que cap 

administració no reconeix. 

Insisteix,  doncs,  que  l’ocupació  no  és  una  situació  d’il·legalitat  com 

pretenen alguns, sinó de quasi legalitat, atès que qui ocupa ho fa prenent els drets que 

li pertanyen; i reclama que, com a mínim, abans de demanar el desallotjament en 

plural i sense cap alternativa, haurien de vetllar perquè els drets fonamentals de les 

persones que fan una ocupació quedin intactes. 

Per tot plegat, es ratifica en la defensa de CUP - Capgirem Barcelona dels 

espais ocupats a la ciutat. 

 
El Sr. PISARELLO considera que la proposició del PP té alguns elements 

demagògics tal com ha estat formulada pel Sr. Fernández Díaz, i li confirma, 

d’entrada, que la voluntat del Govern és que no hi hagi cap edifici municipal que 

romangui sense ús, buit i improductiu perquè la seva obligació és donar-li un ús 

públic com a equipament en interès de la ciutadania. 

Subscriu plenament l’observació de la Sra. Barceló sobre la necessitat 

d’elaborar un cens d’edificis municipals en desús, i confirma que estan elaborant un 

mapa  de  tota  la  ciutat  a  fi  d’ubicar-los  i  saber  amb  quins  espais  de  titularitat 

municipal compten i donar-los un destí. 

Tanmateix, fa notar que els temps administratius no són els mateixos que 

exigeix la peremptorietat de les necessitats ciutadanes, de manera que quan es 

produeixen  ocupacions,  sobretot  d’edificis  públics  que  feia  molt  de  temps  que 

estaven en desús i sense destí, aquest ajuntament està obligat a respondre amb 

responsabilitat i prioritzant el bé comú i la convivència ciutadana. 

Està d’acord, com aquí s’ha dit, que no totes les ocupacions són iguals, i en 

el cas de les que responen a una reclamació de drets legítims i estan arrelades al barri, 

es poden considerar com un toc d’atenció a una inacció injustificada per part de 

l’Administració i, per tant, una oportunitat per desenvolupar formes d’autogestió 

cívica i comunitària que tenen una llarga tradició no només a Barcelona sinó en 

moltes ciutats europees. 

En conseqüència, afirma que la resposta del Govern municipal no pot ser 

irreflexiva, que no torni a provocar una sortida com la de Can Vies, motiu pel qual 

estan obligats a esbrinar de quin projecte es tracta, si té arrelament al barri o no, 

quines són les condicions de seguretat, el garantiment d’un bon veïnatge i, sobretot, 

establir diàleg en què pugui participar la comunitat veïnal a fi de trobar una sortida 

jurídicament correcta. I afegeix que només si aquesta via no funciona, caldrà tirar 

endavant els tràmits judicials per a la recuperació de l’immoble públic. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pregunta al Sr. Pisarello si, des del Govern  

 

estant, ha pactat amb alguns col·lectius abans o després que hagin fet ocupacions 

il·legals d’edificis municipals, i posa com a casos concrets els habitatges del carrer 

Hort de la Vila, dels quals s’han lliurat les claus als ocupants; o el del carrer de Sant 

Bernat, el darrer cas d’ocupació d’un edifici municipal a Ciutat Vella, i del qual 

l’Ajuntament   va   tenir   constància   abans   d’exhaurir   el   termini   per   fer   un 

desallotjament sense entrar en la dinàmica judicial i, en canvi, no el va fer. 

Manifesta que si el tinent d’alcaldia no li confirma que s’ha arribat a un 

pacte  en  aquests  casos  d’ocupació,  entendrà  que  el  que  succeeix  és  que  els 

antisistema s’adapten a l’ecosistema municipal propiciat pel Govern de la ciutat. 

Altrament, insisteix que l’obligació de l’Ajuntament és garantir el dret dels veïns dels 

edificis ocupats, que molt sovint generen greus molèsties i restringeixen el seu dret 

de disposar d’un bé públic. Afegeix que als ocupants dels edificis no se’ls exigeixen 

llicències d’obres per fer qualsevol actuació, ni permisos municipals per a les seves 

activitats. Igualment, recrimina que no generin cap reacció per part de l’Ajuntament 

per les molèsties que provoquen. 

I considera molt preocupant que la proliferació d’ocupacions d’edificis 

municipals de forma il·legal generi no només un efecte crida, sinó un efecte dominó 

com el de les darreres setmanes, i que és el que ha motivat la presentació de la 

proposició. 

 
El Sr. CORONAS, després d’avançar que faran un vot d’abstenció, llegeix 

una part de l’aplicació del pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals 

que parla del dret a un habitatge adequat, i que assenyala que abans de dur a terme 

qualsevol  desallotjament  forçós,  en  particular  els  que  afecten  grans  grups  de 

persones, els estats part haurien de vetllar perquè s’estudiïn, en consulta amb els 

interessats, totes les possibilitats que permetin evitar o minimitzar la necessitat de 

recórrer a la força. 

Entén que es tracta d’una reflexió que cal tenir en compte a fi de preservar 

la seguretat de totes les parts. 

 
La Sra. ANDRÉS precisa que votaran a favor de la proposició amb el 

benentès que no estan votant a favor dels desallotjaments per la força, sinó d’iniciar 

tràmits per desallotjar i, alhora, definir els usos dels espais públics en desús. 

 
El Sr. PISARELLO respon al Sr. Fernández Díaz que en el cas de les 

casetes de l’Hort de la Vila s’ha obert un procés de diàleg amb els joves del barri que 

reivindiquen equipaments —que despectivament qualifica d’ocupants il·legals el 

regidor— a fi d’arribar a una solució dialogada. 

Afirma que per al Govern els enemics d’allò públic no són grups de veïns i 

veïnes o gent jove que pot ocupar i obrir un espai públic al barri, que possiblement 

l’Administració mantenia buit injustificadament, sinó que considera que els autèntics 

enemics d’allò públic són els qui negocien amb l’aigua, la sanitat o que s’enriqueixen 

a costa de les arques públiques. I aprofita per destacar que la ciutat ha guanyat molts 

equipaments amb actuacions com les que aquí s’han descrit. 

Finalment, avança el vot contrari a la proposició. 

 
S’APROVA  la  proposició  /  declaració  de  grup  en  debat  amb  cinc 

abstencions —emeses pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila—, catorze vots en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, 
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Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pel Sr.  

 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres 

del Consistori. 

 
Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 
Prop. 6.- (M1519/3023) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- El Ple de l'Ajuntament de 

Barcelona manifesta la seva voluntat d'aprovar en el mandat 2015-2019 un nou règim 

d'elecció dels consellers i conselleres de districte basat en l'elecció per sufragi 

universal i directe. Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Barcelona acorda impulsar la 

modificació de l'article 16 de les normes reguladores del funcionament dels districtes, 

per tal d'establir el redactat següent: "Capítol 4t. Els consellers i conselleres de 

districtes. Article 16.- Elecció dels consellers i conselleres de districte. 1.- Els 

consellers i conselleres de districte s'escolliran pels veïns i veïnes de cada districte en 

sufragi universal i directe segons les normes reguladores de les eleccions municipals. 

2.- Els i les representants de cada candidatura als diferents districtes de la ciutat es 

presentaran en llista separada a les candidatures a alcaldable i regidors i regidores 

presentades a l'Ajuntament de Barcelona. Cada coalició o partit constituirà una llista 

diferenciada per a cada districte. 3.- La composició de cada consell de districte 

sorgirà dels resultats de les eleccions a l'organisme corresponent a cada demarcació 

territorial. 4.- De la llista més votada a cada barri de les eleccions del consell de 

districte, s'escollirà el/la conseller/a de barri. 5.- Els consellers i conselleres de 

districte tindran els mateixos drets i deures que els regidors i regidores de 

l'Ajuntament de Barcelona, segons el Reglament orgànic municipal vigent. Tercer.- 

L'Ajuntament de Barcelona impulsarà aquelles modificacions legals necessàries per 

tal de fer possible l'aplicació del nou règim d'elecció per a les eleccions municipals 

de l'any 2019. 

 
La Sra. LECHA manifesta que l’elecció directa dels consellers i conselleres 

de districte és una reivindicació no només de la seva formació, sinó també del 

moviment veïnal i associatiu de la ciutat. 

Precisa que les darreres eleccions municipals Barcelona en Comú i CUP - 

Capgirem van escollir les persones que representarien les respectives candidatures als 

districtes de manera oberta i democràtica; que en un cas es va fer amb unes primàries 

per  via  telemàtica,  i  amb  assemblees  obertes  en  l’altre.  Remarca  que  altres 

formacions polítiques també ho han reivindicat, com el cas d’ERC, que va presentar, 

el 2009, una proposta similar a la que avui presenten. 

Reconeix que aquesta proposició que avui porten al Ple té diverses 

implicacions i complicacions procedimentals i jurídiques, però afirma que tenen el 

convenciment que la voluntat política és l’únic ingredient imprescindible, i que cal 

un temps del qual disposen. I afegeix que, més enllà de les declaracions d’intencions 

que avui s’aprovin o no, tenen la voluntat política que la seva iniciativa tiri endavant. 

Remarca que l’elecció directa dels consellers i conselleres és una 

reivindicació històrica que la CUP fa seva, conscient que això significa un canvi 

radical del model de govern de l’Ajuntament de Barcelona, que actualment nomena 

els regidors i regidores de districte entre els membres de l’equip de govern. 

Consideren, doncs, que cal abordar una transformació radical i democràtica 

de descentralització de les decisions polítiques de la ciutat i els seus barris, malgrat 
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que entenen que aquesta qüestió ultrapassa la proposició que avui presenten, motiu 

pel qual no ho han inclòs, atès que requereix un debat des de la base. 

Entén que seria molt positiu també establir algun mecanisme revocatori, 

com existeix en molts països del món, de la presidència o del cap de l’Estat. 

Altrament, assenyala que a l’Estat espanyol aquesta condició es dóna per transmissió 

sexual, i la revocació, per abdicació o traspàs. 

Puntualitza que la seva no és una aposta per la política que delega la 

responsabilitat en uns representants allunyats, escollits cada quatre anys, sinó que la 

fan per la política de les persones, de veïns i veïnes, amb les seves accions i decisions 

quotidianes. 

Fa notar que la crisi de partits del règim és un fet evident, i entén que si no 

aprofiten les oportunitats no podran revertir la situació. Així, observa que el mandat 

municipal actual pot passar sense pena ni glòria o, altrament, pot aprofitar totes les 

oportunitats que se li presentin. En aquest sentit, admet que cal abordar la gestió del 

dia a dia, però també destinar tots els esforços a emprendre iniciatives de 

transformació real i profunda. 

Fa avinent que en els terrenys econòmic, social, de gènere, cultural i de drets 

humans hi ha moltes possibilitats per a un govern de canvi que pretengui fer alguna 

cosa més que una alternança sistèmica, també en els àmbits polític i democràtic. 

Precisa que són plenament conscients que la proposició que avui presenten 

no  suposa  alterar  els  fonaments  de  l’estructura  decisòria  de  l’Ajuntament,  no 

significa cap proposta de màxims, cap revolució al Ple; però sí que la consideren una 

nova oportunitat per instar tots els grups municipals, en particular el Govern, a 

donar-hi suport a fi de fer més democràtica aquesta institució. 
Destaca que l’elecció directa de les conselleres i els consellers de districte 

tindria un efecte democràtic evident, atès que veïns i veïnes tindrien la possibilitat 

d’escollir directament la seva representació i no haver de confiar en allò que 

posteriorment decideixin els partits en funció de quotes. Afegeix que també tindria 

un efecte incentivador remarcable, perquè l’elecció directa permet observar de prop 

les propostes i les persones, fa viu el debat i la confrontació de projectes. Recalca que 

com més directe és l’àmbit de participació més augmenta. 

Igualment,  en  destaca  l’efecte  pedagògic,  atès  que  l’apropament  de  la 

política a la ciutadania genera interès, implicació i coresponsabilitat. 

Finalment, mostra el convenciment que aquesta modificació en l’elecció de 

conselleres i consellers de districte és un pas important en la democratització de la 

ciutat, un element imprescindible que hauria de ser un eix fonamental del mandat. 

Remarca que, aquest, és només un dels canvis necessaris, juntament amb l’impuls de 

la participació basada en la informació, debat, deliberació i decisió. 

Posa en relleu que el millor termòmetre democràtic de la ciutat és la 

proximitat de les decisions a les persones a qui afecten. 

 
El Sr. MARTÍ expressa la coincidència general del seu grup amb el 

plantejament  del  grup  de  la  CUP,  inclosa  la  transacció  de  la  proposició  amb 

Barcelona en Comú. 

Consideren que es tracta d’una reivindicació àmpliament compartida, i en el 

cas del seu grup recorda que l’han incorporada en els programes electorals. Subscriu, 

com deia la Sra. Lecha, que l’elecció directa de consellers i conselleres de districte ha 

de contribuir a l’aprofundiment de la qualitat democràtica local, així com a millorar 

la identificació dels electors amb els seus representats en barris i districtes. 
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Admet   que   es   tracta   d’un   assumpte   complex,   que   transcendeix   la  

 

modificació de l’article 16 de les normes reguladores dels districtes, i que fins i tot es 

podria anar més enllà a l’hora de plantejar modificacions legals a escala estatal —de 

la LOREG mentre formin part de l’Estat espanyol— i de la normativa del Parlament 

de Catalunya. 

En conseqüència, avança el vot a favor de la proposició, i manifesta que els 

agradaria poder contribuir en el consell general que entre tots haurien de construir a 

fi  que  les  modificacions  esmentades  esdevinguin  una  realitat.  Afegeix  que  està 

d'acord amb la ponent que també cal preveure algun mecanisme de revocació, ja que 

altrament estarien fent la feina a mitges. 

 
El Sr. SIERRA agraeix la proposició al grup de la CUP, que s’adiu amb el 

sentiment  de  regeneració  de  la  democràcia  que  va  inspirar  el  naixement  de 

Ciutadans, com constata el fet que tots els regidors i regidores van ser elegits 

prèviament en un procés de primàries internes. 

Remarca que la regeneració democràtica s’ha de portar a les institucions i, 

per tant, estan a favor que els representants de tots i cadascun dels ciutadans als 

districtes siguin elegits de manera democràtica, amb la qual cosa també es garanteix 

la participació de veïns i veïnes en l’elecció dels seus representants més directes i 

propers als consells de districte i de barri. 

Afegeix que la regeneració democràtica passa també per assolir un acord de 

ciutat quant a aquesta elecció directa, i que cal que tot els grups municipals 

assumeixin una posició comuna, i que no sigui una qüestió monopolitzada per una o 

altra formació política. 
Observa  que  la  crisi  econòmica  que  han  patit  recentment  també  ha 

comportat una crisi democràtica, s’ha desprestigiat l’acció política, i afirma que estan 

convençuts que s’ha d’incrementar la democràcia amb més democràcia, motiu pel 

qual avança que votaran a favor de la proposició. 

 
La Sra. CAPDEVILA remarca que l’elecció directa de conselleres i 

consellers de districte sempre ha estat una prioritat per a ERC que, com ha recordat la 

regidora, va presentar una proposició al Ple en aquest sentit, i ho va tornar a fer el 

2014  amb  una  iniciativa  a  la  comissió  de  Presidència  i  Règim  Interior  a  fi  de 

constituir un grup de treball amb tots els grups polítics i els representants del Consell 

de Ciutat. 

Insisteix en la necessitat d’implementar jurídicament la possibilitat de 

l’elecció directa, però atès que la regulació jurídica actual no ho disposa, proposa 

idear mecanismes com ara la consulta ciutadana després de les eleccions municipals. 

Destaca la importància d’introduir aquest debat en els reglaments de 

participació i organització territorial de la ciutat. Per tant, el posicionament del seu 

grup és favorable a la proposició de la CUP, que entenen que té la voluntat de posar 

aquest assumpte damunt la taula i crear consens entre els grups a fi d’avançar en 

aquesta descentralització que suposarà un apropament de la política a la ciutadania. 

Justifica aquest suport també perquè valoren positivament l’esmena 

introduïda per Barcelona en Comú en el sentit de cercar un consens ampli sense 

lligar-se de peus i mans amb un posicionament previ. 

Entenen  que  la  participació  ciutadana,  la  gestió  cívica,  la  iniciativa 

ciutadana, la transparència, el codi ètic, la concentració de drets i deures, així com 

l’elecció directa dels representants polítics en tots els òrgans municipals són aspectes 

clau per a la regeneració democràtica i la nova governança. Afegeix que la 
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descentralització efectiva dels districtes i l’elecció directa dels seus representants  

 

formen part de les accions que permeten desenvolupar els principis de bon govern i 

bona administració que, en un moment de desafecció política, cal més que mai fer un 

esforç en aquesta direcció i apropar la tasca de l’Administració als veïns i veïnes. 

Posa en relleu que els consellers i conselleres de districte són una peça cabdal en la 

rendició de comptes a la ciutadania, de la qual tenen la representativitat directa i que 

l’aproxima a l’activitat municipal ordinària. 

En conseqüència, avança el vot favorable a la proposició i insta tots els 

grups polítics a arribar al consens en aquest sentit. 

 
La Sra. ANDRÉS enceta la seva intervenció recordant que fa més de trenta 

anys  que  la  descentralització  municipal  en  districtes  està  consolidada  en  una 

estructura reconeguda per tots els veïns i veïnes. Per tant, cal reprendre la previsió de 

l’elecció  directa  de  consellers  i  conselleres  per  sufragi  universal,  inclosa  en  les 

normes municipals i la Carta municipal que preveuen aplicar, quan sigui possible, 

l’Estatut dels consellers i conselleres. I fa notar que s’han fet diversos intents en 

aquesta direcció que, malauradament, no s’han sabut canalitzar per la via 

parlamentària a fi de fer les modificacions pertinents en les lleis de règim electoral. 

En conseqüència, manifesta que han de continuar treballant internament per 

aconseguir l’elecció directa, i modificar les normatives que ajudin en aquest sentit i 

que siguin de competència estrictament municipal. 

Considera coherent la proposició de la CUP amb aquesta trajectòria que 

acaba d’apuntar. Observa que en aquesta cambra hi ha regidors i regidores que han 

estat consellers de districte i que saben que s’ha evolucionat molt en aquesta figura, 

malgrat que l’objectiu és aconseguir l’elecció directa a fi d’avançar en la millora de 

la seva legitimació democràtica. 

Valora, també, que la proposta s’adiu amb el desenvolupament dels barris, 

que el Districte és l’administració de referència a escala ciutadana, i coherent amb els 

temps en voler fer participar la ciutadania en la presa de decisions dels seus 

representants. 

 
La  Sra.  ESTELLER  destaca  la  feina  dels  consellers  de  districte,  que 

coneixen  molt  bé els  barris  i  totes  les  accions  que s’hi  desenvolupen.  Això  no 

obstant, diu que també cal valorar, en la línia que apunta l’esmena transaccionada, 

incrementar la descentralització en els districtes; i abans d'implantar l’elecció directa 

dels consellers i conselleres s’haurà de definir quin model de districte i quines 

competències ha de tenir, atès que d’ençà de la seva constitució el 1987, tenen 

poques  competències  de  decisió.  Així,  insisteix  en  la  conveniència  que  siguin 

tingudes en compte les decisions dels consells de districte. 

Entén que cal un debat profund en la línia que acaba d’apuntar, així com per 

organitzar i coordinar l’acció en els districtes per mantenir i garantir la governabilitat 

de la ciutat. 

Precisa que el seu grup votarà favorablement la proposició transaccionada 

amb el grup del Govern, tenint en compte que no només cal abordar la reforma de la 

llei de districtes, sinó que cal una reforma més profunda de la llei de règim electoral. 

En aquest sentit, fa referència a informes de juristes i del mateix Ajuntament en què 

s’estableix la necessitat d’una reforma de la llei orgànica de règim electoral general 

per donar via a la possibilitat d’elecció directa dels consellers de districte, i insta a 

impulsar la modificació del marc normatiu que ha de ser prèvia a la modificació del 
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reglament; i, paral·lelament, treballar en la descentralització valorant el paper i el pes 

decisori veritable que han de tenir els districtes. 

 
La Sra. PIN celebra el grau de consens assolit per una proposició de la CUP 

amb un esmena de Barcelona en Comú, que els porta a preguntar-se, si és que 

realment hi havia aquest grau d’acord, per què no s’havia plantejat abans. Tanmateix, 

es felicita pel fet que aquesta proposició posa damunt la taula la necessitat d’anar cap 

a una veritable descentralització de la ciutat i un pas endavant en l’elecció directa. 

Observa que el govern dels districtes, ara com ara, no està descentralitzat i 

té més un paper de gestió administrativa que no pas d’actor polític. Tanmateix, 

remarca que l’acció de govern va dirigida a les persones ubicades al territori i, per 

tant, és mitjançant la descentralització que s’ha d’assolir una nova forma de fer 

política i obertura de les institucions. 

Així, doncs, indica que el vot del Govern és favorable a la proposició, i 

convida tots els grups municipals a treballar en el seu contingut a fi de poder 

aconseguir en aquest mandat l’elecció directa de consellers i conselleres de districte, 

com a mínim. 

 
La Sra. LECHA agraeix a tots els grups el suport a la proposició, i reconeix 

que es tracta d’una tasca que ha de liderar el Govern municipal, però li fa avinent el 

suport de la CUP, i dedueix que de la resta de grups. 

 
El Sr. SIERRA fa notar a la Sra. Pin que en el conglomerat de partits al qual 

pertany Barcelona en Comú n’hi ha un que ha tingut responsabilitats de govern i que 

no ha abordat mai aquest assumpte que avui els ocupa. 

 
La Sra. CAPDEVILA entén que si la proposició ha rebut el suport unànime 

de tots els grups de cara a les pròximes constitucions de districtes els consellers i 

conselleres seran elegits directament per la ciutadania. 

 
La Sra. PIN replica al Sr. Sierra que Barcelona en Comú no és un 

"conglomerat" de partits, sinó una confluència. 

Se suma a la voluntat expressada per la Sra. Capdevila i manifesta que 

confia que tots treballin per assolir-ho. 

 
S’APROVA, per unanimitat, la proposició/declaració de grup en debat amb 

el text transaccionat següent: 

 
El  Plenari  del  Consell  Municipal  acorda:  1.  El  Ple  de  l’Ajuntament 

manifesta la seva voluntat d’aprovar en aquest mandat 2015-2019 un nou model de 

descentralització dels districtes, impulsant les modificacions normatives que siguin 

necessàries per facilitar l’elecció per sufragi universal i directa dels consellers i 

conselleres de districte, amb un ampli debat públic i amb la màxima implicació i 

consens dels grups municipals. 2. El Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda 

impulsar la modificació de l’article 16 de les normes reguladores del funcionament 

dels districtes per tal de fer possible l’elecció directa dels consellers i conselleres sota 

els criteris següents: Els consellers i conselleres de districte els escolliran els veïns i 

veïnes de cada districte en sufragi universal i directe segons les normes reguladores 

de les eleccions municipals. 3. L’Ajuntament de Barcelona impulsarà 
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aquelles modificacions legals per tal de fer possible l’aplicació del nou règim 

d’elecció per a les eleccions municipals de l’any 2019. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 
Prec 1.- (M1519/3009) Que el Govern demani un informe jurídic que indiqui si l'eina urbanística 

escollida (el Pla especial urbanístic) és la idònia per regular els allotjaments turístics i 

que, mentre aquest informe és redactat i donat als grups polítics, quedi sense efecte 

l'aprovació inicial del PEUAT. 

 
La Sra. MEJÍAS justifica la presentació del prec per evitar que una qüestió 

de procediment de defecte de forma pugui comportar la nul·litat de tot el pla especial 

urbanístic d’establiments turístics (PEUAT) en tràmit. 

Assenyala  que  un  seguit  d’experts  en  legislació  urbanística  els  han  fet 

arribar els seus dubtes quant a la idoneïtat del procediment per a l’aprovació del 

PEUAT, que allò que pretén és limitar considerablement l’activitat de lloguers de 

curta durada a Barcelona. Precisa que segons estableix la Llei d’urbanisme, els plans 

especials poden regular la intensitat d’un ús en funció de les condicions físiques de 

cada zona, però no poden assignar o implantar usos detallats com es pretén amb 

aquest pla, i que, altrament, correspon a una modificació del PGM. 

Per aquesta raó que acaba d’apuntar, sol·licita un informe jurídic que 

confirmi  que  l’eina  urbanística  escollida  té  capacitat  normativa  per  establir  i 

modificar usos urbanístics previstos al PGM. 

 
La Sra. ALCALDESSA respon que el Govern és el primer interessat que 

tots els passos es facin d’acord amb la llei i els procediments i, en conseqüència, 

confirma que abans de portar a aprovació el PEUAT s’han assessorat a fons amb els 

serveis tècnics i jurídics municipals. Precisa que el pla ha estat elaborat per un equip 

mixt urbanístic i jurídic, i s’ha comptat també amb consultories externes 

especialitzades. 

Afegeix  que  en  l’apartat  legal  de  la  memòria  del  PEUAT  s’explica 

clarament que el pla especial urbanístic és la figura de planejament adequada per 

regular els usos residencials turístics relacionats directament amb les diferents 

modalitats i activitats d’aquests allotjaments. 

 
La Sra. MEJÍAS observa que quan el Govern va decidir la moratòria de 

llicències hoteleres va assegurar que ho feia amb tot rigor procedimental; recorda, 

igualment, que el seu grup ja el va advertir de la possibilitat que es presentessin 

demandes arran de la vulneració d’articles de la Llei d’urbanisme, i de la possibilitat 

d’anul·lar una decisió del Govern que no s’ajusta a dret. 

En conseqüència, reitera la demanda d’un informe jurídic a fi de garantir 

que el procediment emprat és l’adequat i evitar, per tant, demandes posteriors que 

puguin declarar nul tot el procediment. 
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La Sra. ALCALDESSA es ratifica en l’interès del Govern de complir tots 

els procediments amb el màxim rigor i ajustats a dret i a normativa; alhora, repeteix 

que l’informe sol·licitat està inclòs en la memòria. 

Quant  a  la  demanda  del  grup  de  Ciutadans  de  deixar  sense  efecte 

l’aprovació inicial del PEUAT mentre esperen l’informe, replica que això sí que 

generaria un autèntic desordre, per la qual cosa no poden acceptar el prec. 

 
NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 
Prec 2.- (M1519/3012) Que el Govern municipal es comprometi a replantejar l'estacionament del 

servei d'autocar de la línia Barcelona - La Roca Village, amb l'objectiu de reubicar- 

ne el punt de sortida i arribada a una de les estacions d'autobusos de la ciutat. 

 
La Sra. CAPDEVILA contextualitza el prec amb la gran concentració 

d’activitat turística a Barcelona, i addueix que ara com ara el debat estratègic sobre el 

turisme s’ha focalitzat en els aspectes d’allotjament i poc en aspectes cabdals com 

ara la mobilitat de turistes i viatgers. 

Indica que si bé Barcelona disposa d’un pla de mobilitat urbana i d’un 

primer esbós de pla de mobilitat turística, proposat pel grup d’ERC, entenen que 

calen més propostes per fixar accions concretes en matèria de turisme i mobilitat. 

Concreta que el centre comercial La Roca Village té un servei d’autocar 

com a línia directa d’anada i tornada a Barcelona amb origen al carrer Casp, 34, i al 

passeig de Gràcia, 6, unes localitzacions molt cèntriques i amb gran afluència de 

persones.  Indica  que  el  seu  grup  considera  que  cal  replantejar  l’estacionament 

d’aquest servei d’autocar al centre comercial amb l’objectiu de reubicar el punt de 

sortida i arribada en una de les estacions d’autobusos de la ciutat com ara l’estació 

del Nord. 

Afegeix que la presència d’aquesta línia d’autobusos al centre de la ciutat 

representa un greuge per al comerç de la zona, una reivindicació que els han fet 

arribar diverses entitats del sector comercial. 

Ratifica que ERC sempre ha defensat el comerç de proximitat, i entenen que 

aquesta línia Barcelona - La Roca Village potencia les compres fora de la ciutat. 

Consideren, doncs, que cal trobar un equilibri i trencar els motllos de l’eix Rambla - 

passeig de Gràcia a fi de donar alternatives que facilitin una permeabilitat turística al 

territori que no sempre impliqui encotxament i desencotxament al centre de la ciutat. 

 
La Sra. VIDAL agraeix al grup d’ERC la presentació del prec, que 

puntualitza que s’inclou en les qüestions que es preveuen en l’elaboració del Pla de 

mobilitat turística. 

Està d'acord plenament amb els arguments i la solució proposada pel grup 

d’ERC de traslladar aquesta línia Barcelona - La Roca Village a alguna de les 

estacions d’autobusos de línia existents. Precisa que l’estació de Fabra i Puig disposa 

d’un servei de transport a aquest centre comercial, i admet que l’estació del Nord és 

també una bona possibilitat per ubicar el servei. 

 
La Sra. CAPDEVILA demana al Govern que posi en marxa al més aviat 

possible la reubicació d’aquest servei d’autobús. 
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Prec 3.- (M1519/3013) Instar una actualització urgent del catàleg patrimonial de la ciutat de Barcelona, 

per tal d'aturar la degradació, garantir la protecció efectiva i promoure la difusió de 

tots aquests conjunts, espais, edificis i elements junt amb el seu valor d'ús i identitari. 

 
El Sr. PUIGCORBÉ diu que el seu grup ha constatat amb preocupació com 

edificis  i  espais  significatius  de  la  ciutat  d’alt  valor  històric,  patrimonial  i 

arquitectònic  han  sofert  pèrdues  irreparables  en  les  rehabilitacions  a  què  s’han 

sotmès, tant per la desconeixença de les tècniques a emprar com per intentar encabir- 

hi uns usos que no són adequats, com és el cas de Les Arenes. 

Denuncia que gran part d’aquests edificis estan en desús i pateixen 

degradació, alhora que sovint estan sotmesos a l’espoli i a la destrucció d’elements, 

una situació que il·lustra l’estat lamentable en què es troben finques de rellevància 

indubtable com el taller Masriera, del qual van tenir ocasió de parlar a bastament en 

la  sessió  de  la  Comissió  de  Drets  Socials,  Cultura  i  Esports;  o  la  Casa  Burés, 

adquirida per la Generalitat a aquest ajuntament per 26 milions d’euros per 

malvendre-la posteriorment a un fons immobiliari per 18,8 milions, i sembla que en 

un futur proper s’hi construiran habitatges de luxe, en contra de la voluntat de les 

entitats veïnals, que han reclamat sense èxit que aquesta finca catalogada, malmesa i 

espoliada per lladres i brètols, fos un equipament municipal. 

Puntualitza  que  el  patrimoni  de  la  ciutat  també  el  componen  edificis 

anònims que formen part de conjunts urbanístics que configuren línies de carrers o 

les trames medievals que persisteixen a Ciutat Vella, Sant Andreu, Sarrià o Horta. 

Manifesta que en parlar de patrimoni no es refereixen només al material, 

sinó també al valor d’ús que hi està vinculat i que manté l’essència i la identitat dels 

edificis i que forma part de la memòria col·lectiva. 

Fa avinent que la finalitat de realçar el vessant identitari del patrimoni i 

buscar-hi usos compatibles ha estat recollida per la Unesco quan expressa que cal 

evitar els museus a l’aire lliure i només enfocats al turisme. 

En conseqüència, formula el prec que reclama actualitzar el catàleg 

patrimonial de la ciutat, l’elaboració d’inventaris més exhaustius d’elements, espais, 

edificis i trames urbanes, i obert a noves incorporacions pel seu valor arquitectònic, 

d’ús o identitari. 

 
La Sra. SANZ confirma el suport del Govern a aquest prec, sobretot perquè 

comparteix la preocupació expressada pel grup d’ERC quant a la conservació del 

patrimoni material i intangible. Per aquest motiu, assenyala que una de les propostes 

del PAM fa referència a l’ampliació i a la millora de la protecció del patrimoni, que 

inclou una modificació del catàleg de protecció del patrimoni en el sentit social, 

incloent-hi el teixit comercial, els entorns urbans, els béns intangibles —memòria 

històrica, simbologia—; igualment, es proposa introduir nous conceptes com ara els 

conjunts  urbanístics,  les  tipologies,  ambients  i  escenaris  de  convivència,  entorn 

natural i paisatge. 

Afegeix que també calen eines de gestió per promoure la rehabilitació i l’ús 

social dels entorns patrimonials, així com la recuperació de finques en procés de 

degradació continuada, juntament amb la creació de xarxes d’equipaments locals per 

millorar el coneixement, la protecció i el gaudi del patrimoni. 

 
Del Grup Municipal Socialista 
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Prec 4.- (M1519/3015) Que el Govern municipal reconegui la singularitat urbana i ciutadana de la Font 

del Gos, al Districte d'Horta-Guinardó, i respongui amb la necessària especificitat i 

proximitat a les seves necessitats i demandes, creant un espai de participació propi 

per abordar els problemes actuals i la planificació de les actuacions de futur. 

 
El Sr. COLLBONI, en qualitat de president del Districte d’Horta-Guinardó, 

formula el prec relatiu al reconeixement de la singularitat urbana de la Font del Gos, i 

aprofita per saludar el president de l’Associació de Veïns i Veïnes, Enric Alifa, que 

avui els acompanya en aquesta sessió. 

Assenyala que aquest territori és una realitat sociodemogràfica fruit del 

creixement desordenat de la ciutat a la dècada dels seixanta, d’una comunitat de 

veïns i veïnes que reivindica que la Font del Gos esdevingui el dotzè barri d’Horta- 

Guinardó, que respon a un sentiment de pertinença legítim de la comunitat veïnal, 

clarament identificada per propis i aliens. 

Observa que es tracta d’un territori cohesionat socialment, però amb moltes 

necessitats i reivindicacions, entre les quals la necessària desafecció urbanística 

d’habitatges, millores a l’espai públic, dotació d’equipaments, i serveis públics com 

la neteja o el manteniment. 

Posa en relleu els reptes d’aquest territori, compartits amb l’Ajuntament, 

entre els quals acarar les modificacions urbanístiques que configurin el seu futur, i 

abordar el planejament pendent que, recorda, són compromisos assumits pel conjunt 

de les forces polítiques municipals, tant al Districte com en el si de la sessió de febrer 

de 2015 de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient arran d’una proposició del 

PSC. 

Precisa, per tant, que amb aquest prec traslladen al Ple la voluntat dels veïns 

i veïnes de participar en la definició del seu futur col·lectiu com a barri, i que 

l’Ajuntament reconegui la seva realitat i la seva singularitat. 

Recorda que en aquest context està pendent el Pla especial del parc de 

Collserola, el Pla urbanístic metropolità, així com el mateix futur de la ronda de Dalt. 

 
La  Sra.  ALCALDESSA  saluda,  també,  el  president  de  l’Associació  de 

Veïns i Veïnes, amb la qual i amb la de Can Papanaps el Districte d’Horta-Guinardó 

manté una relació estable; igualment, recorda que dilluns vinent s’ha fet una 

convocatòria específica als veïns de la Font del Gos per decidir el futur del barri en el 

marc del PAD. 

Observa que la situació actual del territori té a veure amb la divisió de la 

ciutat en 73 barris, elaborada durant el mandat de l’alcalde Hereu el 2006, que limita 

la possibilitat de constituir un consell de barri mentre no es modifiqui aquesta divisió 

administrativa. Això no obstant, manifesta que tenen plena voluntat que el barri de la 

Font del Gos tingui un espai de participació periòdica, amb un funcionament anàleg a 

un consell de barri. En conseqüència, anuncia que accepten el prec. 

 
Del Grup Municipal del Partit Popular 

 
Prec 5.- (M1519/3006) Instar la Generalitat de Catalunya a realitzar una auditoria tècnica i 

econòmica del sobrecost de la línia L9 del metro. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que a mesura que es coneixen els retards 

i  els  sobrecostos  de  la  L9  de  metro  s’incrementa  la  necessitat  de  demanar 

explicacions sobre tot plegat, motiu que justifica la presentació del prec amb què 

insten  el  Govern  municipal  a  adreçar-se  al  de  la  Generalitat  per  reclamar  una 

auditoria tècnica, econòmica i del retorn social d’aquesta infraestructura i, si és el 

cas, exigir responsabilitats. 

Recorda que la L9 havia d’estar enllestida el 2007, i que a dia d’avui les 

obres del tram central entre Zona Universitària i La Sagrera estan paralitzades sine 

die; que únicament estan en servei 27 de les 52 estacions previstes, i que tampoc no 

hi ha un compromís ferm sobre quan i com es finançarà la posada en servei del ramal 

de la L10 a la Zona Franca. 

Igualment, justifica la demanda d’aquesta auditoria pels sobrecostos 

exagerats, que multipliquen per set les previsions inicials, que el 2003 es van xifrar 

en 2.500 milions d’euros, el 2008 en 6.500 i que actualment ja han patit un increment 

del 640% d’ençà de la primera previsió i arriben als 16.000 milions d’euros, el 57% 

dels  quals  correspon  a  despeses  financeres,  interessos  i  cànons.  Precisa  que 

anualment es paga a les constructores 300 milions d’euros de cànon per estacions i 

trams que encara no estan en servei. I observa que si s’avalués el cost de finalització 

del tram central de la L9, que és el que justifica la seva raó de ser, s’arribaria a més 

de mil cent milions d’euros. 

 
La Sra. SANZ confirma que accepten el prec, atès que el Govern comparteix 

l’interès que expressa el regidor per l’estat tècnic i econòmic del desenvolupament 

d’aquesta infraestructura, i avança que ja han formalitzat com a govern municipal la 

petició d’una auditoria al secretari d’Infraestructures de la Generalitat, tot i que els 

consta que hi ha diversos estudis sobre aquesta qüestió. 

Manifesta que per al Govern de la ciutat la transparència en l’execució de 

les obres de la L9 és una prioritat que reclamen a la Generalitat i també al Govern de 

l’Estat; en aquest sentit, fa notar que una situació com aquesta es repeteix en la 

majoria d’actuacions d’Adif, com és el cas del projecte d’instal·lacions i arquitectura 

de l’estació de La Sagrera, adjudicat amb una rebaixa del cost d’un 59% que valoren 

com a absolutament temerària, i que a la llarga també pot generar sobrecostos. 

En conseqüència, reitera que és indispensable una auditoria en qualsevol de 

les actuacions que desenvolupin projectes d’infraestructures a la ciutat. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa saber a la Sra. Sanz que el seu grup donarà 

suport al Govern en aquest aspecte. 

 
d) Preguntes 

 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 
Preg. 1.- (M1519/3020) Quin és el capteniment del Govern municipal amb relació a la implantació 

de l'autobús elèctric a la ciutat de Barcelona? 

 
El Sr. FORN justifica la denúncia de la manca d’interès del Govern 

municipal respecte a la implantació del bus elèctric recordant que, d’ençà del 

novembre de 2013, TMB va posar en marxa el projecte europeu Zeus amb l’objectiu 

d’experimentar el rendiment del servei amb autobusos cent per cent elèctrics. Precisa 
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que el projecte preveia la instal·lació d’un carregador al carrer de Roc Boronat que 

donava cobertura a la línia D30, prevista per donar servei a la Diagonal. 

Altrament, posa de manifest que TMB ha refet el projecte i l’ha adaptat a 

una nova ubicació de carregador al carrer Cisell per donar servei a la línia H16, tal 

com va anunciar l’alcaldessa fa uns dies. Fa notar que aquest canvi, d’entrada, 

comportarà un retard de sis o set mesos, per manca de previsió del Govern municipal, 

en la posada en funcionament dels dos autobusos elèctrics que TMB ja té comprats. 

Observa que el Govern advoca per la sostenibilitat però, tanmateix, frena la 

posada  en  marxa  d’aquests  vehicles  que  no  produeixen  emissions  de  gasos,  i 

recrimina que s’està desaprofitant una oportunitat per millorar el medi ambient urbà, 

alhora que es desprestigia Barcelona com a dinamitzadora de projectes d’abast 

europeu. 

Pregunta, per tant, per quin motiu el Govern ha canviat a corre-cuita el 

projecte inicial de TMB, i si és que temen veure en funcionament autobusos elèctrics 

per la Diagonal; alhora, considera que si s'hagués posat en marxa el projecte inicial, 

hauria estat una bona oportunitat per comprovar efectivament els beneficis del bus 

elèctric. 

Lamenta, doncs, que el Govern novament prengui decisions en clau política 

i no tècnica, i que deixi de banda el benefici a la ciutadania. 

 
La Sra. VIDAL addueix que el sistema de transport públic no entra en el 

debat polític, sinó que es tracta d’una qüestió tècnica; i que allò que entra en l’àmbit 

polític és la decisió de fer de la mobilitat de la ciutat un instrument per a la millora de 

la vida de la ciutadania. 

Ratifica que el Govern municipal defensa tots els transports públics nets en 

les seves variants que ajudin a aquest objectiu polític que acaba d’expressar. No 

obstant això, fa avinent que en cada cas s’avalua la idoneïtat tècnica, i confirma que 

en el cas del bus elèctric tenen la voluntat d’anar-lo incorporant a la flota d’autobusos 

de TMB, que recorda que és la més neta d’Europa tal com reconeixen els organismes 

internacionals. Remarca, però, que cal inversió per mantenir-la i adaptar els projectes 

nous. 

Precisa que actualment hi ha tres autobusos elèctrics en circulació a la línia 

H16, i afegeix que els dos busos integrants del projecte Zeus s’implantaran a aquesta 

línia en un procés inicial de prova sense passatge. 

 
El Sr. FORN pregunta per les raons tècniques per les quals es decideix no 

fer passar els busos elèctrics per la Diagonal, malgrat que el projecte ja estava 

enllestit, i s’opta per la línia H16. 

Replica l’afirmació de la Sra. Vidal que la mobilitat és un instrument per a 

la millora de la vida de la ciutadania, retraient-li que els autobusos es posaran en 

funcionament  amb  un  retard  de  més  de  mig  any,  que  atribueix  a  la  manca  de 

diligència del Govern municipal. 

 
La Sra. VIDAL fa avinent que estan en període d’exposició pública dels 

projectes d’instal·lació dels pantògrafs necessaris per a la posada en marxa dels 

autobusos elèctrics; de manera que considera que el que realment pretén el Sr. Forn 

és el debat del tramvia pel tram central de la Diagonal. En aquest sentit, recorda que 

els estudis han demostrat que hi cal un transport públic d’alta capacitat per satisfer la 

demanda; i afegeix que aquesta mobilitat es combinarà amb autobusos elèctrics a la 
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resta de la xarxa ortogonal. I aprofita per recordar al Sr. Forn que el tramvia també és 

elèctric. 

 
Preg. 2.- (M1519/3021) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el Reglament de ports 

aprovat pel Parlament Europeu el 8 de març passat? 

 
El Sr. TRIAS contextualitza la pregunta amb l’aprovació pel Parlament 

Europeu el 8 de març d’enguany, després de sis anys i tres intents, del Reglament de 

ports europeus, que respon a una reclamació històrica del Port de Barcelona i del 

Parlament de Catalunya, l’aprovació definitiva del qual serà probablement pels volts 

del juliol. 

 
La Sra. ALCALDESSA confirma que el Govern valora molt positivament 

l’aprovació inicial del Reglament de ports, essencial per al port de Barcelona i una 

reivindicació històrica de les administracions catalanes. 

Considera que la descentralització del model portuari —i aeroportuari— la 

comparteixen el conjunt de forces polítiques d’aquest ajuntament, ja que ha de 

permetre desplegar tot el potencial de creixement de la ciutat i fer-la partícip dels 

beneficis que això generi, així com reivindicar la independència de l’autoritat central. 

Precisa que aquest reglament ha de permetre millores en infraestructures i accessos 

ferroviaris al port, i també per fer possible el corredor mediterrani. 

 
El Sr. TRIAS adverteix que l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de fer 

de lobby per aconseguir que el juliol s’aprovi definitivament el reglament, atès que és 

evident que hi ha qui està interessat a frenar-lo, començant per l’Estat espanyol. 

Fa notar a l’alcaldessa que la seva posició privilegiada com a vicepresidenta 

d’Eurocities li permet fer pressió perquè les ciutats es manifestin amb claredat i 

contundència a favor del reglament, sobretot les que tenen port. Per tant, li avança el 

suport del grup de CiU per fer de lobby durant aquests mesos perquè el reglament 

finalment sigui una realitat, i alerta que aquesta aprovació inicial no significa que no 

es canviï el juliol. 

 
La Sra. ALCALDESSA recull l’oferiment del Sr. Trias per treballar amb el 

grup de CiU i amb la resta dels grups municipals, amb la Generalitat i amb les xarxes 

internacionals com Eurocities, per incidir per arribar a materialitzar el reglament en 

benefici del port i del conjunt de la ciutat. 

 
Del Grup Municipal de Ciutadans 

 
Preg. 3.- (M1519/3010) Com pensen instaurar aquesta segona línia estructural a les escoles Ignasi 

Iglésias, La Mar Bella i Poblenou; i quin és el calendari de construcció dels nous 

centres,  l'Escola  Entença  de  Barcelona,  al  districte  de  l'Eixample,  i  l'Escola  La 

Sagrera de Barcelona, al districte de Sant Andreu? 

 
La Sra. BARCELÓ indica que el Consorci d’Educació ha manifestat la 

intenció d’iniciar la segona línia estructural a les escoles Ignasi Iglésias, La Mar 

Bella i Poblenou de cara al curs vinent, així com la creació de l’escola Entença, al 

districte de l’Eixample, i l’escola La Sagrera, a Sant Andreu. 

Precisa que l’escola La Mar Bella encara no té constància de la compra dels 

terrenys per ampliar el centre educatiu; i l’escola Ignasi Iglesias tampoc no sap on es 
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pensa habilitar l’aula que necessita, tot i que sembla que seria l’aula de música. 

Indica que les aules d’aquest centre tenen, de mitjana, 32 metres quadrats, quan la 

mida normal està entre 45 i 50 metres quadrats. 

En conseqüència, pregunten com pretenen instaurar una segona línia als 

centres esmentats, així com pel calendari de construcció dels nous centres educatius 

als districtes de l’Eixample i Sant Andreu. 

 
La Sra. ORTIZ aclareix que és al Consorci d’Educació a qui pertoca la 

planificació, i que l’Ajuntament li ha advertit que la mala planificació ha portat a la 

situació de col·lapse actual per manca d’oferta pública a les escoles; igualment, ha 

posat de manifest la necessitat de revisar la demografia, atès que no coincidien les 

dades amb què treballen les coordinadores de les AMPA amb les xifres que donava 

el Consorci, que sempre eren a la baixa i, per tant, s’imposava la millora de les ràtios 

a fi de trobar la millor manera d’implantar les línies estructurals. 

Posa de manifest que fins ara s’ha anat resolent la situació a base de grups 

addicionals, cosa que genera que les escoles es quedin sense capacitat de donar 

respostes adequades; i subratlla que l’ampliació de línies estructurals requereix un 

projecte d’ampliació dels centres, que estava planificada però que no s’havia treballat 

amb les escoles. 

Per tot plegat, assenyala que l’Ajuntament s’ha reunit amb els centres 

escolars,  i  han  requerit  al  Consorci  la  redacció  del  projecte  d’ampliació  com  a 

garantia i que s’acompanyi d’un calendari concret d’execució de les obres. 

 
La Sra. BARCELÓ observa que l’Ajuntament té un 40% de participació en 

el Consorci d’Educació i, per tant, el mateix percentatge de responsabilitat. 

Retreu, igualment, que els equips docents i les AMPA no estiguin informats 

dels canvis ni coneguin els calendaris. 

Recorda  que  l’escola  La  Maquinista  continua  estant  en  barracons,  i 

considera que no hi hauria d’haver tantes diferències entre els equipaments educatius 

que sí que són responsabilitat plena de l’Ajuntament de Barcelona; i reivindica que 

infants i joves haurien de tenir les mateixes possibilitats d’aprenentatge i accés a uns 

equipaments en bones condicions. 

Finalment, fa notar que les dades aportades pel Consorci revelen que no es 

garanteixen en la seva totalitat les places públiques dels alumnes que passen de 

primària a l’ESO. 

Per tant, confia que des del Consorci, on recorda que l’Ajuntament té un 
40%  de  participació,  s’impulsin  les  mesures  necessàries  per  disposar  de  places 

públiques. 

 
La Sra. ORTIZ observa que en el cas de l’ESO, que pertoca a la Generalitat, 

cal doblar la inversió per assumir l’oferta a Barcelona. 

Pel que fa al calendari, ofereix a la regidora fer-li arribar per escrit el de 

cada centre educatiu; i concreta que a l’escola Entença es començarà amb mòduls el 

curs vinent, i que l’equipament depèn del pla vinculat a la Model. Quant a l’escola de 

la Sagrera, indica que ja hi ha solar disponible, i per tant els cal assignar pressupost 

per a la construcció del nou centre educatiu. 

Afegeix que el 2016 es començarà l’ampliació del centre educatiu La Mar 

Bella —que es proposa amb el lloguer d’espais veïns—, i que el 2019 hagin conclòs 

les obres de les diferents fases d’ampliació. Confirma que en el cas de l’escola Ignasi 



Ref.: CP PÀG.  89 

 

 

Iglésias, les diferents fases d’ampliació acabaran, la primera, el 2018, i la segona, el 

2019. 

 
Del Grup Municipal Socialista 

 
Preg. 4.- (M1519/3017) Com té previst el Govern municipal passar a gestió directa les escoles bressol 

municipals Enxaneta, Caspolino i Patufets, així com proveir les places de docents i 

personal adscrit a aquestes escoles? 

 
La Sra. ANDRÉS es refereix al fet que fa poques setmanes l’Ajuntament va 

fer pública la intenció de passar a gestió directa les escoles bressol Caspolino i 

Enxaneta, del districte de Gràcia, i Patufets, a Navas. Assenyala que aquests centres 

tenen prop de quaranta treballadors i treballadores i atenen 310 infants, i que tant 

treballadors com famílies es pregunten com es farà aquesta reversió de la gestió, 

motiu pel qual formulen la pregunta. 

 
La Sra. ORTIZ puntualitza que des que van arribar al Govern de la ciutat 

han posat de manifest la voluntat d’establir una única xarxa d’escoles bressol 

públiques,   i   confirma   que   han   estat   treballant   perquè   aquests   tres   centres 

externalitzats formin part de la xarxa. 

Remarca que aquesta és la voluntat i el compromís de Barcelona en Comú 

en el seu programa en considerar que el sistema educatiu és essencial i, per tant, que 

està més que justificada la gestió única de la xarxa d’escoles bressol, i també per 

garantir les condicions laborals dels treballadors i treballadores. En conseqüència, 

confirma que han iniciat els tràmits per fer el traspàs a la gestió directa d’aquestes 

tres escoles bressol, que passa perquè la Comissió de Govern declari activitat pública 

prioritària el servei educatiu d’aquests centres; i, alhora, esperen els informes de 

Recursos Humans i la memòria econòmica i dels Serveis Jurídics que han 

d’acompanyar aquesta declaració. 

 
La Sra. ANDRÉS subscriu la gestió directa de les escoles bressol a fi de 

garantir la unitat del projecte educatiu. 

Demana que així que disposin dels informes esmentats els aclareixin com 

quedarà el personal de l’empresa que actualment presta els serveis, si es farà 

subrogació o no, o si haurà d’incloure’s en una borsa de treball i com es garantirà la 

seva estabilitat laboral. 

 
La Sra. ORTIZ confirma que es garantiran els drets dels treballadors i les 

treballadores d’aquests centres, així com el millor servei per a les famílies. 

 
Del Grup Municipal del Partit Popular 

 
Preg. 5.- (M1519/3007) Ha inclòs en aquestes converses deixar sense efecte el suport de l'Ajuntament 

de Barcelona a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, de 9 de novembre de 

2015, d'inici del procés d'independència, així com el seu compromís de celebrar una 

consulta per decidir l'adhesió de Barcelona a l'Associació de Municipis per la 

Independència? 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es refereix a les negociacions que les darreres 

setmanes manté l’alcaldessa amb alguns grups municipals de l’oposició a fi de 
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configurar un nou govern municipal, que considera que són absolutament legítimes, i 

fins i tot obligades si es té en compte que Barcelona en Comú governa només amb 11 

regidors i regidores, amb la minoria més absoluta de la història. Tanmateix, observa 

que, al seu parer, el problema del Govern no és tant la seva minoria com la manca 

d’un projecte de ciutat, que constantment provoca que hagi de recórrer a la 

gesticulació o la confrontació gratuïta per justificar o amagar aquesta inexistència de 

projecte. 

Quant a aquestes converses, concretament les mantingudes amb el grup del 

PSC, pregunta si s’ha inclòs a l’agenda revocar l’adhesió de l’Ajuntament a la 

declaració independentista del Parlament, que el Govern va subscriure a iniciativa de 

la CUP; i si es continua perseverant en la convocatòria d’una consulta per decidir 

l’adhesió de Barcelona a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

 
La Sra. ALCALDESSA agraeix al regidor la seva preocupació per 

l’ampliació de govern que busca Barcelona en Comú; i respon que no s’han inclòs en 

les converses les dues qüestions per les quals s’interessa. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que seria important que l’alcaldessa 

ratifiqués al Ple si mantindrà, durant el mandat, el compromís de l’Ajuntament amb 

l’adhesió a la declaració independentista del Parlament o no, malgrat que ha estat 

declarada inconstitucional per l’alt tribunal. Entén, però, que l’alcaldessa es manté 

pel que fa a donar compliment al compromís d’una consulta sobre l’adhesió de 

Barcelona a l’AMI. 

Dedueix, per tant, que tot i que arribin a un acord amb el grup del PSC per 

ampliar  el  Govern,  l’alcaldessa  mantindrà  viva  l’adhesió  a  la  declaració  del 

Parlament i a la consulta d’adhesió a l’AMI. 

Finalment, destaca el principi de mantenir Barcelona per sobre de les sigles 

de partit, i no pas supeditada a acords en altres àmbits o convertida en moneda de 

canvi per a acords entre el PSOE i Podemos. 

 
La Sra. ALCALDESSA està plenament d’acord que Barcelona ha d’estar 

per sobre de qualsevol sigla, i per aquest motiu governen per defensar els interessos 

de la ciutadania. 

Observa que el fervent nacionalisme espanyol del Sr. Fernández Díaz el 

porta a aprofitar la fase final de les sessions de Ple per preguntar-li obsessivament 

sobre les mateixes qüestions, i obté sempre les mateixes respostes per part seva. 

Dit això, reitera que el Govern municipal, de forta convicció democràtica, 

respectarà les votacions que s’emetin en aquest Ple i en les comissions, tal com ha 

succeït en els casos a què s’ha referit el regidor. Considera, per tant, que l’actitud del 

PP en aquest ajuntament és de manca absoluta de respecte a Catalunya amb una 

obsessiva relació de prepotència i de no voler escoltar-la, i això fa que desatengui 

una demanda tan democràtica i majoritària com el dret a decidir i que negui la 

possibilitat de celebrar un referèndum com s’ha fet en molts països democràtics amb 

absoluta normalitat. Altrament, entén que la seva actitud d’intolerància els porta a 

parlar recurrentment d’aquestes qüestions en plens i comissions. 

Confia que això canviï al més aviat possible, que se celebri el referèndum i 
que puguin passar de pantalla finalment i parlar d’altres qüestions que probablement 

els interessin a tots. 

 
Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 
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Preg. 6.- (M1519/3024) Sol·licitem conèixer qui ha pres aquesta decisió de recordar restringir el pas 

dels i de les acompanyants dels regidors i regidores a l'Ajuntament, qui decidirà quan 

"es cregui oportú" realitzar un veto i si es depuraran responsabilitats per aquesta 

resposta de "seguretat" als problemes socials, laborals i veïnals amb un clar biaix 

contra el grup municipal de la CUP - Capgirem Barcelona? 

 
El Sr. GARGANTÉ explica que el dissabte 19 de març havia de tenir una 

reunió a l’Ajuntament amb un grup de treballadors i treballadores de l’hostaleria i 

que la Guàrdia Urbana els va impedir d’entrar-hi, i que en demanar pel motiu de la 

negativa els van ensenyar un correu adreçat per un cap del cos en què deia que si hi 

havia una manifestació o una concentració a la plaça de Sant Jaume en cap de 

setmana amb demandes contra l’Administració municipal ningú, tret dels regidors o 

regidores, no podia entrar a l’edifici; mentre que la resta de dies, prèvia identificació, 

podien entrar-hi llevat dels casos en què es cregués oportú permetre’ls directament 

l’entrada. 

Puntualitza que aquell dissabte no hi havia cap concentració a la plaça, de 

manera que considera que no era cap argument l’ordre del cap de la Guàrdia Urbana 

per impedir-los l’entrada. 

Pregunta, per tant, qui ha pres aquesta decisió de restringir-los l’accés i qui 

decideix si és oportú o no que regidors i regidores entrin acompanyats d’altres 

persones a l’Ajuntament. 

 
El Sr. BADIA indica que, com a norma general, totes les visites externes a 

l’Ajuntament s’han d’acreditar en el servei específic de l’accés per la plaça de Sant 

Miquel, tal com passa en tots els edificis públics d’altres institucions. Precisa que en 

el cas dels caps de setmana, en estar tancat aquest servei d’acreditacions, es requereix 

una comunicació prèvia al cos de guàrdia per informar-lo de totes les visites externes 

que s’esperen, situació que afectava els acompanyants del Sr. Garganté; i, atès que no 

es va produir aquesta comunicació prèvia, es va haver de fer en el precís instant 

d’entrar. 

En conseqüència, considera que no es va produir una restricció en l’accés a 

l’edifici, sinó que es va exercir un control d’entrada i sortida de les visites externes a 

l’Ajuntament. Assenyala que aquestes normes són les habituals en aquest ajuntament 

i que no s’han canviat els criteris en encetar el mandat. 

Confirma que el cas d’un regidor del PP que el mateix dia va accedir a 

l’Ajuntament per assistir a un casament, va fer-ho acompanyat d’un agent de la 

Guàrdia Urbana de paisà, ambdós plenament coneguts pels membres del cos de 

guàrdia. 

Quant a la denúncia d’una acció discriminatòria contra els regidors i 

regidores de la CUP que consta en l’exposició de motius, respon que la normativa és 

la mateixa per a tots els regidors i regidores. 

 
El Sr. GARGANTÉ replica que d’ençà que la CUP és a l’Ajuntament ha 

entrat per la plaça de Sant Jaume amb persones externes i mai no s’havia demanat 

acreditació a ningú; i assegura que ha vist altres regidors i regidores entrant-hi amb 

gent externa i tampoc no els han demanat que s’acreditessin. 

Considera que l’actuació que van patir ell i els seus acompanyants el 19 de 

març té el seu origen en l’ocupació de la plaça fins a la matinada pels socorristes de 

les platges en disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’alcaldessa i la 

responsable de Parcs i Jardins a la seva demanda. 
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Afirma que els preocupa que es pugui impedir sistemàticament l’entrada de 

persones que expressen reivindicacions socials, laborals o veïnals, i insisteix que 

l’actuació d’aquell dia palesa un biaix contra la CUP. 

 
El Sr. BADIA nega la major, i confirma que ell mateix s’ha trobat amb les 

restriccions d’accés a visites en caps de setmana; i entén que la diferència que ha 

constatat el regidor rau precisament en el fet que era un dissabte, i nega que hi hagi 

cap  biaix  contra  la  CUP  ni  que  l’actuació  de  la  Guàrdia  Urbana  estigués 

condicionada per la concentració dels socorristes. 

 
Preg. 7.- (M1519/3025) Tenint en compte que l'alcaldessa és la màxima responsable de l'Auditori de 

Barcelona, sol·licitem conèixer si s'han depurat o es depuraran responsabilitats pels 

casos descrits de vulneració del dret de vaga durant 43 dies, repressió policial amb 

carrega inclosa i veto d'un vaguista en l'espectacle Històries elèctriques? 

 
La Sra. ROVIRA es refereix a la vaga dels acomodadors de l’Auditori entre 

el 30 d’abril i l’1 de juliol de 2015, i que juntament amb els acomodadors del Liceu, 

que es van sumar a la vaga el 4 de juny, van denunciar la subcontractació que 

degradava  de  manera  continuada  les  seves  condicions  laborals.  Assenyala  que 

l’acord signat posteriorment entre les parts, que va arribar després d’una càrrega 

policial contra els treballadors de l’Auditori, va servir per millorar-los les condicions 

laborals, tot i que no va resultar en el cas de la contractació directa d’acomodadors 

per part d’ambdós equipaments culturals tal com reclamaven. 

Precisa que el cap d’acomodació, alhora també músic, havia estat contractat 

el 15 de maig per participar en el projecte "Auditori educa" com a músic, i que en 

conèixer la seva implicació en la vaga, l’Auditori va vetar la seva participació en el 

projecte esmentat, i la mesura de represàlia es va traduir en la seva substitució per un 

altre músic. 

En conseqüència, tenint en compte la presència de l’Ajuntament en la gestió 

de l’Auditori i les responsabilitats de l’alcaldessa en aquest equipament, pregunta si 

s’han depurat responsabilitats, o si es pensa fer, pels casos de vulneració del dret de 

vaga, de repressió policial amb càrrega inclosa, i el veto d’un vaguista en l’espectacle 

Històries elèctriques , inclòs en el projecte "Auditori educa", i que va presentar 

denúncia contra l’Auditori. 

 
El Sr. ASENS assegura que el Govern actuarà si detecta cap responsabilitat 

en  els  fets  que  el  grup  de  la  CUP  denuncia  amb  aquesta  pregunta;  tanmateix, 

confirma que tota la informació que han recaptat d’ençà que la va presentar, apunta 

en  direcció  contrària.  Indica  que  tenen  contraindicis,  i  precisa  que  arran  de  la 

consulta  de  l’expedient  han  pogut  constatar  que  de  les  deu  persones  que  van 

sol·licitar la plaça per al projecte "Auditori educa", set van ser descartades, i de les 

tres  d'acceptades  han  pogut  comprovar-ne  els  currículums  i  l’experiència 

professional, que són molt superiors als de la resta. Puntualitza que la persona a què 

s’ha referit la Sra. Rovira està en període de formació i encara no té la llicenciatura. 

Afegeix que moltes de les persones que van participar en la vaga han tingut 

relació contractual amb l’Auditori, per la qual cosa no consideren que hi hagi hagut 

cap criteri ideològic a l’hora de la selecció i, per tant, no poden avalar la hipòtesi del 

veto plantejada. 

Pel que fa a la resta de fets que ha exposat la regidora, que es remunten al 
2015 i al mandat anterior, diu que tampoc no hi han vist responsabilitats, tret d’una 
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mesura cautelar, i dues sentències del TSJC que resolen favorablement a l’Auditori, 

en el sentit que no es va produir cessió il·legal de treballadors. 
Finalment, quant a la càrrega policial, precisa que va estar protagonitzada 

pels Mossos d’Esquadra. 

No obstant això, diu que si es produeix qualsevol indici el Govern està 

disposat a estudiar el cas i revisar la decisió. Alhora, destaca que la vaga va servir per 

millorar les condicions laborals del personal d’acomodació. 

 
La Sra. ROVIRA recorda al Sr. Asens que l’1 de juliol ja s’havia constituït 

el nou consistori, de manera que tenien competències per resoldre la problemàtica 

laboral dels treballadors i treballadores de l’Auditori. 

Afegeix que el cap d’acomodació a qui s’ha referit ha estat represaliat per la 

seva participació en la vaga amb l’exclusió del projecte "Auditori educa", no en la 

seva relació contractual per aquesta activitat. 

 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 
Únic.- (M1519/3022) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat al 

Plenari del Consell Municipal del 29 de desembre de 2015, amb el contingut següent: 

Que es convoqui en el termini més breu possible la Taula Permanent d'Avaluació i 

Seguiment del Pla de Xoc contra l'Atur Juvenil. 

 
El Sr. BLASI formula una pregunta de seguiment del prec que el seu grup 

va presentar en el ple del 29 de desembre de 2015, arran del qual es va convocar ara 

fa un parell de mesos la Taula d’Avaluació del Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil a fi 

que s’hi presentessin els resultats de l’any anterior i fer propostes per al 2016. 

Denuncia que la manca d’una regidoria de Joventut que promogui polítiques 

específiques per als i les joves de la ciutat ha dificultat que es doni continuïtat a 

aquell pla. 

 
El Sr. COLOM recorda que el Sr. Blasi era present a la taula, on es va fer 

una  presentació  preliminar  de  l’avaluació  del  pla  de  xoc,  i  es  va  anunciar 

l’establiment d’un calendari arran de l’avaluació final i la proposta de fer un nou pla. 

 
El Sr. BLASI precisa que a més d’ell en aquella taula hi eren presents el 

mateix Sr. Colom, la tinenta d’alcaldia i la regidora de Cicle de Vida, Feminismes i 

LGTBI que, tal com recull l’acta, posen punt final al Pla de xoc contra l’atur juvenil; 

i concreta que posen damunt la taula un full de ruta per intentar, abans del juny 

d’enguany, disposar d’un nou pla, i canviar-ne el nom per diluir la tasca del mandat 

anterior en aquest sentit. Aprofita per recordar que el Pla de xoc va ser fruit d’una 

proposició del PSC que va servir per posar ordre i coordinar els diferents àmbits; i 

entén que el govern actual continua treballant per inèrcia amb la garantia juvenil o els 

plans ocupacionals. 

No obstant això, lamenta que a dia d’avui no existeixi una política de 

joventut en l’àmbit de la lluita contra la precarietat laboral i l’atur. En conseqüència, 

demana que donin continuïtat a aquell prec i presentin les propostes per a enguany i 

les apliquin; i, si consideren que cal un nou pla de xoc, que el portin al Ple per 

debatre’l. 
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El Sr. COLOM replica que el Pla de xoc actual finalitza enguany, i precisa 

que van proposar-ne un de nou continuant algunes de les mesures que s’havien 

aplicat, i proposant millores substancials. 

Recorda que en la reunió de la taula van fer una proposta de concepte; així, 

precisa que es refereixen al nou pla de xoc com a Pla de lluita contra l’atur, però 

també contra la precarietat  laboral,  que són  els  dos  elements  que configuren  la 

realitat del mercat laboral juvenil. Confirma que, mentrestant, continuen aplicant 

totes les mesures del Pla de xoc vigent, a més dels plans d’ocupació que ha impulsat 

el nou govern o la garantia juvenil. 

Lamenta, doncs, que el Sr. Blasi tergiversi el que es va tractar en aquella 

taula, on es va plantejar, d’entrada, una revisió del pla de xoc, un procés d’elaboració 

amb el conjunt de la taula del nou pla, que haurà de passar tota la tramitació que 

correspon. 
 

 
 

MOCIONS 
 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
DI 1.-                                 Aquests darrers mesos, estem assistint al drama de milers de persones que 

fugen de la guerra i intenten arribar a Europa. Mentre el Mar Mediterrani es 

converteix en una fossa comuna, la població europea contempla, impotent, el drama 

humanitari a les seves portes i la majoria dels governs dels estats de la Unió Europea 

es mostren incapaços de fer-hi front aplicant una política contradictòria i, sovint, 

inhumana que pretén tancar les portes d’entrada a la Unió a les persones refugiades 

mentre retroalimenta un conflicte geopolític. Una part d’aquestes persones refugiades 

provenen de Rojava, el Kurdistan sirià. 

El  Kurdistan  és  la  nació  sense  Estat  més  gran  del  món  en  termes 

demogràfics.  Arran  de  la  descolonització  del  primer  terç  del  segle  XX,  fou 

esquarterat artificialment. La seva població era aproximadament de 40 milions de 

persones. 

Les  poblacions  kurdes  han  mantingut  una  resistència  constant  a  les 

polítiques assimilacionistes dels grans estats que les han sotmès. Això ha suposat 

revoltes, organització popular i la conservació de les seves tradicions. 

A Turquia, el seu nom ha estat substituït per l’eufemisme “turcs de les 

muntanyes”. Des de 2009, hi ha un reconeixement molt limitat en aspectes formals. 

Els partits nacionals kurds han estat prohibits diverses vegades, però guanyen les 

eleccions clarament als seus territoris. 

A l’Iraq, els kurds ja es van revoltar durant la primera guerra del Golf 

(1991) contra el règim de Saddam Hussein. Des de llavors, mantenen una zona 

autònoma  amb  govern  propi  sota  protecció  internacional.  La  caiguda  del  règim 

(2003) va suposar la fi d’un malson que va incloure matances amb gas de més de 
5.000 civils el 1991. 

A l’Iran, els kurds són negats absolutament i executats pel govern teocràtic, 

que persegueix qualsevol reivindicació. Diverses vegades els kurds de l’actual Iran 

han establert estats propis de duració considerable. 

A Síria, s’ha practicat una substitució ètnica que ha afavorit un canvi 

demogràfic a favor dels àrabs a les zones kurdes on hi ha recursos naturals com el 
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petroli. La repressió del govern sirià va empresonar els activistes kurds. En el context 

de la guerra civil siriana, des de 2012, els kurds-sirians han endegat un procés 

revolucionari per recuperar la seva llibertat, en el qual destaca el paper rellevant de la 

dona i l’organització de processos participatius de democràcia directa. 

Durant els tres anys de guerra civil, el Kurdistan sirià ha patit, entre altres, 

l’atac  de  les  milícies  d’Estat  Islàmic,  que  ha  deixat  pobles  i  ciutats  totalment 

devastats i amb milers de persones desplaçades. 

Kobane, capital d’un dels cantons de Rojava, s’ha convertir en el símbol de 

la resistència kurda i de la construcció d’un model social i polític alliberador i 

integrador a l’Orient Mitjà. És per això que l’Ajuntament de Barcelona, havent 

conegut aquesta realitat i establert uns contactes previs, proposem estrènyer els llaços 

amb aquest municipi per tal de mostrar el nostre suport i alhora establir vincles de 

cooperació amb el poble kurd. 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 
Primer.- Iniciar els contactes amb la nova administració de Kobane per 

firmar un protocol de cooperació i solidaritat per tal de col·laborar i contribuir de 

manera solidària a la seva reconstrucció. 

Segon.- Davant l’empitjorament de la situació a Rojava, el Kurdistan sirià, 

aquest  protocol  de  col·laboració  i  solidaritat  es  traduirà  en  la  prestació  d’ajuda 

directa a la ciutat de Kobane. En concret, en: 

a) La construcció d’habitatges per a la població civil amb el nou barri que 

s’està projectant. 

b) L’ajuda en la reconstrucció de l’hospital gestionat per Metges Sense 

Fronteres destruït pel darrer atac de l’Estat Islàmic a la ciutat el juny de 2015. 

c) Col·laboració en la rehabilitació de l’escola de Yermok, una de les cinc 

que s’estan rehabilitant a Kobane. 

 
S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Pisarello, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de Ciutadans 

i el del Partit Popular. 

 
DI 2.-                                 A l'era digital, la generació de dades s’ha incrementat de forma exponencial, 

i s'ha convertit en un recurs clau per a totes les activitats socials i comercials. La 

gestió de dades ha esdevingut indispensable a l’hora d’obtenir resposta per a una 

gran part dels reptes socioeconòmics globals. 

Pel que fa a les dades existents en mans privades, ha sorgit el concepte de 

“filantropia de dades corporatives”, que fa referència a les iniciatives d’aquelles 

companyies que han començat a compartir les seves dades amb tercers, concepte que 

ha guanyat popularitat gràcies al projecte de les Nacions Unides Global Pulse, 

l’objectiu del qual es fomentar la llicència de dades Data Commons. 

Però, en molts casos, aquestes dades estan en mans de les administracions 

públiques i els diferents organismes estatals, motiu pel qual, el moviment dades 

obertes, que ha cobrat gran importància i s’ha expandit ràpidament a escala 

internacional, ha volgut incidir fortament en l’activitat pública. 

Dades obertes (Open Data, en anglès) són tots aquells conjunts de dades que 

es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap 

restricció. Té un esperit semblant als altres moviments “oberts” i a comunitats com 

les de codi obert, maquinari lliure, contingut obert o accés obert. 
Hi ha diverses raons per posicionar-se a favor de les dades obertes, com: 
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Transparència. En un bon funcionament, els ciutadans necessiten saber què 

està fent el seu govern. Per això han de ser capaços d’accedir a les dades i 

informacions del Govern i de compartir aquesta informació amb els altres ciutadans. 

La transparència no és només sobre l’accés, també es tracta de compartir i reutilitzar. 

Sovint, per entendre-ho, el material necessita ser analitzat i visualitzat, i això 

requereix que el material sigui obert perquè es pugui utilitzar i reutilitzar lliurement. 

Alliberar el valor social i comercial. Moltes de les activitats en aquests 

àmbits requereixen l’accés a dades, gran part de les quals es creen o es duen a terme 

per part del Govern. Amb l’obertura de les dades, aquest pot ajudar a impulsar la 

creació d’empreses innovadores i els serveis que aporten valor social i comercial. 

Participació i compromís. Gran part dels ciutadans només es comprometen 

amb el seu propi govern de forma esporàdica. Amb l’apertura de les dades, la 

ciutadania està habilitada per estar molt més informats i participar en la presa de 

decisions, no només saber què està succeint, sinó contribuir a la governança. 

L’adhesió a la iniciativa Open Data s’està fent de forma progressiva en tot el 

món, i existeixen projectes d'Open Data en països com EUA, Canadà, el Regne Unit, 

Austràlia, Nova Zelanda, Suècia o Noruega, entre altres. 

L’Ajuntament de Barcelona, al febrer de 2014, va presentar la mesura de 

govern “Govern obert de Barcelona”, que va implantar nous criteris de transparència 

i de dades obertes al Consistori. El desplegament d’aquesta mesura de govern va 

permetre complir el 100% dels 80 indicadors de transparència definits per l’ONG 

Transparència Internacional (ITA), incorporant 105 indicadors més de transparència, 

i obrint el volum de dades generat per l’Ajuntament a tota la ciutadania. 

El dia de dades obertes (Open Data Day) és una reunió de ciutadans en 

ciutats de tot el món per escriure aplicacions, alliberar dades, crear visualitzacions i 

publicar anàlisis utilitzant dades públiques obertes per mostrar el seu suport i 

encoratjar l’adopció de polítiques d’obertura, en aquest aspecte, dels governs locals, 

regionals i nacionals de tot el món. 

El 5 de març passat, amb participants rellevants en el camp de les dades 

obertes de tot el món, Barcelona va ser la seu d’un dels 178 actes internacionals que 

es van desenvolupar en el marc de l'Open Data Day, jornada mundial amb els 

objectius següents: 

1. Promoure l’aprenentatge de la ciutadania sobre les dades obertes. 
2. Pressionar els governs locals i nacionals per alliberar dades obertes. 

3. Implicar organitzacions sense ànim de lucre i empreses en l’ús de dades 

obertes.  
4. Conèixer l’opinió/demandes/necessitats dels ciutadans. 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 65, 73 i 101.1 del 

Reglament   orgànic  municipal,   els   grups  sotasignants   formulen   la   declaració 

institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

- Reiterar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la transparència, 

l’obertura de dades de les administracions públiques, i l’aprofundiment d’aquests 

criteris en benefici de la ciutadania. 

- El  suport  a  totes  aquelles  actuacions,  tant  d’àmbit  local  com 

internacional, que es realitzin a la ciutat de Barcelona per donar a conèixer o 

promoure el moviment de dades obertes i la seva implantació tant en l’àmbit públic, 

com en l’àmbit privat segons el projecte Global Pulse, de Nacions Unides. 



Ref.: CP PÀG.  97 

 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que quan un grup municipal no dóna suport a 

una declaració institucional pot fer una intervenció d’un minut. 

 
El Sr. GARGANTÉ explica que el seu grup no signa aquesta declaració, no 

perquè no estigui a favor de l’Open Data, sinó per la barreja que es fa en el text entre 

la  necessitat  que  l’Administració  vetlli  per  l’expansió  dels  estàndards  de  dades 

obertes i la promoció de les iniciatives privades. 

Manifesta que el grup de CiU ha refusat la proposta de transacció de la 

declaració del seu grup a fi de fer-la més neutra i posant el focus en la promoció dels 

estàndards de dades obertes Open Data i no pas en la seva vinculació amb projectes 

privats. 

 
Atès que altres grups demanen intervenir, la Sra. ALCALDESSA obre un 

torn de paraula d’un minut per a cadascun. 

 
El Sr. SIERRA al·lega una qüestió d’ordre, i demana a l’alcaldessa que 

comprovi  el  ROM  quant  al  funcionament  de  les  declaracions  institucionals; 

d’entrada, perquè no s’indica quins grups signen les declaracions i quins no; així com 

que si s’obre un torn de paraula d’un minut és després de la lectura de la declaració. 

 
La Sra. ALCALDESSA admet la precisió del Sr. Sierra, però no entén quin 

és l’inconvenient que se sàpiga quins grups donen suport a una declaració i quins no. 

De tota manera, proposa de tractar aquesta qüestió fora del ple amb l’objectiu 

d’establir un criteri únic. 

 
S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Ardanuy, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 
DI 3.-                                 Atesos els esdeveniments ocorreguts als districtes de Sants-Montjuïc i les 

Corts,  sobre  els  casos  d’abús  a  menors  per  part  de  membres  de  la  comunitat 

educativa dels Maristes, centre sostingut amb fons públics. 

Atesa la repercussió mediàtica del cas, la denúncia pública per part de les 

víctimes i les declaracions de l’agressor. 

Atès que d’acord amb la convenció dels drets de l’infant, un abús a un 

menor per part d’un adult en un centre educatiu suposa la vulneració molt greu dels 

drets de l’infant, al seu benestar, a la protecció, a una educació de qualitat i a la 

integritat psicològica. Així mateix, l’article 19 de la mateixa convenció explicita que 

les autoritats han de protegir els infants dels maltractaments, els abusos i la violència. 

Atès que els abusos a menors tenen un efecte destructiu tant en la salut com 

en el desenvolupament i el benestar de les víctimes, i causen seqüeles psicològiques 

greus i de llarga durada. 

Atesa la gravetat extrema dels fets i que aquest comportament està tipificat 

com a delicte en el nostre ordenament jurídic (article 183 del Codi penal), on es 

recull  que  els  poders  públics  han  de  prendre  totes  les  mesures  necessàries  per 

protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament i, 

especialment, de qualsevol forma de violència física, psíquica o sexual. 

Per això, el Plenari del Consell Municipal acorda: 
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- Declarar la nostra ferma determinació en la defensa dels drets dels infants 

davant les agressions, i condemnem enèrgicament qualsevol abús a menors, ja que 

suposa una greu vulneració dels seus drets. 

- Treballar per protegir i garantir els drets dels infants, donar suport a les 

persones afectades i les seves famílies, lluitar contra el silenci i l’estigma en els 

abusos a menors. Treballar per promoure la sensibilització i la prevenció en matèria 

d’abusos mitjançant la Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat de Tracte i la No- 

Discriminació i mitjançant altres xarxes i espais existents a l’Ajuntament, com la 

Xarxa de Drets dels Infants o el Consell Municipal de Benestar Social. 

- Promoure la col·laboració i cooperació entre els diferents agents per tal de 

donar resposta a les víctimes i a les seves famílies. Millorar la coordinació 

institucional i interdepartamental tant pel que fa a la prevenció com en l’atenció 

d’aquelles intervencions adreçades a atendre els i les menors que hagin patit abusos i 

evitar la victimització secundària. 

- Promoure que el Consorci d’Educació treballi amb entitats especialitzades 

per tal que puguin desenvolupar accions d’intervenció amb les víctimes, les famílies i 

la comunitat educativa mitjançant una atenció integral, de prevenció i sensibilització 

d’abusos sexuals a menors. 

- Instar el Consorci d'Educació de Barcelona i els altres agents afectats a la 

revisió, millora i aplicació dels protocols d'actuació per tal de prevenir nous casos 

d'abusos i que es garanteixi el compliment obligatori del protocol d’actuació per part 

de tots els centres educatius (amb independència de la seva titularitat), de manera que 

incomplir-lo comporti les conseqüències tipificades per la normativa legal vigent, tal 

com s’ha de fer constar en el mateix protocol. Incentivar els centres perquè, a partir 

del protocol marc, elaborin llur propi implicant-hi el personal docent, el personal 

administratiu i de serveis, les associacions de mares i pares d’alumnes i l’alumnat. 

- Impulsar les mesures necessàries d'acord amb la comunitat educativa per 

tal de garantir la confiança de la societat cap a la comunitat educativa i la seva gran 

tasca a Barcelona. 

- Valorar la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona es personi en la 

causa judicial a favor de la víctima o víctimes un cop estudiat l’estat actual de la 

denúncia en l’àmbit de la justícia penal, atès que es tracta d’un centre educatiu 

concertat sostingut amb fons públics. 

 
S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Benedí. 
 
DI 4.-                                 Ateses les dificultats que està patint el sector del pa artesà a la nostra ciutat, 

agreujat per la crisi econòmica i per les noves formes de comercialització que sovint 

esdevenen competència deslleial. 

Atès que les administracions, en especial la municipal, poden dur a terme 

accions de reconeixement, suport i foment de l’activitat del pa artesà. 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 

del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari 

del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Manifestar la importància del sector del pa artesà com a part essencial del 

patrimoni comercial i cultural de la ciutat de Barcelona. 
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2. Reconeix el paper destacat del Gremi de Flequers de Barcelona com a 

representant de molts artesans del pa que treballen a la nostra ciutat, així com la seva 

tasca de formació de nous professionals a través de l’escola del Gremi de Flequers. 

3. Establirà un espai de diàleg continu entre el Govern municipal i el sector 

del pa artesà, especialment amb el Gremi de Flequers de Barcelona. 

4. Mostra el seu compromís de vetllar per la competència lleial en el sector i 

la transparència d’informació de cara als consumidors, distingint aquells establiments 

que garanteixen l’elaboració artesanal del pa. 

5. Es compromet a promoure la cultura del pa a la nostra ciutat, mitjançant 

les mesures següents: 

- Donar suport a la celebració anual del Certamen Internacional de Fleca 

Artesana,  organitzat  pel  Gremi  de  Flequers,  mitjançant  suport  econòmic, 

promocional i cultural. Enguany, aquest certamen s’ha celebrat el mes de març amb 

la participació de ponents de reconegut prestigi internacional i amb assistents d’arreu 

del món. 

- Instaurar un premi o reconeixement anual als artesans del pa de Barcelona 

que fan perdurar i fomentar el seu ofici. 

- Instar Turisme de Barcelona i les àrees de promoció turística de 

l’Ajuntament a incloure, en els seus catàlegs, els establiments de pa artesà, així com 

les activitats, conferències i cursos que s’organitzen al voltant de la cultura del pa. 

 
La Sra. ALCALDESSA informa que aquesta declaració no ha estat signada 

pels grups de Barcelona en Comú i CUP - Capgirem Barcelona. 

Seguidament, el Sr. MULLERAS llegeix la declaració institucional. 

 
El Sr. COLOM, després de confirmar que el seu grup està a favor de les 

fleques que elaboren el pa artesanalment, justifica que Barcelona en Comú no signi la 

declaració en considerar que no es tracta d’una defensa del pa artesà, sinó d’un 

posicionament a favor d’una entitat gremial de flequers, quan a la ciutat n’operen 

dues, totes interlocutores de l’Ajuntament. 

En conseqüència, afirma que no poden acceptar una declaració institucional 

en què es posa com a referència únicament una d’aquestes entitats gremials. 

Afegeix que aquesta declaració compromet l’Ajuntament a atorgar 

subvencions fora del procediment reglat d’un procés competitiu de lliure 

concurrència,  i  que  s’haurien  d’incloure  en  la  convocatòria  de  subvencions  de 

comerç. 

Observa que han intentat arribar a una transacció de la declaració a fi que el 

suport s’estengués a les dues entitats gremials de flequers i, per tant, que el suport 

econòmic no es concretés com una manera d’obtenir una subvenció per la porta del 

darrere. 

 
La Sra. ALCALDESSA obre un torn de paraules d’un minut per respondre 

les interpel·lacions. 

 
El Sr. MULLERAS observa que el sector del pa artesà ha estat especialment 

castigat per la crisi econòmica i per les noves formes de comercialització del pa, 

malgrat que per ell mateix és un sector emblemàtic. 

 
Arran de la disparitat de criteris quant a l’obertura d’un torn de paraula, el 

Sr. TRIAS manifesta que mai no s’havia procedit d’aquesta manera i, en tot cas, 

entén que ho haurien d’haver parlat abans de tirar pel dret. 
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La Sra. ALCALDESSA confirma la possibilitat d’obrir torns d’intervenció 

d’un minut per part dels grups que no subscriguin una declaració institucional. I 

manifesta que, com a presidenta del Ple, pren la decisió de no obrir torn de paraules 

ara, alhora que garanteix que per al proper ple aquest assumpte de procediment 

s’haurà parlat i tancat. 

 
S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Mulleras 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de Barcelona 

en Comú i el de Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 
DI 5.-                                 Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la 

defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del 

VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del 

desenvolupament de les persones. 

Aquest compromís s’ha demostrat en l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista; la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia; la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i 

diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el juliol 

de 2015 passat, va ser la declaració en favor dels drets sexuals i reproductius en el 

marc dels objectius de desenvolupament sostenible. 

Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en 

l’aprovació de l’acord nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 

contra l’estigma relacionat, el 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de 

manera unànime entre els grups polítics. 

L’acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu 

de Catalunya en l’àmbit del VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – 

Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, que aglutina 24 entitats de tot el 

territori català, va suposar un fet històric i s’havia de materialitzar com un instrument 

de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte a les polítiques de 

resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model d’abordatge 

comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat. 

Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços 

per seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al pacte social contra la 

discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de 

ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 

Aquest pacte, segons l’acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar 

un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; 

vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, 

prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones 

que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la recomanació 200 de 

l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball. I 

és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel 

VIH  podria  ser  l’obstacle  més  gran  al  qual  s’han  d’afrontar  les  persones,  les 
comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un 

esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les 

persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho 

farà a gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l'any 2015, la mateixa 
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ONUSIDA va iniciar la campanya "Zero Discrimination Day", amb la qual es 

reivindica, l’1 de març, en l'àmbit mundial, la necessitat de sensibilitzar en la defensa 

dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i la discriminació 

relacionats amb el VIH. 

Així, doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats amb el 

VIH requereix la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els 

ens locals, dins el marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual 

poden oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la 

seva salut i obtenir, així, estils de vida més saludables. 

Per tot això el Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya el 

pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, en què 

l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada amb 

el VIH i la sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi, i 

desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres 

administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit 

competencial. 

2.   Prendre   el   compromís   d’incloure   missatges   centrats   en   la   no- 

discriminació i la no-estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles 

accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida. 

3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els 

serveis oferts en l'àmbit municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de 

discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i 

organitzacions on el Govern municipal tingui representació. 

4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les 

diades  commemoratives  del  municipi,  com  a  compromís  ferm  per  fer  front  a 

l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH/sida. 

5. Sol·licitar als departaments de Salut i Ensenyament que desenvolupin, 

conjuntament amb el municipi (en el marc dels consorcis existents, si escau), accions 

i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres 

educatius, on es doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació 

relacionats amb el VIH/sida. 

6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de 
lucre que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva 

comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària 

d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la 

difusió de les seves tasques i activitats. 

7.  Informar d’aquest  acord  al  Govern de la Generalitat  (conselleries  de 

Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a 

plataforma unitària d’ONG-Sida de Catalunya. 

 
S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Lecha. 
 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les setze hores i quaranta minuts. 


