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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

SIS d’OCTUBRE de DOS MIL DISSET, 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. Tinents d'Alcalde, Gerardo 

Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, 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, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i 

Galbis, Mercè Homs i Molist, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi 

Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, 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, Eulàlia Reguant i Cura i 

el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i 

Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l'interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz 

Juncosa. Excusa la seva absència la Ima. Sra. Francina Vila i 

Valls. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores. 

 

Es donen per llegides les sessions ordinària i extraordinàries de 21 de juliol, de 18 

d’agost i de 8 de setembre de 2017, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els 

membres del consistori; i S'APROVEN. 

 

La Sra. MEJÍAS demana intervenir per una qüestió d’ordre, que enceta informant 

sobre un acte que el proper dissabte tindrà lloc a l’Ajuntament de Saragossa. 

 

La Sra. ALCALDESSA la interromp per dir-li que això no està previst en l’ordre del 

dia, i que si es tracta d’una pregunta, la formuli on pertoca. 

I demana a la regidora, atès que sempre reclama respecte per les formes i a la 

legalitat, que no busqui l’oportunisme d’aprofitar la presència dels mitjans de 

comunicació. 

 

La Sra. MEJÍAS insisteix a preguntar per quin motiu no s’ha convidat cap president 

dels grups municipals d’aquest ajuntament a l’acte esmentat, que no se n’han 

assabentat fins ahir a la tarda. 

 

La Sra. ALCALDESSA insisteix que no pertoca aquesta intervenció que contravé 

l’ordre del dia del ple, i li assegura que respondrà la pregunta, però no pas ara, alhora 

que li retreu que hagi pretès abusar de la confiança dels membres d’aquest consistori. 
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PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

En compliment de l'article 63.1 del Reglament d'organització municipal, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.- Credencial expedida per la Junta Electoral Central expressiva de la designació de la 

Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader com a regidora d’aquest Ajuntament en substitució, 

per renúncia, de l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello; i acta de la presa de possessió 

que tingué lloc el dia 8 de setembre de 2017. 

 

2.- Decrets de l’Alcaldia, de 28 de juny i 7 d’agost de 2017, que delega diferents 

atribucions en matèria d’habitatge en el gerent d’Habitatge, en el regidor d’Habitatge 

i en la Comissió de Govern i deixa sense efecte diverses delegacions i 

desconcentracions en aquesta matèria. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2017, que nomena la Sra. Maria Pilar Miràs 

Virgili personal d’alta direcció, en el càrrec de gerent de la Gerència de Recursos, 

amb efectes des del dia 30 de juny de 2017. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 19 de juliol de 2017, que nomena com a membres de la 

Comissió d’Investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-

2015, que han estat o estan subjectes a investigació per part de la Fiscalia, les 

persones següents: 

 

President: Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 

Vicepresident: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Membres: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Ima. Sra. M. José Lecha González 

Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens 

Im. Sr. Gerard Ardanuy Mata 

Secretari: El secretari general de la corporació o funcionari 

lletrat/ada en qui delegui. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que renova el nomenament del Sr. Jordi 

Camí i Morell com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al patronat de la 

Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que designa el Sr. Antoni Fernández 

Pérez membre del Consell d’Administració de l’Institut de Prestacions d’Assistència 

Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en substitució de la Sra. Carme Borrell 

Thió. 
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7.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que designa la Sra. Pilar Miras Virgili 

membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona en 

substitució del Sr. Joan A. Llinares Gómez. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que delega la presidència de les meses 

de contractació dels expedients dels respectius àmbits materials en els càrrecs 

següents: 

 

 Gerència de Recursos: director/a de Serveis Generals. 

 Gerència de Presidència i Economia: director/a d’Empreses, Entitats Municipals i 
Recursos. 

 Gerència de Seguretat i Prevenció: director/a de Serveis de Gestió Econòmica i 

Control de Recursos. 

 Gerència de Drets Socials: director/a de Serveis de Planificació i Innovació. 

 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència: director/a de 

Serveis Generals i director/a de Serveis de Planificació i Control, indistintament. 

 Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: director/a de Recursos i Control de 

Gestió. 

 

I deixa sense efecte el Decret d’Alcaldia de 25 de gener de 2016 (S1/D/2016-472). 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que, primer, atribueix al Sr. Màxim 

López Manresa, per a una coordinació eficient entre els àmbits materials de mercats i 

de comerç, diverses facultats, i segon, li delega, dins l’àmbit material de comerç, 

l’adopció de tots aquells actes que en matèria de gestió econòmica i contractació 

s’atribueixen a l’estructura executiva de l’Administració municipal en decrets de 

l’Alcaldia de 13 de juny de 2015, S1/D/2015-1968 i S1/D/2015/1969, 

respectivament. 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que primer.- Faculta els/les gerents 

d’àrees d’actuació que es relacionen en el decret i en els termes que hi consten, per 

tal que en el supòsit d’absència del gerent municipal o del/de la gerent de l’àrea 

corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets d’Alcaldia 

corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en matèria de gestió 

econòmica i en matèria de contractació, que tinguin la condició d’urgents i 

inajornables; segon.- Faculta els/les gerents de districte que es relacionen en l’annex 

adjunt i en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit d’absència del/de la 

gerent del districte corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets 

d’Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en matèria 

de gestió econòmica i en matèria de contractació, així com les facultats delegades per 

l’Alcaldia relatives a la incoació, instrucció i resolució d’expedients sancionadors, i 

tercer.- Estableix, en el supòsit d’absència, les suplències dels directors/ores de 

Serveis de Llicències i Espai Públic i dels caps de departament de Serveis Jurídics - 

Secretaria de Districte que es relacionen en l’annex adjunt, i en els termes que hi 

consten en les tasques que els són pròpies per raó del seu càrrec. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 20 de juliol de 2017, que nomena el Sr. Álvaro Porro 

González, subgrup de classificació A1, com a comissionat d’Economia Social, 

Desenvolupament Local i Consum, amb efectes del dia 1 de juliol de 2017, amb el 

règim de plena dedicació. 



Ref.: CP 11/17 

V: 20/10/2017 PÀG. 4  

12.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que designa la Ima. Sra. Montserrat 

Ballarín Espuña membre de la Comissió no Permanent d’estudi de les diferents 

solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’avinguda 

Diagonal, entre les places de Francesc Macià i les Glòries. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que nomena el Sr. Jesús Castell Devís 

membre del Consell Municipal del Districte de les Corts, en substitució del Sr. Pau 

Guix Pérez. 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que nomena el Sr. Pau Castelló Gil 

membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en substitució del Sr. 

Daniel Briega Duarte. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que designa la Ima. Sra. Marilén 

Barceló Verea membre de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, en substitució de l’Im. Sr. Francisco Sierra 

López. 

 

16.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que faculta els/les regidors/ores que es 

relacionen seguidament, i en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit 

d’absència del regidor/a de districte corresponent, puguin exercir les facultats 

delegades o desconcentrades relatives a la incoació, instrucció i resolució 

d’expedients sancionadors. Així mateix, facultar-los per a l’exercici de qualsevol 

altra competència delegada o desconcentrada a favor dels/de les regidors/ores de 

districte. 

 

 Període de l’1 al 4 d’agost 

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, regidora del Districte d’Horta-Guinardó, cobrirà els 

districtes vacants. 

 

 Període del 5 al 8 d’agost 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Districte de Ciutat Vella, cobrirà els 

districtes vacants. 

 

 Període del 9 al 17 d’agost 

Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte de Gràcia, cobrirà els districtes 

vacants. 

 

 Període del 18 al 22 d’agost 

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora del Districte de Sants-Montjuïc, cobrirà els 

districtes vacants. 

 

 Període del 23 al 26 d’agost 

Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, cobrirà els 

districtes vacants. 

 

 Període del 27 al 31 d’agost 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, regidora del Districte de Sant Andreu, cobrirà els 

districtes vacants. 

 

17.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que, primer, nomena el director 

executiu de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials com a substitut del gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
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en l’exercici de les funcions que li són atribuïdes per l’article 12 dels seus estatuts, 

durant el període comprès entre el 14 i el 23 d’agost de 2017, ambdós inclosos, i, 

segon, nomena la directora de Serveis Socials Bàsics Territorials com a substituta del 

gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials en l’exercici de les funcions que li 

són atribuïdes per l’article 12 dels seus estatuts, durant el període comprès entre el 28 

d’agost i el 3 de setembre de 2017, ambdós inclosos. 

 

18.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que faculta la Sra. Camino Suárez 

García, directora de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 

conformitat amb el previst a l’article 11.2. dels seus estatuts, aprovats definitivament 

pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 

d’octubre de 2005, perquè pugui procedir a efectuar els tràmits oportuns per 

autoritzar el pagament de la nòmina del mes d’agost del personal de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, durant el període d’absència vacacional del gerent de 

l’organisme autònom esmentat. 

 

19.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que constitueix la Comissió d’Estudi 

encarregada d’elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat 

d’exercir l’activitat econòmica, conjuntament l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona, consistent en la creació d’una societat anònima, que 

tindrà el caràcter de promotor social d’habitatge, dedicat al lloguer d’habitatge en 

règim de protecció, i nomena els seus membres. 

 

20.- Decret de l’Alcaldia, de 26 de juliol de 2017, que nomena el Sr. Sergi Marí Pons, 

personal d’alta direcció, en el càrrec de gerent d’Empresa i Turisme. 

 

21.- Decret de l’Alcaldia, de 27 de juliol de 2017, que crea l’Espai de Corresponsabilitat 

(EC) sobre Gentrificació, com a espai de coordinació transversal i d’impuls de les 

actuacions municipals relatives a la lluita contra la gentrificació i la defensa del dret 

al barri a la ciutat de Barcelona, fixa la seva composició i les seves funcions. 

 

22.- Decret de l’Alcaldia, de 25 d’agost de 2017, que delega en l’Im. Sr. Agustí Colom 

Cabau, regidor d’Empresa i Turisme, la facultat d’ordenació de pagaments durant el 

dia 30 d’agost de 2017. 

 

23.- Decret de l’Alcaldia, d’1 de setembre de 2017, que faculta la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví per tal que durant el termini d’absència de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau, 

pel període comprès entre els dies 4 i 9 de setembre, ambdós inclosos, pugui exercir 

les facultats que li han estat atribuïdes mitjançant els corresponents decrets 

d’alcaldia. 

 

24.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa la Sra. Pilar Miràs 

Virgili i el Sr. Antoni Fernández Pérez membres del Consell Rector de l’Institut 

Municipal d’Hisenda de Barcelona, en substitució dels Srs. Joan A. Llinares Gómez i 

Albert de Gregorio Prieto, respectivament. 

25.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa la Ima. Sra. Eulàlia 

Reguant i Cura i el Sr. Álvaro Porro González membres del Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en substitució, respectivament, de la 

Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens i del Sr. Jordi Via Llop. 

 

26.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa el Sr. Álvaro Porro 

González membre suplent a l’Assemblea General de l’Associació Xarxa de 

Municipis per l’Economia Social i Solidària en representació de l’Ajuntament de 
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Barcelona, i en substitució del Sr. Jordi Via Llop. 
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27.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa representants de 

l'Ajuntament de Barcelona a les fundacions que es relacionen, les persones següents: 

 

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana 
 

Membre del Patronat: 

 

Sr. Jordi Martí Grau, en substitució del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya 

Membre del Patronat: 

 

Sr. Álvaro Porro González, en substitució del Sr. Jordi Via Llop 

 

28.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa representants de 

l'Ajuntament de Barcelona als consorcis que es relacionen, les persones següents: 

 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
 

Vocal del Consell Rector: 

 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en substitució del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Consorci del Palau de la Música Catalana 

Membre del Patronat i del Comitè Executiu: 

 

Sr. Jordi Martí Grau, en substitució del Sr. Joan A. Llinares Gómez 

 

29.- Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2017, que designa membres de les 

comissions i consells municipals que es relacionen, les persones següents: 

 

 Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) 
 

Presidenta: 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en substitució del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Comissió de Transformació Digital (CTDB) 

Sra. María del Mar Jiménez Carreté, en substitució del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en substitució del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Consell Municipal de Consum 

President: 

Sr. Álvaro Porro González, en substitució del Sr. Jordi Via Llop 
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 Consell d’Edicions i Publicacions 
 

Sr. Bertran Cazorla Rodríguez, en substitució del Sr. Joan A. Llinares Gómez 

 

30.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa el Sr. Álvaro Porro 

González membre del Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en 

substitució del Sr. Jordi Via Llop. 

 

31.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que comunica al Plenari del Consell 

Municipal, pel seu assabentament, la designació de la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i 

Cura com a portaveu adjunta del Grup Municipal de la CUP - Capgirem Barcelona 

en substitució del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

32.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que nomena la Ima. Sra. Eulàlia 

Reguant i Cura regidora adscrita als districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, Gràcia i 

Nou Barris, en substitució del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

33.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa la Ima. Sra. M. José 

Lecha i González membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Paisatge 

Urbà i Qualitat de Vida en substitució del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

34.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa la Ima. Sra. Eulàlia 

Reguant i Cura vocal del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona en 

substitució del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

35.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que comunica al Plenari del Consell 

Municipal, pel seu assabentament, la designació de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot com a portaveu del Grup Municipal Demòcrata en substitució del Sr. 

Joaquim Forn i Chiariello i amb efectes de 5 de setembre de 2017. 

 

36.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa el Sr. Antoni Fernández 

Pérez membre del Consell d’Administració del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona en substitució del Sr. Jaume Barnada López. 

 

37.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Jaume Ciurana 

i Llevadot com a membre de la Comissió d’Investigació sobre diferents actuacions de 

la gestió del període 2011-2015. 

 

38.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2017, que delega la Ima. Sra. Janet Sanz 

Cid, regidora del Districte de Nou Barris, per tal que, en absència del regidor del 

Districte de Gràcia, pugui resoldre l’expedient núm. 06-17-01148/ATR relatiu a la 

sol·licitud de la llicència per a la instal·lació, el dia 10 de setembre de 2017, d'una 

atracció al carrer Verdi, 325, durant les festes de Vallcarca. 

 

39.- Decret de l’Alcaldia, de 8 de setembre de 2017, que 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 del ROM, a la Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader el règim de dedicació 

parcial amb un percentatge del 80%, 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. 
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40.- Decret de l’Alcaldia, de 12 de setembre de 2017, que nomena la Sra. Adelina Boyle 

Álvarez membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en substitució 

de la Sra. Llum Ventura Gil. 

 

41.- Decret de l’Alcaldia, de 12 de setembre de 2017, que designa la Sra. Anna 

Cardellach Giménez membre del Consell d’Administració de Parcs i Jardins de 

Barcelona, Institut Municipal, en substitució del Sr. Francisco A. Ullod Marco, que 

va renunciar a aquest càrrec el 22 de març de 2017. 

 

42.- Decret de l’Alcaldia, de 13 de setembre de 2017, que nomena la Ima. Sra. Irma 

Rognoni i Viader regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc, en substitució de 

l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

 

43.- Decret de l’Alcaldia, de 13 de setembre de 2017, que designa representants de 

l'Ajuntament de Barcelona als Instituts que es relacionen, les persones següents: 

 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
 

Membre del Consell Rector: 

Im. Sr. Raimond Blasi Navarro, en substitució de la Ima. Sra. Sònia Recasens i 

Alsina Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Membre del Consell Rector: 

Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader, en substitució de la Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 

44.- Decret de l’Alcaldia, de 13 de setembre de 2017, que designa membres de les 

comissions del Consell Municipal que s’indiquen a continuació, les persones 
següents: 

 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 

Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

 

 Comissió d’Economia i Hisenda 
 

Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura, en substitució del Sr. Josep Garganté i Closa 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en substitució del Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens, en substitució del Sr. Josep Garganté i Closa 

 

45.- Decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, que designa la Ima. Sra. Irma 

Rognoni i Viader membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 



Ref.: CP 11/17 

V: 20/10/2017 PÀG. 10  

46.- Decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, que designa la Sra. Pilar Miràs 

Virgili vicepresidenta de la Comissió Tècnica de Seguretat en Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, en substitució del Sr. Joan Antoni Llinares Gómez. 

 

47.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2017, que designa representants de 

l'Ajuntament de Barcelona a les fundacions que s’esmenten, les persones següents: 

 

Fundació Barcelona Centre de Disseny 
 

Membres del Patronat: 

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom 

Cabau Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en substitució del Sr. Carles Vicente Guitart 

 

Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT HABITAT) 
 

Membre del Patronat i del Comitè Executiu: 

Sr. Sergi Marí Pons, en substitució del Sr. Alberto de Gregorio Prieto 

 

48.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata membre del grup de treball de drogodependències. 

 

49.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2017, que designa la Sra. Pilar Miràs 

Virgili membre de la Comissió de Transformació Digital (CTDB), en substitució de 

la Sra. María del Mar Jiménez Carreté. 

 

50.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2017, que nomena membres del Jurat del 

Premi Consell Municipal d’Immigració 2017 i delega en la Sra. Lola López 

Fernández, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament 

de Barcelona, la presidència del jurat. 

 

51.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2017, que delega en la regidora de 

Participació i Districtes l’adopció de tots els actes de tràmit que resultin procedents 

per tramitar la iniciativa ciutadana per a la modificació de l’Ordenança de terrasses. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 28 de setembre de 2017 
 

Districte de Ciutat Vella 

 

52.- (OS01067) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de terrasses del carrer Requesens, al districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament, a l’empara de 

l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de terrasses del carrer 

Requesens, al districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa municipal, 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 del carrer 

Requesens per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 

la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de 

l’Ordenança de terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 
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53.- (OS03013) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de la plaça de la Barceloneta, al districte de Ciutat 

Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, justificadament i 

raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a l’expedient i que es 

donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara de l’article 79 de 

l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de terrasses de la plaça de la 

Barceloneta, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 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 la plaça de la 

Barceloneta per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 

a la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de 

l’Ordenança de terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

54.- (OS03040) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de terrasses de la plaça Sant Pere, al districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament, a l’empara de 

l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de terrasses de la plaça 

Sant Pere al districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa municipal, 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 la plaça Sant 

Pere, per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 

pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de 

l’Ordenança de terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

55.- (OS03049) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de terrasses de la plaça de les Olles i el carrer Rere 

Palau al districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el 

sentit que, justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que 

consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a 

l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació Singular de terrasses 

de la plaça de les Olles i el carrer Rere Palau, al districte de Ciutat Vella de 

Barcelona, d’iniciativa municipal, 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 la plaça de les Olles i el carrer Rere Palau per a la 

seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la pàgina web del 

Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. 

DONAR compte d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

56.- (OS03058) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de terrasses del carrer Consolat de Mar al districte de 

Ciutat Vella de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tecnicojurídics que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament a l’empara de 

l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de terrasses del carrer 

Consolat de Mar al districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa municipal, 

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 
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el present acord i el text íntegre de l’ordenació singular de terrasses del carrer 

Consolat de Mar per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la pàgina web del Districte de Ciutat Vella, en compliment de l’article 

80 de l’Ordenança de terrasses. DONAR compte d’aquest acord al Consell 

Municipal. 

 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- APROVAR el Compte general de l’exercici 2016 corresponent a l’Ajuntament, als 

organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a les 

societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

 

2.- RESTAR ASSABENTAT de l’informe de fiscalització a posterior exercici 2016 de 

la Intervenció General. 

 

El Sr. PISARELLO comença la intervenció agraint als treballadors i treballadores 

municipals i a la Intervenció la feina feta. 

Indica que porten a aprovació del Plenari del Consell Municipal un compte general 

que ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes el 27 de 

juliol, i qualifica la presentació d’aquest compte com un acte de transparència, i 

precisa que l’aprovació dels comptes permet la seva fiscalització per part de la 

Sindicatura de Comptes. 

 

La Sra. RECASENS observa que el Govern municipal ret comptes a la ciutadania en 

aquest plenari del destí dels seus recursos, i per aquest motiu afirma que li sorprèn 

que el tinent d’alcaldia no hagi donat cap explicació respecte als aproximadament 
2.500 milions d’euros que gestiona aquest ajuntament anualment. 

Conclou, en conseqüència, que el Govern que fa bandera de la transparència, de la 

nova política i de l’ètica, passa de puntetes per la rendició de comptes, fent-ne un 

tràmit merament administratiu. 

Considera xocant que avui que també es porta a aprovació d’aquesta cambra el 

Reglament de participació, el Govern no hagi estat capaç d’explicar amb un cert 

detall com s’han gastat els recursos aportats per la ciutat. 

Assegura que no pot deixar passar el fet que avui es vota definitivament el tancament 

d’un exercici amb un superàvit de 97,5 milions d’euros, que queden al calaix, i que 

no s’utilitzen per donar una resposta social, a l’atenció de famílies vulnerables, a les 

polítiques socials o al progrés de la ciutat en general. 

Recorda els escarafalls d’alguns grups de l’oposició durant el mandat anterior pel 

tancament d’exercici amb 19 milions de superàvit, àmpliament criticat a base de 

piulades dient que no entenien com era possible amb tants drets bàsics per atendre a 

la ciutat, i fins i tot ho qualificaven d’indecent; mentre que ara, aquest govern que no 

explica ni el què ni el com a la ciutadania, no ret comptes dels motius pels quals no 

han gastat cent milions d’euros del pressupost. 

Assegura que voldria conèixer l’opinió de l’alcaldessa respecte d’això, i li recorda, 
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abans que digui que la culpa és del ministre Montoro, que també ha deixat d’executar 
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partides pressupostàries destinades al comerç, al desenvolupament econòmic, al 

manteniment de la xarxa d’enllumenat, a la neteja, a ajuts a persones vulnerables, a 

habitatges per a gent gran, al Pla d’assentaments irregulars, a emergències socials o 

per a subvencions a persones amb escassos recursos, una partida, aquesta, dotada 

amb un milió d’euros i executada amb 351.000 euros. 

Afegeix que el seu grup no es pot fer còmplice del sistema de contractació que 

utilitza el Govern municipal, que no els sembla transparent, que no promou la 

concurrència, ni tampoc no afavoreix les pimes; precisa que només 281 d’un total de 

5.672 contractes s’han adjudicat per la via del concurs o del procediment obert, i 

pregunta on són les proclames de garantir la igualtat d’accés i de lliure concurrència; 

i aprofita per recordar a l’alcaldessa que va dir que mai més no utilitzaria el 

procediment negociat i de contractació directa, cosa que avui queda desmentida. 

Afegeix, també, que el 73% dels contractes recau en mans de només seixanta 

empreses. 

Denuncia, igualment, les tècniques de fraccionament de contractes, les despeses 

externalitzades al·legant insuficiència de mitjans que no queda justificada, 

expedients confeccionats amb balls de dades perquè s’elaboren una vegada feta la 

despesa, o un reguitzell de contractacions fetes per Barcelona Activa amb un conjunt 

de cooperatives, totes domiciliades a la mateixa adreça. 

Suggereix que, en vista de tot plegat, fora bo que l’Oficina per la Transparència 

emetés opinió respecte d’això, cosa que significaria un exemple de bones pràctiques. 

 

La Sra. MEJÍAS comença la seva intervenció dient que confia que, aquesta vegada, 

l’alcaldessa no li apliqui la mordassa com en començar aquesta sessió. 

Dit això, agraeix, en primer lloc, la feina feta per a la fiscalització dels comptes 

d’aquest ajuntament i del seu grup empresarial per part de l’equip de la Direcció de 

Comptabilitat, i que corresponen al primer exercici complet gestionat per l’actual 

govern municipal, sobre les quals diu que els ha estat absolutament impossible 

esbrinar el grau d’execució dels projectes, i recorda que ja van denunciar la 

impossibilitat del seu grup d’arribar fins al final. 

Observa que els comptes del 2016 són fruit d’un pressupost prorrogat per la 

incapacitat del Govern municipal de fer una negociació amb la resta de grups a fi 

d’aprovar un pressupost de consens positiu per als barcelonins, i tan sols s’ha limitat 

a fer una modificació de crèdit menor, pactada amb els grups d’ERC i la CUP. 

Entén, per tant, que això és exemplificador de la política del Govern que es limita als 

grans titulars, anuncis i promeses, però que a la pràctica, quan volen saber com s’ha 

executat el pressupost envers les persones i els barris, aquestes polítiques es revelen 

buides de contingut. 

Igualment, fa referència a les crítiques aferrissades a la gestió del govern sortint 

durant la campanya electoral de l’actual partit governant per tenir un superàvit de 22 

milions d’euros —que la Sra. Recasens acaba de xifrar en 19 milions—, malgrat que 

l’actual es tanca amb un saldo de 97 milions, cinc vegades més. 

Afegeix que de l’anàlisi de les subvencions, que és on es veu la política real del 

Govern, el seu grup n’ha conclòs que la majoria són injustificades, no s’hi especifica 

la feina feta, ni tampoc no els han respost cap de les qüestions plantejades si no amb 

evasives i mitges tintes. 

Quant als contractes menors, confirma que s’han anat fragmentant i s’ha aplicat 

l’amiguisme, com ja és habitual; així, aquesta mena de contractes es continuen 

adjudicant de forma clientelar en comptes de respondre a raons objectives. Concreta 

que hi ha casos molt clars en què apareixen persones que, directament o indirecta, 

estan relacionades amb el Govern municipal, i en moltes ocasions no s’acredita la 

necessitat del servei contractat, i que s’ha de justificar adequadament segons 

estableix la llei. 
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Continua dient que en el cas de les subvencions també han detectat la mateixa 

pràctica, i que han exposat en les al·legacions algunes que els han semblant 

sorprenents, com ara en el cas d’ajudes fiscals a famílies amb pocs recursos, per a les 

quals es va programar una partida de 3,5 milions, però amb un grau d’execució que 

ha quedat sota mínims. Igualment, fa notar la quantitat de subvencions que han 

obtingut determinades revistes, les 55 subscripcions a les editades per Minoria 

Absoluta, amics del Sr. Asens, per les quals han pagat uns diners que s’haurien 

d’haver destinat a altres qüestions socials. 

Afegeix al paquet de les subvencions la de les conferències DO Europa, atribuïdes a 

la Sra. Mònica Terribas i Albert Mercadé, ambdós amb sous milionaris. 

Per tant, confirma que han arribat a la conclusió que hi ha poca execució 

pressupostària, pocs projectes per executar, molt superàvit i molt malbaratament de 

diner públic. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els regidors i regidores i dona la benvinguda al públic 

que avui els acompanya. 

Feta la salutació, agraeix la tasca de suport que els han donat els serveis tècnics, 

especialment a Josep M. Llebaria i Marga Canela, que els han ajudat en tot moment 

en la revisió del compte general del 2016, tant de l’Ajuntament, com de les empreses, 

consorcis i entitats vinculades al grup ajuntament. Igualment, agraeix la gran feina de 

la Intervenció General, que es tradueix en més de dotze mil cinc-centes pàgines, que 

inclouen informes sobre la gestió econòmica de consorcis, instituts, empreses i del 

mateix ajuntament. 

Indica que el seu grup va presentar la sol·licitud de vista d’una cinquantena 

d’expedients, que incloïen subvencions i contractes. 

Assenyala que el vot d’avui ha de permetre que els comptes del 2016 puguin ser 

fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes i, de fet, no es tracta d’un vot 

essencialment polític com el que s’emet en el debat dels pressupostos, sinó per fer 

possible que arribin a la sindicatura per ser fiscalitzats al detall. 

En conseqüència, diu que els sorprèn que hi hagi grups que quan estan a l’oposició 

bloquegin aquest tràmit i, en canvi, reclamin responsabilitat quan ocupen el govern; 

considera que un clar exemple d’això és l’actuació d’ICV-EUiA durant els exercicis 

del 2013 i 2014. 

Malgrat tot, manifesta que el seu grup considera que és necessari reduir el 

percentatge d’adjudicació de contractes menors a grans empreses; que la compra 

pública ha de ser, amb molta més intensitat, un agent que fomenti el teixit productiu 

real de la ciutat, i d’aquell que treballa en valors socials, és a dir, en iniciatives en el 

marc de l’economia cooperativa, social i solidària, i també amb les pimes. 

Assenyala que, en aquesta línia, el seu grup ha presentat diverses iniciatives per 

reclamar clàusules de proximitat en els contractes, i ha demanat informes d’impacte 

econòmic, entre altres. 

Per tant, avança el suport del grup d’ERC al Compte general. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix als professionals de l’Ajuntament i al grup del PP la 

feina duta a terme per a la fiscalització dels comptes del 2016. I indica que aquesta 

tasca ha quedat plasmada en el document d’al·legacions de 191 pàgines, que el seu 

grup va presentar com a esmenes als comptes municipals, que representen 2.500 

milions d’euros anuals. 

Conclou, en conseqüència, que els comptes d’aquest govern demostren, 

lamentablement, que en aquest ajuntament hi ha persones noves però velles 

polítiques. 

Recorda al Govern que criticava el superàvit d’anteriors governs, tot i que en només 

dos anys de mandat ha acumulat prop de dos cents milions d’euros de superàvit, 
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malgrat que proclama que el diner ha d’estar en les inversions als barris i no a les 

arques municipals. 

Observa que els comptes continuen quadrant gràcies a les aportacions, sobretot, de 

l’Estat, de més de mil milions d’euros que suposen el 90% dels ingressos públics 

d’aquest ajuntament, i que es cobren íntegrament, no com les aportacions de la 

morosa Generalitat. 

Posa en relleu que es continua abusant de la contractació directa, ja que el 96% dels 

contractes d’aquesta administració es fan per aquesta modalitat, abusant del 

fraccionament i dels contractes menors, que s’adjudiquen a dit, i que haurien de ser 

l’excepció però que aquest govern ha convertit en habituals. 

Subratlla que el deute de la Generalitat amb Barcelona continua a l’alça, que hi 

manté un deute real de més de dos-cents milions d’euros. Precisa que els darrers 

quatre anys els barcelonins han deixat de cobrar 485 milions d’euros de consorcis 

socials i sanitaris de la Generalitat. 

Igualment, posa de manifest que la pressió fiscal continua augmentant i fa que 

Barcelona sigui la ciutat més cara d’Espanya; puntualitza que més cara per als qui 

paguen impostos —l’IBI ha augmentat d’un 23% els darrers cinc anys—, però la més 

barata per als incívics, atès que el 85% de les multes per incivisme a Barcelona no es 

paguen, és dir, que l’incivisme hi surt pràcticament gratis. 

Denuncia que es continua mantenint l’opacitat en la despesa municipal, i que encara 

no han pogut fiscalitzar en el compte general, per exemple, els comptes de Barcelona 

Regional, que aprofita per reclamar novament. 

Indica que el 30% del pressupost es continua gastant mitjançant empreses 

municipals, per tant, sense passar pels controls de la contractació pública; i no tenen 

informació sobre la participació en la meitat dels consorcis, ni com a resposta a les 

seves al·legacions ni de la fiscalització habitual. Concreta que 408 milions d’euros, el 

16% del pressupost municipal, es gasten mitjançant consorcis municipals. 

Remarca que el Govern ha mantingut les subvencions ideològiques, moltes de les 

quals injustificables i injustificades; i fa notar que això no només ho denuncia el seu 

grup, sinó que també ho confirmen les auditories externes encarregades per aquest 

ajuntament, i que alerten que es corre el perill d’haver de retornar les subvencions no 

justificades a les arques municipals. 

Per tot plegat, anuncia el vot en contra al Compte general. 

 

La Sra. REGUANT manifesta, d’entrada, que aquest ple se celebra en un marc 

d’excepcionalitat política preocupant, mentre quatre persones estan declarant a 

l’Audiència Nacional —tribunal hereu del TOP— per exercir el dret bàsic de 

manifestació. 

Per tant, diu que volen que consti en acta la seva incomoditat per haver de continuar 

la vida política normal mentre fora d’aquesta cambra es vulneren drets fonamentals. 

Quant al Compte general, observa que la rendició de comptes mostra certa opacitat, 

tal com ja van manifestar en les al·legacions que hi van presentar, i hi constaten 

certes pràctiques heretades de governs anteriors, com ara determinades maneres 

d’adjudicar diners com és el cas de la publicitat institucional, en què es continuen 

esmerçant diners mitjançant agències de publicitat i, per tant, sempre acaba en els 

mateixos mitjans com El Periódico i La Vanguardia i, per tant, que marquen d’una 

manera clara una política comunicativa concreta. Afegeix que es continuen produint 

aportacions que provoquen una fiscalització molt difícil a ens com el Consorci de 

Turisme de Barcelona, que aplica la política turística que coneixen tots, o a la 

Fundació Mobile World Congress, que ha estat denunciada reiteradament per les 

condicions laborals dels seus treballadors. 

En conseqüència, anuncia el vot contrari a l’aprovació del Compte general. 
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El Sr. ARDANUY agraeix, en primer lloc, la bona predisposició dels serveis tècnics 

de la Intervenció municipal, i també de la Gerència d’Economia. 

Indica que no emetrà un vot en contra del Compte general atès que respecta la 

tramitació administrativa i el funcionament ordinari d’aquesta administració, però 

afirma que tampoc no té elements suficients per emetre un vot a favor i, per tant, 

avança que s’abstindrà. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que el fet que aquest sigui un acte administratiu i no 

pas polític està recollit per la Llei d’hisendes locals; per tant, reitera que no és una 

aprovació política la d’aquest compte general, sinó la condició perquè pugui ser 

tramès a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització. 

Això no obstant, i quant a l’existència de superàvit que ha s’ha plantejat, reconeix 

que ha estat de 97,5 milions d’euros, però remarca que aquest no és, ni de lluny, el 

més elevat que ha tingut aquest ajuntament. En aquest sentit, recorda que el 2012 el 

Govern de CiU va fer-ne un de 139 milions, i el 2013 va deixar al calaix més de 135 

milions. 

Amb referència a l’afirmació de la Sra. Mejías que l’únic que s’ha fet ha estat una 

petita modificació pressupostària, li recorda que ha estat de 400 milions d’euros, i 

que si no s’hagués fet s’haurien quedat al calaix. 

De tota manera, diu que li sembla bé que ara preocupi la situació al PDeCat, atès que 

va votar la llei pressupostària del 2012, juntament amb el PP, que és la que 

contribueix al fet que es produeixin aquests superàvits. I els suggereix que escoltin 

més els seus alcaldes, com és el cas de Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, que 

s’ha queixat de la situació. 

Pel que fa al destí dels superàvits, concreta que s’han dedicat a inversions 

financerament sostenibles —aproximadament 180 milions d’euros—, que han anat a 

parar a habitatge o a millores a l’espai públic. Igualment, també els han permès, 

contràriament als qui auguraven el caos, fer una política que ha impugnat la filosofia 

de la llei Montoro, que els han proporcionat un estalvi brut per sobre del 15% que 

garanteix la capacitat inversora, i mantenir un nivell d’endeutament del 32,9, molt 

per sota del 60%. I puntualitza que el grau d’execució pressupostària se situa en el 

97%. 

Per tant, entén que els comptes que avui presenten són clarament redistributius i 

expansius i, alhora, rigorosos. 

Quant a les consideracions del grup de Ciutadans sobre la transparència i la 

informació, puntualitza que l’interventor no ha constatat res del que ha dit la Sra. 

Mejías, de manera que entén que farà un vot favorable als comptes a fi que la 

Sindicatura de Comptes pugui analitzar aquestes qüestions que planteja. I aprofita per 

recordar-li que Ciutadans actua de crossa del PP, un partit que té imputats per 

corrupció. En conseqüència, recomana a la Sra. Mejías que quan faci determinades 

afirmacions gratuïtes gasti una mica més de modèstia. 

Finalment, pel que fa a la contractació, admet que s’ha de millorar, tot i que destaca 

el canvi que han impulsat en les bases d’execució, i que permet revisar pràctiques del 

passat. Reconeix, per tant, que estan en un període de transició però en què s’han 

produït canvis importants. 

Igualment, reconeix que l’àmbit de les subvencions també s’ha de millorar, tot i que 

indica que han introduït una instrucció amb l’objectiu que no es concedeixi cap 

subvenció que no estigui prevista en el pressupost, i destaca que això mai no s’havia 

fet. 

Pel que fa a les pràctiques del passat, apunta que les analitzaran a la comissió 

d’investigació creada a aquest efecte. 
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Agraeix, doncs, la vocació de fiscalització de l’oposició, però confirma que la 

política en matèria de contractació pública està experimentant un gir molt rellevant 

que ja ha produït efectes pràctics concrets. 

 

La Sra. RECASENS demana al Sr. Pisarello que no culpi el Sr. Montoro, i insisteix 

que s’ha produït una manca d’execució del pressupost molt rellevant. 

 

La Sra. MEJÍAS repta el Sr. Pisarello a demostrar-li que s’ha executat el 97% del 

pressupost. 

 

En haver-se produït la votació, la Sra. RECASENS en qüestiona el resultat en 

considerar que la baixa maternal de la Sr. Vila no s’ha de comptar com una absència, 

tal com es va establir en un acord de bona praxi en aquest sentit i que entén que 

s’hauria de fer servir. 

 

La Sra. ALCALDESSA diu que ningú no els ha comunicat una baixa per maternitat, 

alhora que manifesta tota la predisposició del Govern ha considerar-ho, però 

assenyala que això s’ha de comunicar prèviament a l’inici de la sessió. 

 

El Sr. CIURANA confirma que ell mateix va comunicar fa unes setmanes al Sr. 

Secretari la necessitat de tirar endavant l’assumpte del vot delegat a distància, 

precisament arran del cas concret de la Sra. Vila, que es veia obligada a guardar 

repòs. 

Considera, per tant, que és mala praxi institucional aprofitar una circumstància com 

aquesta per modificar el sentit del vot. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que alguna vegada que s’ha produït una situació semblant 

s’ha descomptat el regidor o regidora de baixa, i també un del govern o de l’oposició. 

 

La Sra. ALCALDESSA diu que no té inconvenient a considerar-ho ara, tenint en 

compte la sensibilitat que desperta l’assumpte en aquest consistori, que entén que 

ningú no dubta. 

Així, apunta que segons s’ha fet formalment en altres ocasions es descompta un 

regidor del Govern; precisa que en aquest cas, la votació dona com a resultat quinze 

regidors i regidores del Govern municipal i cinc del grup d’ERC que hi voten a favor, 

que sumen un total de vint, però que, restant-n’hi un, queden en dinou i, per tant, la 

votació queda en un empat a dinou i una abstenció, i desempata el vot de la 

presidència, que dona per aprovat el Compte general. 

 

El Sr. CIURANA, aprofitant la circumstància, demana que d’una vegada es reguli la 

qüestió, una responsabilitat que depèn de la regidora Pérez. 

 

La Sra. PÉREZ indica que ja estan treballant aquesta proposta i que ja han fet alguna 

reunió respecte d’això a la qual ha acudit la regidora Francina Vila. 

 

La Sra. ALCALDESSA dona per tancada aquesta qüestió, atès que hi ha hagut 

resposta positiva per part dels grups de govern i s’ha adequat la votació, i, alhora, 

confirma la voluntat de resoldre aquesta anomalia que significa que les baixes per 

maternitat es converteixin en la pèrdua d’un vot. I demana a tothom que hi posi de la 

seva part per agilitar aquesta qüestió i resoldre-la al més aviat possible. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Ciurana, Martí 

i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, dels Srs. Sierra, Alonso i 
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Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i l’abstenció del Sr. Ardanuy. 

 

S'ACORDA l'assabentament de l'Informe de la Intervenció General sobre 

fiscalització a posteriori corresponent a l'exercici de 2016. 

 

3.- (02 OF 2017-FB) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a 

l'exercici de 2017 i successius de les ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost 

sobre béns immobles; OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. 

Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la 

via pública, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal de 21 de 

juliol de 2017, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR 

definitivament la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de les ordenances 

fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; OF 1.2. Impost sobre vehicles 

de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública. PUBLICAR aquest acord i el 

text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que la Junta de Portaveus ha acordat una votació 

conjunta, però epígraf per epígraf. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que en el plenari del juliol es va aprovar la modificació 

de les ordenances fiscals per introduir tres millores concretes, que no suposava una 

modificació de fons, sinó una proposta que obeïa a un context en què determinades 

raons tècniques els permetien d’avançar en aquest sentit. 

Precisa que la primera de les modificacions responia a la lluita contra la pobresa 

energètica eximint les llars que la pateixen del pagament de la taxa de clavegueram; 

la segona, a la lluita contra la contaminació, introduint una tarifa d’estacionament 

puntual durant episodis de contaminació, i una tercera en el sentit d’aprofitar la 

revisió cadastral per protegir el comerç i evitar un impacte negatiu. 

Indica que avui resolen les al·legacions presentades a aquestes modificacions i que 

han estat disset, de les quals han estimat les quatre al·legacions presentades pel 

PDeCat, que sol·licitaven informació, també les tres del PP; i se n’han desestimat 

quatre d’aquest mateix grup i també del grup de la CUP que plantegen propostes de 

reformes fiscals que ultrapassen aquestes modificacions puntuals. Afirma que, tot i 

compartir el fons d’algunes d’aquestes propostes, es donen un temps de diàleg per 

valorar-les. 

 

La Sra. RECASENS critica que en comptes de portar al Plenari un conjunt 

d’ordenances fiscals, que s’haurien de començar a treballar aquest octubre per poder- 

les portar a aprovació el desembre, només portin un petit paquet de modificacions 

d’ordenances, suposa que perquè s’albira el fracàs de la política fiscal del Govern 

municipal. 

Considera que aquest govern no ha tingut mai una política fiscal coherent, sinó més 

aviat populista i demagògica, i van agafant sector per sector per establir 

bonificacions, entre altres mesures, gastant més diners en campanyes de comunicació 

que no pas executant les partides de subvencions i, per aquest motiu, generen el 

superàvit que tenen. 

Observa que es va fer un increment testimonial de l’IBI en un intent de redistribuir 

l’impost, però en un context de revaloració de valors cadastrals arran de la revisió; i 

diu que esperen del Govern municipal que aconsegueixi fer de l’IBI un impost just i 

redistributiu. 
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Diu que no van entendre el motiu de presentar aquest paquet de modificacions de les 

ordenances fiscals, i van excloure altres mesures, per exemple les que concernien 

l’aparcament d’autocars a la Font Màgica; i assegura que no comprenen aquesta 

política fiscal a la carta. 

Puntualitza que el seu grup ha formulat al·legacions, no per demanar informació com 

ha dit el tinent d’alcaldia, sinó que feien una demanda molt concreta sobre la rebaixa 

dels topalls de l’IBI als comerciants al 7% i al 14%, i de per què aquests percentatges 

i no uns altres. 

En conseqüència, avança que el seu grup no pot donar suport total al conjunt 

d’ordenances presentades. 

 

El Sr. SIERRA, d’entrada, recomana al Sr. Pisarello, de cara a les possibles 

negociacions de les ordenances fiscals per al proper exercici, que no els menteixin. 

Recorda que els van dir que les ordenances fiscals s’havien d’estudiar en el seu 

conjunt i que no es podien segregar, tot i que aquí poden constatar un exemple 

pràctic de votació separada ordenança per ordenança. 

Seguidament, fa una explicació del vot de cadascuna; així, pel que fa a la de la 

rebaixa de l’IBI als comerços, anuncia que hi voten a favor, essencialment perquè el 

comerç de la ciutat necessita suport, consolidació i recuperació econòmica, així com 

crear ocupació de qualitat i recuperar confiança després de la conjuntura de crisi 

econòmica, tot i que dubten que pugui ser possible en l’actual context polític del país. 

Confirma que també voten a favor de la modificació que fa referència als vehicles de 

tracció mecànica i que respon a la qualificació de vehicles de la DGT. 

Quant a les taxes de clavegueram, indica que també hi votaran a favor, en coherència 

amb el que el seu grup ha manifestat en nombroses ocasions i que és el compromís 

amb la lluita contra la pobresa energètica. 

Finalment, pel que fa a les taxes per estacionament regulat en episodis d’alta 

contaminació, assenyala que hi votaran en contra, principalment perquè Barcelona és 

una de les ciutats amb més pressió fiscal d’Espanya i, per tant, no són partidaris 

d’apujar impostos i taxes. En aquest sentit, suggereix al Govern municipal 

l’alternativa de fer gratuït el transport públic durant aquests episodis de contaminació 

elevada; o també que l’alcaldessa deixi d’utilitzar un vehicle de gasoil. 

 

El Sr. CORONAS indica que mantenen el posicionament de l’aprovació inicial 

d’aquestes modificacions puntuals, i que expressaven la incapacitat d’arribar a acords 

per a l’aprovació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici. Així, doncs, es ratifica en 

el suport a la fiscalitat verda i a la lluita contra l’exclusió social, que es manifesta 

amb fenòmens com la pobresa energètica; com també en el suport a l’activitat 

comercial. 

Per tant, avança el vot favorable a tots els epígrafs. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que Barcelona és la ciutat més cara d’Espanya, i que 

qualsevol modificació de les ordenances fiscals que no serveixi per reduir els 

impostos és una oportunitat malaguanyada per als barcelonins. 

Observa, quant a les quatre modificacions puntuals que presenten, la majoria amb un 

fort component tècnic, que la que fa referència a la rebaixa dels topalls de l’IBI al 

comerç millora la situació actual, però diu que no poden saber si és la millor eina 

perquè no els han fet arribar els informes tècnics justificatius que han sol·licitat. I 

precisa que el seu grup demanava la congelació d’aquest impost al comerç, i que no 

aprofitin la revaloració cadastral per incrementar l’IBI al comerç, i que en alguns 

casos caldria rebaixar-lo perquè ja és massa elevat. 
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Reconeix que les modificacions tècniques en l’impost de vehicles no tindran efecte 

en la recaptació; i, pel que fa a l’exempció de la taxa de clavegueram a col·lectius en 

risc d’exclusió social, entén que és una modificació necessària i justa, però que 

s’hauria d’haver fet fa molt de temps. 

Amb referència a l’increment de preu de l’estacionament en àrea blava en episodis 

d’alta contaminació, diu que ho valoren com l’obertura de la porta a l’increment de 

les taxes de parquímetres, i que respon a la cotxe-fòbia del Govern, perquè ha 

declarat la guerra al vehicle privat, però els fan notar que és contra la contaminació 

que han de lluitar, i que es pot combatre amb vehicles elèctrics i amb més i millor 

transport públic. 

Per tant, el seu grup demana que en comptes de prohibir i sancionar es bonifiqui el 

vehicle elèctric i que s’incrementi el transport públic. 

 

La Sra. REGUANT valora com a tímides i modestes les modificacions d’ordenances 

fiscals, i considera que cal començar a abordar amb claredat unes ordenances fiscals 

amb tota la complexitat i globalitat adients, i que realment responguin a la filosofia 

que pagui qui més té. És a dir, que mitjançant les ordenances fiscals es faci una 

política molt més redistributiva. 

Quant a les propostes concretes de modificació, diu que més enllà de l’exempció de 

la taxa de clavegueram, consideren que la resta es queden curtes; així, entenen que la 

taxa d’estacionament només abasta de dos a quatre dies a l’any, i que caldria anar 

més enllà perquè té a veure amb la contaminació permanent. 

Entrant en la modificació dels topalls de l’IBI als comerços, diu que no la 

comparteixen perquè consideren que va en la línia contrària a abordar una 

modificació de l’IBI a l’alça a les grans superfícies comercials, i creu que també 

s’haurien de fer modificacions a l’IBI del Port o la regasificadora i, en conseqüència, 

ratifica el vot en contra a l’ordenança fiscal 1.1 i a favor de la resta de modificacions. 

 

El Sr. ARDANUY ratifica el vot favorable a aquestes modificacions que va emetre 

en l’aprovació inicial, tenint en compte que insisteixen a fer una redistribució més 

eficient de la riquesa, i també que impacten en la millora ambiental de la ciutat. 

Tanmateix, afirma que allò que li sembla més rellevant és l’anàlisi de la proposta del 

Govern per a la resta d’ordenances fiscals, que confia que aviat es portin a debat i 

aprovació en aquesta cambra. 

 

El Sr. PISARELLO replica a la Sra. Recasens que s’ha produït un canvi en la política 

fiscal respecte a la de l’anterior govern, que era de pujada lineal de l’IBI, 

profundament regressiva, i s’ha passat a una política fiscal molt més progressiva, que 

voldrien que ho fos encara més, en considerar que la progressivitat fiscal en matèria 

social i ambiental no és només una qüestió ideològica sinó que fins i tot és un 

principi jurídic. 

Remarca que avui han plantejat unes propostes molt concretes, en part per raons 

tècniques, però confirma l’existència d’un projecte global d’ordenances fiscals que 

obriran a la discussió amb l’oposició, sobre la base d’uns criteris filosòfics de fons 

que defensen. Observa, en aquest sentit, que els grups conservadors són molt proclius 

a la rebaixa d’impostos, però entenen que aquesta reducció té algun sentit si s’aplica 

als qui estan en pitjor situació, però remarca que la funció global de la fiscalitat és ser 

progressiva i que permeti tenir bons serveis públics i polítiques mediambientals 

efectivament justes. 

 

La Sra. RECASENS suggereix al tinent d’alcaldia que parli amb el gerent, i 

s’adonarà que han d’apujar l’IBI per compensar la borsa de bonificació d’aquesta 

taxa. 
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Finalment expressa el posicionament del seu grup, que farà una abstenció a la 

modificació referent a l’IBI i al preu d’estacionament, i a favor de l’exempció de la 

taxa de clavegueram i l’impost de vehicles. 

 

El Sr. SECRETARI recorda que es votaran separadament les diferents 

modificacions. 

 

S’APROVA l’ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles, amb l’abstenció 

dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi, i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, 

i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i el vot en contra de les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

S’APROVA per unanimitat l’ordenança fiscal 1.2 Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 

 

S’APROVA per unanimitat l’ordenança fiscal 3.5 Taxes de clavegueram. 

 

S’APROVA l’ordenança fiscal 3.12 Taxes per a l’estacionament regulat de vehicles 

a la via pública , amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi, i les Sres. 

Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, i el vot en contra dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló i també dels Sr. Fernández Díaz i Mulleras i la 

Sra. Esteller. 

 

4.- (EM 2017-06/13) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat 

al·legacions durant el termini d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels 

estatuts socials de la societat privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(BSM) per tal d’actualitzar el seu objecte social en el sentit que consta a l’expedient i 

de declarar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les 

entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la 

Comissió d’Economia i Hisenda, de 20 de juny de 2017. PUBLICAR el present 

acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la Gaseta Municipal. 

FACULTAR, indistintament, el president i el secretari de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA (BSM) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena 

efectivitat d’aquest acord. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

5.- (2017/144) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions 

durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consell 

Econòmic i Social de Barcelona. PUBLICAR el present acord i el text aprovat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

6.- (E.09.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal aprovat en 

sessió ordinària de 5 de maig de 2015, relatiu a la cessió d’ús privatiu gratuïta a favor 

de la Generalitat de Catalunya, d’uns locals de propietat municipal ubicats al carrer 
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Sas, núm. 35-39, i la clàusula primera de les seves condicions reguladores, d’acord 

amb el document annex, en el sentit que els locals destinats a la ubicació de l’Escola 

de Formació d’Adults del Bon Pastor són els núm. 3, 4, 5 i 6, i resten vigents la resta 

de condicions reguladores aprovades a l’acord esmentat. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

7.- (20170420) APROVAR el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020. 

 

La Sra. ORTIZ, que presenta aquest pla, constata que l’addicció és una malaltia i, 

com a tal, requereix una actuació integral que promogui la prevenció, el tractament i 

la reinserció. Afegeix que com qualsevol problema de salut pública, cal que se 

superin les fronteres partidistes i abordar-lo més enllà d’unes sigles i de la durada 

d’una legislatura. 

Manifesta que aquest ha estat el compromís del Govern, i fa notar que aquest pla 

s’hauria pogut aprovar sense necessitat que fos votat al Ple, però han considerat 

essencial que el Pla de drogues sigui un compromís de ciutat i per això l’hi han 

portat. 

Indica que fa trenta anys que es va elaborar el primer pla de drogues de la ciutat, i 

que se n’han anat succeint vuit des d’aleshores ençà, comptant-hi el que avui 

presenten, i destaca que tots han estat de consens ampli, i és per això que els ha 

convertit en models de referència per a altres ciutats. 

Assenyala que en l’elaboració del pla han partit de l’anterior, avaluant què ha 

funcionat i què no; també s’ha fet una anàlisi de la situació de les drogodependències 

a la ciutat, que ha generat un document molt detallat que està al servei dels 

professionals i dels grups municipals; i afegeix que, sobretot, s’ha fomentat la 

participació social. En aquest sentit, aprofita per felicitar especialment la Sra. Tarafa, 

comissionada de Salut, i també a totes les persones de l’Agència de Salut Pública que 

han treballat intensament en el pla. Igualment, destaca la participació de més de tres-

centes persones, que han treballat amb professionals i veïnats, i que han celebrat 

sessions de treball als consells de Salut dels districtes; posa en relleu, també, la 

col·laboració del Consell de Benestar Social i del Grup de Drogues d’aquest 

ajuntament. 

Quant a l’estat de la qüestió, indica que l’alcohol és la substància que més problemes 

genera a la ciutat, tal com demostra que prop del 50% dels inicis de tractament als 

CAP estan derivats del consum d’alcohol i, per tant, aquesta addicció és una de les 

prioritats del Pla de drogues. Afegeix que la cocaïna i l’heroïna són la segona i 

tercera substàncies en inicis de tractament, i destaca que es tracta de drogues que 

susciten molta preocupació social. Assenyala, però, que no tenen indicis que n’hagi 

augmentat el consum, constatant que el volum de xeringues comptabilitzades ha 

disminuït d’un 72% d’ençà del 2004. Això no obstant, afirma que tenen un focus de 

preocupació com ara el fenomen de concentració al barri del Raval, on estan 

treballant transversalment, començant pel mateix Districte, però també els àmbits de 

salut, social, de neteja i també hi ha implicat l’àmbit policial, buscant la col·laboració 

d’altres administracions en la lluita contra el fenomen. 

Precisa que el pla inclou una primera línia estratègica a fi de trencar l’estigmatització 

que generen les addiccions; també actuacions per disminuir la publicitat i promoció 

de les begudes alcohòliques a la via pública; el foment d’accions preventives per 

evitar el consum d’alcohol i altres drogues en les relacions sexuals dels joves, que 
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n’augmenta el risc; l’abordatge de l’ús problemàtic de les noves tecnologies, així 

com el tractament de noves i velles substàncies associades a grups, com també la 

prescripció legal de fàrmacs amb potencial addictiu com els opiacis o les 

benzodiazepines. 

Afegeix que també donen continuïtat a línies de treball que s’ha demostrat que són 

molt beneficioses, com els programes comunitaris, que permeten incrementar factors 

protectors, o continuar amb el desenvolupament de recursos contra les 

drogodependències per poder cobrir el model d’atenció integral a la ciutat; cartera de 

serveis a tots els districtes de la ciutat, així com millorar la coordinació entre 

diferents serveis. 

Acaba destacant que l’abordatge de les drogoaddiccions a Barcelona respon a un 

model referent, i el Pla de drogues s’emmarca en aquesta línia i es concep com un pla 

de ciutat. 

Finalment, agraeix l’esforç de tots els grups amb les seves aportacions i la feina feta 

per tot l’àmbit professional. 

 

La Sra. HOMS comença agraint la tasca de l’equip tècnic de l’Ajuntament, així com 

de les entitats que, com ja és tradició en els plans de drogues, treballen perquè sigui 

un pla participatiu i multidisciplinari amb visions diverses. 

Destaca que aquesta metodologia ha permès que l’anterior pla, del 2012 al 2017, hagi 

pogut continuar vigent fins ara, i que el nou pla, que arriba un any després que 

hagués finalitzat l’anterior, sigui de continuïtat. 

Confia que avui puguin aprovar per unanimitat aquest nou pla de drogues, i assolir 

grans acords que permetin a Barcelona continuar sent una ciutat de referència en el 

treball transversal en matèria de drogues. I aprofita per puntualitzar que els plans de 

drogues sempre s’han portat al Plenari per ser aprovats, i que aquest no constitueix 

una novetat en aquest sentit com ha dit la Sra. Ortiz. 

Entrant en el contingut del pla, destaca que aquesta mena de plans han de respondre a 

realitats molt diverses i ràpidament canviants; i, en aquest sentit, remarca que 

l’aplicació de les noves tecnologies i les xarxes socials significa un nou repte per 

afrontar. 

Subscriu la consideració de l’addicció com una malaltia crònica que requereix 

atenció mèdica de proximitat, constant i coordinada entre els diferents serveis; fa 

avinent, també, que per tal de fer front a l’espiral de demanda de les persones que 

presenten cronificació, cal una coordinació contínua entre serveis sanitaris i socials. I 

constata que cal tenir clar, com recull l’OMS, que l’abús de substàncies és una de les 

condicions relacionades amb la salut més estigmatitzades, i que la visió social 

comunitària és cabdal, un aspecte que no és una novetat d’aquest pla sinó una 

continuïtat dels anteriors. 

Subratlla que la concreció d’aquesta voluntat de millora en l’atenció es concreta en la 

gestió eficient dels serveis, i assenyala que en aquest cas els preocupa la manca 

d’informació sobre l’espera que tenen els centres d’atenció i seguiment de les 

drogodependències, els CAS; afegeix que també els preocupa que no s’esmenti en el 

pla l’increment del consum, que constaten entitats i sectors. 

Pel que fa a l’inici del consum, adverteix que també s’ha d’actuar en l’àmbit de la 

prevenció amb efectivitat i rapidesa, considerant que és essencial continuar apostant 

per aquesta prevenció, que ha de ser un dels eixos clau d’aquest pla, i que cal incidir, 

sobretot, en l’etapa educativa. 

Celebra que l’avaluació del pla anterior reculli la davallada de la promoció i la 

publicitat de l’alcohol a la via pública, i consideren que és una línia a seguir. I, en 

aquest sentit, considera que és alarmant que la mitjana d’edat en l’inici del consum 

de cànnabis, tabac i alcohol se situï entorn dels 13 anys. 



Ref.: CP 11/17 

V: 20/10/2017 PÀG. 25  

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació d’aquest pla, així com el diàleg ofert i la 

professionalitat dels equips tècnics de l’Agència de Salut Pública; igualment, també 

agraeix la incorporació d’algunes de les esmenes formulades pel seu grup. 

Observa, però, que el pla no inclou gaire novetats respecte a l’anterior i consideren 

que hauria de ser molt més ambiciós. 

Ressenya que el Govern, d’entrada, presenta una avaluació del pla 2013-2016 

inespecífica i poc concreta; mentre que en el nou pla entenen que hi continua havent 

un excés d’indicadors generals. Subratlla, en aquest sentit, que la prevenció no ha 

d’estar desvinculada de mesures contra la venda i el tràfic de drogues. En 

conseqüència, assenyala que és essencial la contundència del Govern municipal 

enfront de les ocupacions il·legals de narcopisos, espais absolutament 

contraproduents per a les persones amb addiccions. 

Seguidament, planteja alguns dubtes quant al contingut del pla. Així, diu que no 

entenen per què, sent l’abús de l’alcohol un dels problemes entre els joves, es 

disminueix el nombre de proves d’alcoholèmia, sobretot tenint en compte que el 

2016 ha augmentat el percentatge de positius. Observa que al pla s’esmenta la 

influència de la publicitat en el consum d’alcohol entre la població jove, i els 

recomana que augmentin els programes de prevenció i no només un únic programa 

aïllat, i que continuïn els tallers de prevenció. 

Diu que tampoc no hi ha cap iniciativa del Consorci Sanitari per tal de reduir les 

llistes d’espera als CAS, i precisa que el 2013 les llistes d’espera eren de 17 dies, 

mentre que el 2016 havien augmentat a 23 dies, que en el cas concret d’aquest centre 

a la Barceloneta arribava a gairebé dos mesos. 

Quant a l’afirmació de la Sra. Ortiz que ha davallat el nombre de xeringues 

recollides, li recorda que a Ciutat Vella ha augmentat, de manera que s’imposen més 

mesures concretes en aquest districte. 

Igualment, destaca que el Govern afirma que ha disminuït l’ús de benzodiazepines, 

però no s’ha avaluat el consum d’altres antidepressius. 

Fa referència a la manca de concreció dels indicadors sobre l’establiment de nous 

programes, i es basen més en el nombre d’intervencions fetes i amb un termini 

d’execució poc concret. 

Conclou, doncs, que la planificació operativa és indefinida i sense concreció en els 

terminis. Així, assenyala que tot i el reconeixement de les mesures d’intervenció i 

prevenció del consum de drogues, les mancances del pla motiven l’abstenció del seu 

grup. 

 

La Sra. BENEDÍ avança el vot a favor del Pla de drogues, i agraeix la feina de 

l’equip tècnic que l’ha fet possible, així com el fet que s’ha pogut participar i debatre 

obertament. 

Considera positiu que aquest pla estigui vinculat al Pla de salut mental, i no per això 

s’havia de deixar d’incloure-hi tot allò que fa referència a les addiccions en el pla de 

salut mental, ja que els professionals dels serveis sanitaris, socials i comunitaris que 

hi han participat són els qui tenen més eines per abordar el benestar emocional de la 

població i millorar l’atenció, suport i integració de les persones amb problemes 

d’addicció. 

Observa, tal com van anunciar els equips professionals, que s’haurà d’anar avaluant 

els resultats de totes les línies d’actuació contingudes en el pla, i entén que això ha de 

ser un repte per a tots els grups, atès que una de les qüestions més rellevants és la 

prevenció, i hauran de confirmar que arribi a les persones, famílies o grups socials en 

situació més fràgil i vulnerable. 

Indica que una de les aportacions del seu grup al pla és que es tingués en compte la 

realitat de les dones en els programes de tractament i reducció de danys, i confirmen 
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que aquesta perspectiva de gènere s’implementarà en 8 dels 14 CAS existents, i 

demana que a mitjà termini arribi a la totalitat de centres. 

Valora molt positivament l’objectiu de sensibilitzar i fomentar les accions 

preventives pel que fa al consum d’alcohol i altres drogues vinculades a 

l’assetjament i violència sexual als espais d’oci nocturn. 

Destaca, igualment, el cas de les socioaddiccions, trastorns de dependència vinculats 

a activitats humanes diverses i plaents, considerades com a simples activitats d’oci o 

de comunicació i no relacionades amb la ingesta de substàncies, però que en 

determinades persones poden desembocar en conductes addictives. 

Posa de manifest que el seu grup va suggerir que es considerés elevar aquest pla a la 

responsabilitat institucional de màxim nivell, com ara la possibilitat de fer una 

declaració institucional en què les noves accions i les cinc línies estratègiques del pla 

fossin de compliment obligat. Entenen que, tot i que la majoria de grups municipals 

no hi van posar cap problema, les circumstàncies han fet que no pugui ser en aquesta 

sessió i confia que sigui una realitat en la propera. 

Constata que aquest és un repte de tota la societat i, en aquest espai, a les 

experiències dels equips professionals, poden sumar-hi les aportacions i les 

iniciatives sòlides dels grups. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix, al seu torn, la feina esmerçada en l’elaboració d’aquest 

pla pels professionals de l’Agència de Salut Pública i de la comissionada, que ha 

intentat incorporar al màxim les aportacions dels grups. En aquest sentit, constata que 

el Pla de drogues ha de respondre a la realitat crua existent a Barcelona, ja que cada 

vegada s’està banalitzant més el consum, especialment del cànnabis. Indica que una 

prova d’això és que s’està iniciant el consum als 13 anys de mitjana, un fet que és 

molt greu i que consideren que cal combatre sense dilació. 

Posa de manifest que es percep molta permissivitat i certa complaença davant el 

consum, sobretot d’ençà de la proliferació de clubs de cànnabis a la ciutat, i cada 

vegada més joves vinculen el consum de drogues a la diversió i molts d’ells no 

perceben els riscos. Remarca que els pares i les famílies no tenen capacitat ni 

instruments per identificar l’inici del consum dels seus fills, i tampoc el personal 

docent, i això comporta que els joves i els nens consumeixin drogues i que les 

famílies ho desconeguin, de manera que no poden actuar a temps per prevenir que es 

cronifiqui el consum. 

El seu grup entén que, davant aquesta realitat, el Pla de drogues ha de disposar d’uns 

instruments per prevenir l’inici, i no només endarrerir-lo, i reaccionar a temps quan 

ja s’ha iniciat, especialment entre la gent jove, per evitar les conseqüències en la 

conducta i en la salut. 

Consideren que moltes de les qüestions que incorpora el pla són insuficients, i tot i 

que algunes estan bé no són determinants i, per aquest motiu, van presentar un seguit 

d’al·legacions, entre les quals la demanda d’actuar amb més determinació davant 

l’inici del consum; donar instruments a les famílies per actuar, i també als centres 

educatius, i, sobretot, que el pla alerti sobre el consum de cànnabis, i que expressi 

opinió sobre el perjudici que estan generant els clubs de cànnabis. 

Afegeix que cal tenir en compte l’aspecte de l’efecte als barris del consum de 

drogues, com és el cas de Ciutat Vella, que està patint greument la presència dels 

anomenats narcopisos, i entenen que cal més col·laboració de la Guàrdia Urbana, 

posar les eines per impedir el tràfic de drogues i prohibir el consum a la via pública. 

Conclou, per tant, que cal actuar amb molta més determinació i menys permissivitat 

als carrers. En aquest sentit, posa de manifest que no se’ls va acceptar la proposta de 

la figura de l’agent-tutor, que actuï en col·laboració amb l’escola, la seguretat i els 

pares. 
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Així, doncs, tot i considerar positivament les mesures que incorpora el pla, les 

valoren com a dèbils i insuficients per actuar amb determinació, motiu pel qual 

avança que faran una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA celebra, en nom del seu grup, la presentació d’aquest pla per a la 

ciutat, i també valora positivament la feina feta per part de l’Agència de Salut 

Pública, de la comissionada i l’esforç fet per treballar conjuntament i de manera 

transversal amb els grups, alhora que també es felicita per la incorporació d’algunes 

de les esmenes que van presentar al pla. 

Així, explica que les aportacions feien referència, en primer lloc, a la necessitat de 

reforçar la prevenció amb la idea de transversalitat i la responsabilització de les 

diferents àrees de l’Ajuntament, entre les quals les d’educació i salut, però també les 

d’economia, ocupació i gestió de l’espai públic. 

Entenen que és fonamental la prevenció en els àmbits educatius, tant en els formals 

com en els informals, i que es tingui en compte l’ús de l’espai i el negoci que genera 

la ciutat i, per tant, que s’intentin atacar les situacions de drogodependència des de la 

mateixa arrel tenint en compte la informació que arriba a la població diana. 

Afegeix que també els semblava essencial que aquesta prevenció partís de la 

informació i sense estigmatització, de manera coordinada amb el conjunt de 

professionals dels serveis, juntament amb una tasca de formació i de reciclatge. 

Fa avinent que també van posar èmfasi en els diferents sistemes d’informació, i la 

necessitat d’establir eines per a la recollida de dades quant a la diferenciació de 

gènere i conèixer la situació concreta que es viu des d’aquesta perspectiva i, per tant, 

poder fer una anàlisi i atacar l’arrel dels motius pels quals el desenvolupament de 

certes xifres, com és el cas del consum de benzodiazepines, i determinats diagnòstics 

són més comuns entre el gènere femení. 

Assenyala que també van sol·licitar un informe sobre les condicions laborals de les 

persones que treballen als diferents centres que componen els serveis de drogues a fi 

d’avaluar quines qüestions caldria millorar. 

Afegeix que van considerar necessari el desenvolupament dels serveis als districtes 

per assegurar un accés universal i equitatiu. 

Finalment, diu que també cal avançar en una gestió directa dels diferents serveis de 

prevenció i atenció a les drogodependències, que podrien fer els diferents ens de 

gestió i titularitat pública. 

 

El Sr. ARDANUY també agraeix la informació rebuda per part de la comissionada 

de Salut i del seu equip, així com la seva bona disposició. 

Subscriu plenament les actuacions de prevenció, cura i tractament de les persones 

que pateixen la xacra de les drogues, i està a favor que s’incloguin en aquest pla, 

també, els conceptes d’addicció tecnològica, que ja despunten i que poden esdevenir 

un problema molt greu en el futur. 

Constata la necessitat del consens absolut i la informació compartida pel que fa a 

aquestes polítiques, com sempre s’ha fet en aquest ajuntament, així com el 

compromís de tothom de no fer ús d’aquests assumptes i polítiques d’una manera 

partidista, alhora que assegurar un tractament ètic de les dades. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix a tots els grups les seves aportacions, de les quals informa 

que han acceptat el 70%, que consideren que han contribuït a millorar el pla i han 

abonat el consens. 

Seguidament, fa alguns aclariments, en primer lloc quant a les llistes d’espera, que 

confirma que no han augmentat en el conjunt de la ciutat, però sí en el cas de Ciutat 

Vella, motiu pel qual s’ha prioritzat l’ampliació de la cartera de serveis del centre 
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Baluard i s’ha programat l’obertura de noves sales de venipunció, així com 

l’ampliació dels serveis del conjunt de la ciutat. 

Destaca la feina que es fa i les seves conseqüències positives, per exemple, en 

l’endarreriment d’un any en l’edat d’inici dels joves, especialment en el consum de 

cànnabis, que ha passat dels 13 als 14 anys. Indica que això tradueix accions 

sostingudes que convé remarcar. 

Reconeix que han de continuar prevenint, però també tenir en compte aquestes 

millores en positiu. 

Afegeix que també aposten per unes bones condicions laborals del personal dels 

CAS, en els nous plecs de contractació, però també valorant la possibilitat 

d’internalització. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que la llista d’espera de mitjana el 2013 per als CAS era 

de 17 dies, i el 2016 de 23, i adverteix que cinc dies d’espera més per a una persona 

que ha d’iniciar el tractament són crucials. I afegeix que en el cas de la Barceloneta 

els dies d’espera són gairebé seixanta, i confirma que aquestes dades no les aporta el 

seu grup, sinó que els han estat facilitades pel Govern municipal. 

 

La Sra. ROVIRA confirma el vot favorable del seu grup. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i de la Sra. 

Esteller. 

 

8.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, que designa com a 

membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones següents: 

Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell, en substitució de la Sra. Amàlia Ganga Viñes; Sra. 

Pilar Miràs Virgili, en substitució del Sr. Joan A. Llinares Gómez; Sr. Félix Ortega 

Sanz, en substitució del Sr. Salvador Illa Roca, i el Sr. Alejandro Bosch Díaz. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i 

també del Sr. Ardanuy, i amb el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

9.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 

únic de la Societat Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- Designar el 

Sr. Félix Ortega Sanz membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona 

Activa, SA, en substitució del Sr. Alberto de Gregorio Prieto. Segon.- Establir que el 

termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius 

estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat 

consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre Mercantil i també dur a terme la correcció d'errors materials 

en cas necessari. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

i de les Sres. Mejías i Barceló, i també del Sr. Ardanuy, i el vot en contra de les Sres. 

Lecha, Rovira i Reguant. 
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Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

10.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords 

següents: Primer.- Nomenar l’Im. Sr. Francisco Sierra López membre del Consell 

d’Administració de la societat esmentada, en substitució del Sr. Germán Prado Pérez. 

Segon.- 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. Tercer.- FACULTAR indistintament el president i 

el secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a 

escriptura pública el nomenament anterior, com també 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 el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant, i l’abstenció del Sr. Ardanuy. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

11.- DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona la Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader en substitució 

de l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, i la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura en 

substitució de la Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i 

també del Sr. Ardanuy. 

 

12.- (478/17) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció de 19 d’abril de 2017, d’acord amb l’informe que 

obra a l’expedient i es dona per reproduït als efectes de motivació; INCORPORAR 

les al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

definitivament el Reglament de participació de l’Ajuntament de Barcelona; 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 

La Sra. PIN presenta el punt referent a l’aprovació del nou Reglament de participació 

ciutadana, que fa quinze anys que no havia estat modificat, durant els quals la 

ciutadania ha reclamat més protagonisme amb moviments com el del 15M i 

mobilitzacions sobiranistes arreu del país amb un fort lideratge de la societat civil; 

igualment posa de manifest que en el moment actual estan en crisi els valors 

democràtics i, per tant, és moment que la gent tingui més capacitat d’incidir en els 

assumptes polítics. 

Recorda que el seu grup va arribar a l’Alcaldia proclamant que volia fer la política 

d’una altra manera, i assenyala que això implica no només el què sinó també el com, 

i aquest reglament que avui presenten és fruit d’un treball col·lectiu amb els grups 



Ref.: CP 11/17 

V: 20/10/2017 PÀG. 30  

municipals, amb les entitats i la ciutadania, que també aprofita la feina feta per 

prioritzar la ciutat, defugint els partidismes i orientat a donar més protagonisme i 

capacitat d’incidència a la gent. 

Precisa que el reglament consta de tres grans apartats; així, ordena els processos 

participatius; també posa ordre en els òrgans de participació per mantenir la seva 

legitimitat i que siguin espais en què la gent s’adoni que realment té capacitat 

d’incidència; i, sobretot, articula mecanismes de democràcia directa com les 

consultes ciutadanes en aquells assumptes de competència municipal, l’impuls 

d’iniciatives ciutadanes per canviar normatives o poder introduir punts en l’ordre del 

dia dels plens. 

Afegeix que aquests tres apartats inclouen elements de transversalitat com la 

tecnopolítica, entenent la tecnologia com una eina d’aprofundiment democràtic; 

també es preveuen mecanismes de garanties per assegurar que no es vulnera a ningú 

el dret de participació; i s’hi introdueixen criteris per tenir en compte la diversitat i la 

inclusió. 

Indica que totes les al·legacions presentades, així com les discussions amb els grups i 

les entitats han contribuït a millorar el text inicial del reglament, i aprofita per agrair-

ho. 

Finalment, remarca que ara el repte comú és l’aplicació d’aquest reglament a fi que, 

governi qui governi a Barcelona, es faci política d’una altra manera i amb molta més 

capacitat de decisió per part de la ciutadania. 

 

El Sr. BLASI agraeix la feina feta en la redacció d’aquest reglament i la de les 

comissions impulsores, també durant el mandat anterior, així com la bona 

predisposició i disponibilitat del comissionat. I lamenta l’absència del tinent 

d’alcaldia de Participació. 

Posa de manifest que la normativa de participació vigent ha quedat obsoleta enfront 

de la nova realitat, i la que avui els presenten recull aspectes que el seu grup 

considera encertats. Assegura que s’han cregut el procés de redacció des del primer 

moment, i que hi han volgut fer aportacions, malgrat que no els ho han posat fàcil. 

Indica, en aquest sentit, que es va haver de votar i aprovar, en contra del que 

proposava el Govern, una exposició pública del reglament de noranta dies, per 

informar i fomentar la participació; i constata que encara a dia d’avui hi ha entitats 

veïnals que no han rebut retorn a les seves aportacions i suggeriments. 

Manifesta la preocupació del seu grup pel fet que aquestes normes dilueixen la 

necessària separació entre les tasques funcionarials i les de rendiment de comptes i 

retorn polític, cosa que comporta una pèrdua de qualitat democràtica, seguint la 

tònica del Govern, i que han denunciat en moltes ocasions. 

En vista de la complexitat del reglament que dificulta la participació, afirma que el 

seu grup no està d’acord que participin només els tècnics alliberats de les entitats i 

els participadors professionals. I avisa que si pretenen la participació de les entitats 

de base i de la ciutadania dels barris, aquesta no és la manera. En aquest sentit, 

valoren les normes de participació de districte com a reactives, que palesen la por a 

l’oposició i a la participació ciutadana; unes normes gestades per un govern en 

minoria que ha utilitzat la participació com una eina de desgast quan estava a 

l’oposició. Així, estableixen que només cal una reunió anual dels òrgans de 

participació quan en l’anterior eren dues vegades a l’any; igualment, la presidència 

corresponia a l’alcalde o l’alcaldessa o en les persones en qui delegaven, mentre que 

en el nou reglament presideix l’alcaldessa però desconeixen en qui pot delegar. 

Observa que les normes incloses en aquest reglament mostren una clara intenció 

d’alliberar els càrrecs electes d’una de les tasques que tenen atribuïdes i s’atorga un 

poder excessiu a la Comissió de Govern. 
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Precisa que el seu grup va presentar una bateria de propostes al reglament i va 

delimitar quatre línies vermelles: que hi hagués una consulta d’abast de barri, que 

s’ha acceptat, però tan blindada que gairebé la fa impossible; que els consells de barri 

es tornessin a fer un mínim de dues vegades a l’any; que es mantingués l’Audiència 

Pública de pressupostos i ordenances fiscals, proposta que han rebutjat; i que es 

plantegés una multiconsulta, no com un festival propagandístic sinó com un exercici 

de veritable democràcia. 

Diu que durant els dos anys des de l’inici de mandat han tingut ocasió de copsar la 

concepció del Govern pel que fa a la participació, i afirma que no els mereix 

credibilitat; i fa notar que, avui que parlen de democràcia directa, el Govern s’ha 

posat de perfil davant l’acte de democràcia directa més important d’aquest país. 

Confirma que faran un seguiment de l’aplicació d’aquest reglament i una revisió 

periòdica, que estaran molt atents a la seva execució, i avança que faran una 

abstenció en la votació. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix, en primer lloc, la feina de les entitats i totes les aportacions 

fetes al Reglament de participació ciutadana, que com afirma la Sra. Pin ha de ser el 

principal instrument perquè els barcelonins puguin donar la seva opinió o orientar 

sobre la presa de decisions de la seva competència. 

Constata, però, que aquest reglament té el segell indiscutible de la manera com entén 

el Govern la participació política i ciutadana, un sistema de presa de decisions 

assembleari que el seu grup no comparteix, sobretot després d’un seguit 

d’experiències amb què el Govern ha demostrat què entén per participació. 

Assenyala que en els dos anys des de l’inici de mandat s’insisteix en el fet que la 

participació ciutadana és imprescindible, i que ha d’orientar les decisions polítiques, 

però en realitat han demostrat que tots els processos participatius que han posat en 

marxa no han estat altra cosa que una manera de desviar l’atenció en la presa de 

decisions i de dilatar-la en el temps. 

Fa avinent que el seu grup és partidari d’establir mecanismes de participació, però 

assegura que és molt escèptic amb la manera d’entendre-la del Govern. En aquest 

sentit, posa com a exemple la inclusió de tecnopolítica en el reglament, que ha 

esmentat la regidora Pin, i que reconeix que calia a fi de modernitzar i posar al dia el 

reglament amb mecanismes mitjançant els quals la ciutadania pugui participar d’una 

manera senzilla i còmoda. Fa notar que la tecnopolítica ja la va posar en marxa 

aquest govern amb el PAM, tot i que recorda que van desestimar la decisió 

majoritària expressada per la ciutadania en aquell procés de participació. I afegeix 

que també van desestimar l’acord majoritari sobre la reforma de la Diagonal que ja 

s’havia fet una legislatura anterior. 

Igualment, critica que el Govern, en comptes d’utilitzar el personal tècnic municipal 

per dissenyar els processos participatius, els externalitzi en empreses en un intent 

d’orientar la participació política ajustant-la als seus interessos. 

Afirma que aquesta no és la manera com Ciutadans entén la participació política i, en 

conseqüència, avança que faran una abstenció. 

 

La Sra. CAPDEVILA destaca que les noves normes de participació ciutadana 

recullen la feina de molta gent, durant aquest mandat i en anteriors. 

Assegura que si aquestes normes haguessin depès del seu grup haurien estat ben 

diferents, en primer lloc reduint els percentatges de signatures i suports necessaris 

per articular els diferents mecanismes i canals de participació; anant més enllà en 

l’acció directa dels consellers municipals de districte, tot i que reconeix que s’han 

produït avenços, i, sobretot, en l’apoderament de veïns i veïnes establint els seus 

àmbits de participació als barris. 
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No obstant això, afirma que se senten còmodes amb aquest reglament perquè creuen 

fermament en la participació ciutadana, i per això hi han treballat i consideren que 

han contribuït a la millora del text. Precisa que hi han aportat els seus principis i 

valors republicans i cívics, i celebra que la seva feina s’hagi traduït en l’acceptació 

de més de seixanta esmenes, havent pogut deixar en el nou reglament una petja de 

què se senten orgullosos. 

Diu que la majoria de canals d’informació establerts envers la ciutadania, la 

potenciació dels consells de barri, l’avanç de la reforma de les normes de districte i, 

sobretot, l’establiment de la possibilitat de fer consultes a escala de barri fan que se 

sentin copartícips d’aquest reglament. 

Agraeix, doncs, la feina encetada el mandat passat amb les entitats i grups 

municipals, i fa un esment de la feina del comissionat de llavors, Carles Agustí, i ara 

la de Fernando Pindado i el seu equip, i al capdavant la regidora Pin. Reconeix que 

se’ls ha facilitat tot el diàleg que el seu grup ha estimat oportú. 

Igualment, agraeix a tots els grups i entitats la feina feta en la comissió impulsora de 

la reforma de les normes de participació ciutadana durant aquest mandat, que han fet 

des del més estricte voluntariat. 

Per acabar, confirma el vot favorable d’ERC a l’aprovació d’aquestes normes de 

participació ciutadana. 

 

La Sra. ESTELLER també agraeix la feina de tothom qui ha participat en la redacció 

del reglament, especialment al comissionat Pindado, que ha estat molt receptiu en el 

diàleg que hi han mantingut, i també a la regidora Pin per la seva disposició a 

algunes de les seves esmenes. 

Abans de centrar-se en el contingut del reglament, vol posar de manifest que el 

Govern va encetar el mandat amb la voluntat de desacreditar la democràcia 

representativa i substituir-la per la democràcia directa, i que això ha anat 

evolucionant fins que, finalment, s’han allunyat d’aquesta pretensió inicial, que han 

anat corregint, especialment per la contribució del Sr. Pindado, que entenen que ha 

posat seny als processos participatius que s’incorporen al reglament. 

Diu que el seu grup creu que cal establir un equilibri entre la democràcia 

participativa i la directa, i tenir molt en compte allò que diuen els veïns; i assegura 

que valoren extraordinàriament les aportacions de la gent, però creuen que la presa 

de decisions correspon a aquest ajuntament, i que no es pot utilitzar la coartada d’una 

participació per eludir les responsabilitats. 

Reconeix que la distorsió inicial ha quedat corregida, i que fins i tot s’han ordenat els 

processos i s’han aclarit, alhora que s’han desenvolupat articles de la Carta municipal 

i que fan que es garanteixi la participació tenint en compte la iniciativa popular. 

Quant a les aportacions del seu grup, destaca, sobretot, les que van dirigides a la 

reducció d’òrgans de participació, i que es produeixi un major retorn a la 

participació. Afegeix que és molt important la seguretat jurídica i els criteris 

objectius a fi que tothom sàpiga amb què compta. Igualment, també han proposat que 

no desapareguin l’Audiència Pública i els consells de districte; i, finalment, que les 

consultes se circumscriguin només a les competències municipals, així com la 

garantia d’un mínim de participació per a la presa de determinades decisions per part 

del Govern municipal. 

Finalment, reclama que es respecti la consulta de la Diagonal. 

 

La Sra. ROVIRA avança el suport del seu grup al reglament en coherència amb la 

seva defensa de la participació política i de l’exercici efectiu de la democràcia directa 

com a eines imprescindibles per a l’autogovern des de la base. I valora la inclusió en 

aquestes normes de múltiples aportacions i demandes del seu grup, que entenien com 

a 
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indispensables per complir les condicions de participació en igualtat de drets. Així, 

han al·ludit a les diferents tècniques concretes que es volen desenvolupar, però també 

a les eines per desenvolupar la consciència de la necessitat de participar. 

Això no obstant, adverteix que no poden pretendre que la gent participi, crear 

mecanismes per a aquesta participació, i que després no sigui vinculant ni que no es 

produeixi un retorn; de manera que creuen que cal ser extremament curosos en 

aquest sentit. 

Celebra, d’una banda, que en aquesta normativa es doni caràcter vinculant a la 

proposta de les iniciatives populars, però, d’altra banda, lamenten que el resultat de 

les consultes no en sigui, de vinculant, per a l’acció política que es desenvoluparà 

posteriorment. 

Per aquest motiu, anuncia que el seu grup demanarà un vot nominal del consistori. 

També posa en relleu que en el context polític actual cal denunciar la contradicció 

que ha viscut el Govern municipal defensant la participació ciutadana ara i aquí, 

després d’haver mantingut una posició ambigua i un paper passiu davant la 

celebració d’un referèndum d’autodeterminació l’1 d’octubre, que probablement ha 

estat la màxima manifestació de democràcia directa que ha viscut mai el país. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix també la feina feta pel comissionat i el seu equip, i la de 

tothom qui ha participat en la confecció del reglament. 

Manifesta que la formació política a la qual pertany és favorable, d’una manera 

genètica, a qualsevol acció que afavoreixi la radicalitat democràtica, i que augmenti 

no només els àmbits de participació sinó també que implementi espais de codecisió 

amb la ciutadania. 

Observa que cal analitzar periòdicament l’aplicabilitat de la norma i establir el 

compromís de modificar-la les vegades que convingui; i diu que està segur que, una 

vegada aprovat aquest reglament, s’haurà d’anar ajustant una vegada i una altra en 

detectar possibles problemes d’implementació i per introduir millores. 

Afegeix que també cal planificar d’aquí al final de mandat un calendari de consultes 

clar, i avança que votarà positivament aquesta aprovació. 

 

La Sra. ANDRÉS posa en relleu que aquest reglament és una aposta política 

desenvolupada al llarg del temps, i en la qual han treballat els diferents governs que 

s’han succeït a fi de disposar d’una institució profundament democràtica, oberta, 

participativa i dinàmica, alhora que desconcentrada i descentralitzada. Remarca que 

el Govern socialista va impulsar els 73 barris de la ciutat com a espais de 

convivència, amb identitat i estructures pròpies de participació. En aquest sentit, 

assenyala que l’aportació del seu grup al reglament ha estat justament la de facilitar 

les consultes en un territori menor al districte, essencialment, els barris. 

 

La Sra. PIN agraeix els vots favorables a l’aprovació del reglament i també reconeix 

la feina feta. 

Tot seguit, respon a les diferents intervencions, i en primer lloc precisa al Sr. Blasi 

que una norma consensuada suposa que tothom cedeix en la seva negociació, i diu 

que no acaben d’entendre l’abstenció del Grup Demòcrata. 

Adreçant-se a la Sra. Mejías, diu que entenen que tingui certes reticències al fet que 

el reglament pugui reconèixer la tradició assembleària de la ciutat, però afegeix que 

valora positivament l’abstenció del seu grup. 

Seguidament, fa avinent a la Sra. Capdevila que l’elecció directa de consellers i 

conselleres de districte es treballarà després de l’aprovació del reglament, i aprofita 

per agrair al grup d’ERC el to emprat, la feina esmerçada i les seves reflexions. 
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Precisa a la Sra. Esteller que l’equilibri entre la democràcia directa i la representativa 

no és excloent, que la democràcia directa ha d’estar present, i per aquest motiu 

s’inclouen els mecanismes per dur-la a terme en el reglament. 

Diu a la Sra. Rovira que també lamenten que les consultes no siguin vinculants, però 

li recorda que es tracta d’una imposició legal; alhora, replica que el seu grup no ha 

incorregut en contradiccions aquests darrers dies, ja que molts dels seus membres han 

estat als col·legis electorals i defensant el dret a decidir. 

Finalment, respon al Sr. Ardanuy que ja tindran ocasió de parlar aviat del calendari. 

 

El Sr. BLASI convida la Sra. Pin a repassar el contingut de les reunions que han 

mantingut, també d’aquelles en què ella no era present, i hi trobarà l’argument que ha 

expressat en la seva intervenció. 

Reitera que lamenten algunes de les mancances del reglament, i el dubte sobre el 

plantejament del Govern sobre les normes de participació. 

 

La Sra. CAPDEVILA es referma en el fet que s’han de felicitar per disposar d’un 

nou reglament de normes de participació, però demana que l’apliquin des d’avui 

mateix. 

 

La Sra. PIN clou les intervencions celebrant l’aprovació del reglament, alhora que 

també reconeix les abstencions que així ho han fet possible. 

Tot seguit, envia el missatge a la ciutadania que aquest reglament només serà 

possible si tothom se’l fa propi; i aprofita per anunciar que al maig es farà la 

multiconsulta. 

Valora el reglament com un primer pas important per canviar la cultura de 

participació democràtica a Barcelona, governi qui governi. 

 

La Sra. ALCALDESSA demana als grups municipals si aproven la demanda de la 

Sra. Rovira de fer una votació nominal i, una vegada acceptada la petició, es 

procedeix a la votació nominal de la proposició. 

 

El Sr. Secretari General crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del 

consistori que, en veu alta, expressen el sentit del seu vot: 

 

Santiago Alonso Beltran: 

abstenció; Carmen Andrés Añón: a 

favor; Gerard Ardanuy i Mata: a 

favor; Jaume Asens Llodrà: a 

favor; 

Eloi Badia Casas: a favor; 

Montserrat Ballarín Espuña: a 

favor; 

Maria Magdalena Barceló Verea: 

abstenció; Montserrat Benedí i Altés: a 

favor; 

Koldo Blanco Uzquiano: abstenció; 

Raimond Blasi i Navarro: abstenció; 

Alfred Bosch i Pascual: a favor; 

Trini Capdevila i Burniol: a favor; 

Jaume Ciurana i Llevadot: 

abstenció; Jaume Collboni 

Cuadrado: a favor; Agustí Colom 

Cabau: a favor; 
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Jordi Coronas i Martorell: a favor; 

Ángeles Esteller Ruedas: 

abstenció; Teresa M. Fandos i 

Payà: abstenció; Alberto Fernández 

Díaz: abstenció; Mercè Homs i 

Molist: abstenció; 
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María José Lecha González: en 

contra; Jordi Martí i Galbis: 

abstenció; 

Carina Mejías Sánchez: 

abstenció; Daniel Mòdol Deltell: 

a favor; 

Josep M. Montaner Martorell: a 

favor; Xavier Mulleras Vinzia: 

abstenció; Laia Ortiz Castellví: a 

favor; 

Laura Pérez Castaño: a favor; 

Gala Pin Ferrando: a favor; 

Gerardo Pisarello Prados: a 

favor; 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: a 

favor; Sònia Recasens i Alsina: 

abstenció; Eulàlia Reguant i Cura: a 

favor; 

Irma Rognoni i Viader: 

abstenció; Maria Rovira i 

Torrens: a favor; Janet Sanz Cid: 

a favor; 

Francisco Sierra López: abstenció; 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: 

abstenció; Mercedes Vidal Lago: a favor; 

Ada Colau Ballano: a favor. 

 

Acte seguit, es procedeix a l’escrutini dels vots que dona el resultat següent: 23 vots a 

favor, 1 vot contrari i 16 abstencions, i S’APROVA. 

 

13.- (2016/548) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 7 de setembre de 2016 

per al desenvolupament del protocol general del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-

2019”. 

 

La Sra. ORTIZ indica que l’addenda sorgeix de la proposta d’aquest ajuntament en el 

sentit de poder ampliar el conveni amb la Diputació de Barcelona i introduir-hi noves 

actuacions consistents en la rehabilitació i millora de centres educatius municipals, 

gestionats pel Consorci d’Educació. Remarca que es fa amb l’objectiu de posar com 

a prioritat el diagnòstic dels centres educatius, partint d’una auditoria del seu estat i 

de les seves necessitats d’inversió en rehabilitació i eficiència energètica. 

Per tant, precisa que els 17 milions d’euros que consten al conveni marc amb la 

Diputació i que es poden destinar a centres educatius se sumen a l’aportació de 

l’Ajuntament, que els permet arribar a 128 milions d’euros per destinar-los a 

inversions educatives. 

Remarca que la Diputació va considerar necessària aquesta ampliació del conveni, i 

aprofita per agrair l’esforç de regidors d’aquest consistori que hi han contribuït des 

de les seves responsabilitats a la Diputació. 

 

El Sr. CIURANA assenyala que l’aportació de la Diputació de Barcelona, que ja va 

fer un gran salt durant el mandat anterior, està composta per 30 milions d’euros 

d’inversió directa en diverses actuacions a la ciutat, i ara s’amplia amb 17 milions 

més per a millores en centres educatius. Indica que aquest salt es va fer durant el 
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mandat de Salvador Esteve a la Diputació, i que ha continuat amb la presidència de 

Mercè Conesa. 

Addueix que tenen certa recança que aquests 30 milions d’euros d’inversió directa, 

que s’havien destinat històricament a equipaments culturals i esportius, l’actual 

govern hagi decidit destinar-los a les Glòries; no obstant això, recorda que encara 
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són a temps de fer una aportació suplementària fins a arribar a un total de 50 milions 

d’euros, i que probablement es destinarien a la construcció d’una biblioteca. 

 

El Sr. ALONSO avança el vot favorable del seu grup, però confirma que vol que 

aquests diners es destinin a la rehabilitació i millora de centres educatius municipals, 

i que en cap cas serveixin perquè la Generalitat s’estalviï aportacions al consorci. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ avança el suport del seu grup a l’aprovació de l’addenda, en 

primer lloc perquè significa un complement de 17 milions a l’import inicial del 

conveni; i, en segon lloc, perquè aquests diners es destinen íntegrament a la 

rehabilitació de centres educatius municipals. 

Observa, per tant, que es tracta d’una addenda calcada dels convenis precedents del 

pla de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, i que ha de servir 

per atendre les necessitats de les escoles; lamenta, però, que s’hagi trencat la tradició 

de destinar l’import dels 30 milions d’euros inicials de dotació del conveni per 

sufragar la millora d’equipaments culturals i esportius de la ciutat, als quals només 

s’ha destinat 2 milions d’euros, i que els 28 milions restants s’hagin destinat a 

l’empantanegada situació de les obres de Glòries. 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest que avui aproven la segona part d’un conveni 

aprovat fa tot just un any; i remarca també que els 30 milions d’euros que 

habitualment es dedicaven a equipaments culturals, fa un any es van dedicar a les 

obres de les Glòries, i recorda que el seu grup va expressar el seu desacord pel fet 

que anava en detriment d’aquells equipaments. 

Pel que fa a l’addenda de 17 milions d’euros que avui se sotmet a votació, destinada 

essencialment a manteniment d’equipaments educatius, agraeixen l’acte de 

transparència de portar-la a votació del Plenari, atès que l’anterior regidor de Cultura 

no ho feia, potser perquè era conscient que la perdria, i retreu al PDeCat que només 

voti quan li interessa. 

Atès que estan en desacord amb la destinació dels 30 milions inicials del conveni, 

avança que faran una abstenció en l’aprovació de l’addenda. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el vot a favor d’aquest punt. 

 

El Sr. ARDANUY es posiciona a favor de l’addenda, amb el benentès que aquest 

increment de recursos per al manteniment i la millora dels centres educatius no 

comportarà una disminució de l’aportació municipal sinó tot el contrari. Considera 

que el compromís de la ciutat amb els centres educatius s’ha de palesar clarament, de 

manera que és favorable a tot allò que vagi en la línia d’incrementar el pressupost 

amb recursos propis o externs. 

 

La Sra. ORTIZ diu que en cap moment ha dit que els 17 milions d’euros formessin 

part dels 128 milions que aportarà aquest ajuntament en total per a la rehabilitació 

dels centres. 

Reconeix que els hauria agradat que la Generalitat, que té les competències en 

construcció, hagués ampliat la seva aportació, ja que en el mateix període en que 

l’Ajuntament i la Diputació n’aportarà 128, la Generalitat n’aporta només 55. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i de la Sra. Esteller. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

14.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 

únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 

Primer.- Designar el Sr. Carlos Prieto Gómez membre del Consell d'Administració 

de la Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució del Sr. Antoni Estopà Garcia. 

Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà 

l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent 

en el canvi de mandat consistorial. 3r) FACULTAR indistintament la presidenta i el 

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

escriptura pública el nomenament anterior, com també 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 en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i 

també del Sr. Ardanuy, i el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

15.- (EM 2017-07/16) RESOLDRE l’al·legació presentada pel Grup Municipal de la CUP 

- Capgirem Barcelona durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe 

adjunt que consta a l’expedient; i APROVAR definitivament la modificació dels 

estatuts de l’organisme autònom local Institut Municipal d’Urbanisme, per a la seva 

transformació a entitat pública empresarial local, aprovada inicialment per la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 12 de juliol de 2017; FIXAR 

l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de gener de 2018, i 

PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la modificació dels estatuts al BOP i 

a la Gaseta Municipal. 

 

La Sra. SANZ observa que ja han tingut oportunitat de parlar d’aquesta qüestió en 

moltes ocasions, i reitera que es tracta de l’intent de reforçar l’Institut Municipal 

d’Urbanisme (IMU) i convertir-lo en empresa pública. Destaca l’acceptació d’una de 

les al·legacions del grup de la CUP a fi d’evitar la creació d’una societat mixta, un 

aspecte que consideren adient i que està en la línia de la filosofia que volen impulsar 

a l’IMU. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la informació que des del primer moment se’ls va donar sobre 

aquesta qüestió, i que han tingut ocasió de tractar a bastament en la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Entenen que el Govern té plenes facultats per 

reorganitzar o readaptar els instruments de què disposa per tirar endavant la gestió 

del sòl i 

l’impuls urbanístic de projectes de ciutat. 

Considera, però, que cal destacar la bona feina que durant molt de temps han fet tant 

Bagursa com l’IMU, i entenen que amb aquesta nova eina haurien de guanyar més 

agilitat a l’hora de tirar endavant els projectes de gestió de sòl i d’impuls urbanístic. 

En conseqüència, avança el vot a favor de la proposta de modificació d’estatuts de 

l’IMU. 
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El Sr. BLANCO apunta que aquesta modificació d’estatuts és necessària per 

centralitzar les tasques de gestió urbanística en un sol organisme, i destaca que això 

afavoreix la racionalització de l’Ajuntament. I atès que la modificació introduïda no 

afecta les funcions de l’IMU, avança que faran un vot favorable. 

 

El Sr. CORONAS indica que el seu grup farà una abstenció en aquest punt, que 

justifica no tant per la modificació d’estatuts de l’IMU, sinó perquè suposa una part 

de la reestructuració derivada del Pla d’habitatge que el seu grup va votar en contra. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup està a favor de la simplificació de les 

estructures administratives i la burocràcia als instituts i les empreses municipals. No 

obstant això, diu que no estan d’acord amb l’acceptació de l’esmena del grup de la 

CUP, que consideren un veto a qualsevol participació publicoprivada, d’entitats o de 

cooperatives. Discrepen pel que fa al fet que es tanqui la porta a aquest tipus de 

col·laboració i, per aquest motiu, anuncia que s’abstindran. 

 

La Sra. LECHA replica que no s’ha tancat cap porta; i, en aquest sentit, puntualitza 

que, malgrat l’acceptació de l’esmena, queda la porta oberta a la participació del 

Patronat de l’Habitatge i també a l’operador aprovat ahir mateix a l’Àrea 

Metropolitana, i també destaca que es deixa la porta oberta a operadors privats en el 

cas de la planificació d’habitatge a deu anys vista. 

Per tant, considera que no es fa un blindatge de la participació dels ens públics i, per 

aquest motiu, avança que votaran en contra d’aquest aprovació. 

 

El Sr. ARDANUY subscriu l’esmena presentada pel grup de la CUP per garantir que 

en una entitat de competència pública no es produeixi cap mena d’ingerència 

privada; i avança el vot a favor d’aquesta aprovació de modificació d’estatuts. 

 

La Sra. SANZ aprofita per reconèixer la feina feta per Bagursa i la coordinació entre 

l’Àrea d’Urbanisme i la d’Habitatge, que tenen la voluntat que continuï existint. 

Remarca que la creació d’aquesta entitat pública empresarial local (EPEL) permet de 

simplificar i guanyar agilitat i, alhora, continuar garantint la coordinació entre àrees, i 

la valoren com un pas endavant en positiu. 

Lamenta, però, que havent acceptat l’esmena del grup de la CUP que incorpora 

aquesta reflexió que acaba de fer i que va adreçada a la voluntat de treballar des de la 

gestió pública del sòl i la facilitació dels projectes d’urbanització, aquest grup voti en 

contra barrejant-ho amb altres actuacions paral·leles. 

Puntualitza que avui voten que l’IMU esdevingui una EPEL i que actuï des de 

l’àmbit públic en la gestió del sòl i els projectes urbanístics. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la 

Sra. Esteller, i el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

Districte de Nou Barris 

 

16.- (17PL16465) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la 

creació i regulació d’un equipament de barri situat enfront del carrer de Besiberri, a 

l'illa Q del turó de la Peira, delimitada pels carrers d'Aneto, d'Inca, del Montsant i de 

Besiberri, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de 
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motivació, s’incorpora al present acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

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

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen 

precedent. Districte de Sant Andreu 

17.- (17PL16474) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial d'ordenació i concreció del 

tipus d'equipament, carrer Fernando Pessoa, 54-64, Sant Andreu, promogut per 

Taller Escola Barcelona, SCCL. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen 

precedent. Districte de Sant Martí 

18.- (17PL16456) APROVAR definitivament el Pla de millora urbana per a l’ajust dels 

paràmetres urbanístics de la unitat d’actuació núm. 7 delimitada pel PERI Eix 

Llacuna, promogut per Junta de Compensació UA7 ERI Eix Llacuna, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 

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

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

19.- (17PL16461) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 

situat al carrer Concili de Trento amb carrer Treball a Sant Martí de Provençals, 

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

Direcció de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora al present acord. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

c) Proposicions 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / Declaracions de grup 

del Grup Municipal Ciutadans: 

1.- (M1519/6918) El Plenari del Consell Municipal acorda: La presentació immediata 

per part del Govern municipal d'un pla tranversal d'intervenció i prevenció social, i 

de salut pública a Ciutat Vella. Aquest pla ha de tenir l'objectiu de posar fi al tràfic 

d'estupefaents, posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges, intervencions socials per la 

prevenció i intervenció davant el consum de drogues, així com vetllar per la seguretat 

i el descans dels veïns, la convivència entre els mateixos, els qui han d'estar 

informats periòdicament. 
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La Sra. BARCELÓ cita frases textuals de veïns i veïnes del Raval amb què expressen 

la por i la desprotecció que senten tenint en compte la situació al barri, i assenyala la 

necessitat que les administracions públiques els prestin aquesta protecció que 

demanen. 

Considera que el Govern municipal hauria de demanar disculpes als veïns de Ciutat 

Vella, que han patit un estiu lamentable que, malauradament, es podria haver evitat; i 

constata que el protagonista d’aquest estiu ha estat el silenci del Govern de la ciutat i 

la manca de mesures concretes i preventives. 

Precisa que la realitat de Ciutat Vella són les ocupacions il·legals per activitats 

delictives, com és el cas dels narcopisos, vuitanta segons la Guàrdia Urbana, i que 

són habitatges i locals de titularitat pública o privada on s’instal·len narcotraficants i 

els converteixen en punts de venda, magatzems, laboratoris i centres de consum de 

drogues. 

Remarca que els grups de l’oposició han alertat el Govern municipal sobre aquesta 

situació en diverses ocasions, i recorda que el 6 de juliol, al ple de Ciutat Vella, la 

consellera del seu grup va presentar una proposta, que es va aprovar, per solucionar 

els problemes del carrer d’en Roig, amb què demanava una actuació immediata en 

les ocupacions de terrats i baixos, de neteja i posar fi a les activitats il·legals. 

Tanmateix, confirma que a dia d’avui encara no s’han presentat mesures concretes 

respecte d’això. 

Observa que el Govern s’escuda en declaracions com ara que ja estan fent molt, o 

que és competència dels Mossos, però li retreu que després de dos anys de mandat 

encara estiguin comptant les finques sense ús que hi ha al districte, i que són 

utilitzades i ocupades per a activitats il·legals com els esmentats narcopisos. 

Igualment, recorda que en la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials, entre 

altres, es va aprovar una proposta en el sentit de rebutjar, perseguir i prevenir les 

ocupacions il·legals per part de delinqüents i antisistema. I reitera que és vergonyós 

que després de dos anys, i coneixent la realitat que es viu a Ciutat Vella, hagi de ser 

l’oposició qui reclami un pla de xoc. 

Diu que els sorprèn que, davant l’ocupació il·legal per part de col·lectius organitzats, 

molts dels quals amb finalitats delictives, parlin de diàleg, i els insta a actuar i fer les 

denúncies pertinents. 

Seguidament, comenta alguns exemples de la situació al barri, entre els quals el cas 

del carrer Sant Gil, on, en la finca on es va incendiar un narcopis, van estar deu dies 

sense aigua. 

Considera indispensable donar seguretat als veïns i evitar-los la incertesa; remarca 

que hi ha gent gran que viu al barri del Raval que tem sortir de casa, i veïns que s’han 

de medicar per dormir. 

Assegura que no els agrada criticar, però retreu al Govern que, en vista de la situació, 

no hagi convocat la taula de seguretat, cosa que consideren que s’hauria d’haver fet 

el juliol. 

En conseqüència, demanen al Govern la presentació immediata d’un pla transversal 

d’intervenció social, policial i de salut pública a Ciutat Vella, amb l’objectiu de posar 

fi al tràfic d’estupefaents, posar fi a les ocupacions il·legals de pisos i baixos; 

igualment, establir intervencions socials per a la prevenció i intervenció davant el 

consum de drogues. Afegeix que també demanen que es vetlli per la seguretat i el 

descans dels veïns, així com que se’ls informi periòdicament de les accions. 

 

La Sra. HOMS enceta la seva intervenció amb una frase habitual entre els veïnats de 

Ciutat Vella: “Sempre hi ha hagut droga en aquest barri, però mai com ara”. 

Constata que els narcopisos són un fenomen que ha sorgit durant aquest mandat, cosa 

que no significa que al barri no hi haguessin hagut problemes amb pisos buits on 

s’instal·laven activitats il·legals; i considera que el motiu és la deixadesa i la 



Ref.: CP 11/17 

V: 20/10/2017 PÀG. 43  

permissivitat del Govern davant aquest fenomen que s’estén. Valora que no és 

moment de fer discursos sinó actuacions concretes per demostrar voluntat política. 

Reconeix que a Ciutat Vella hi ha molts pisos buits que són propietat d’entitats 

bancàries o de fons d’inversió, cosa que fa més complicats els desallotjaments, atès 

que la propietat ha d’interposar una denúncia, i en molts casos és molt complicat 

localitzar-la. 

Quant als pisos de titularitat pública, posa com a exemple el carrer de l’Om, on hi ha 

un gran nombre de pisos ocupats propietat del Patronat Municipal de l’Habitatge, i 

retreu al Govern municipal que no faci les denúncies corresponents en un termini de 

setanta-dues hores per poder-los desallotjar; afegeix el cas flagrant del carrer 

Robador, 43, qualificat com una ocupació política, i que són pisos que havien de ser 

destinats al lloguer assequible, inclosos en un pla consensuat amb els veïns i les 

entitats a fi que la zona compresa per l’illa Robadors es regenerés, i pregunta al 

Govern què espera per posar la denúncia per al desallotjament. 

Reconeix que cal aglutinar esforços de les administracions, així com el fet que els 

desallotjaments no depenen només de l’Administració municipal, però la 

responsabilitat que això funcioni és d’aquest ajuntament, que és qui té la 

competència real per intervenir en aquests casos. 

En conseqüència, anuncia el vot favorable a la proposició, que demanen que no 

només sigui un pla de xoc i que reculli moltes iniciatives exposades per tractar 

aquesta problemàtica. 

 

El Sr. CORONAS subscriu la problemàtica del Raval descrita en les dues 

intervencions precedents, i subratlla que fa més de dos anys que els veïns i les veïnes 

dels carrers de la Riereta, de la Cera, d’en Robador, d’en Roig o de Picalquers relaten 

escenes molt dures del que hi succeeix; i remarca que fa tant de temps que exigeixen 

solucions que ja coneixen sencer el repertori d’excuses del Govern municipal, entre 

les quals la de les competències, que ha estat la principal manera que ha trobat 

d’espolsar-se la responsabilitat i, de pas, traslladar-la a la Generalitat. 

Addueix que no deixa de ser paradoxal que un govern que es defineix d’esquerres, 

garant dels drets, per tant, circumscrigui una problemàtica social d’aquesta magnitud 

a l’àmbit purament policial. 

Esmenta, igualment, l’excusa de la complexitat i el fet que es tracta d’un problema 

latent durant dècades, arguments que esgrimeixen també per sortir del pas, malgrat 

que resulta evident que el volum de la problemàtica ha augmentat exponencialment 

els darrers dos anys fins a arribar a la situació insostenible d’avui dia. Entén que això 

ha succeït perquè el Govern municipal no ha fet cas de les advertències reiterades del 

veïnat, responent amb inacció i deixadesa de funcions. 

Entén, però, que el que es qualifica de pla de xoc en la proposició és un seguit 

d’increments en matèria de neteja, d’efectius policials o dels equips d’educadors de 

carrer; altrament, consideren que cal garantir els drets de la ciutadania a un habitatge 

digne i que els malalts toxicòmans tenen dret a la salut, així com que el veïnat del 

Raval té dret a la seguretat i a viure tranquil, drets que és evident que no estan 

garantits. 

Assenyala que el veïnat té por dels atracaments a punta de navalla, de les amenaces 

reiterades, de les baralles que diàriament hi ha al carrer, de les ocupacions i, fins i tot, 

hi ha qui ha trobat persones mortes per sobredosi o apunyalament als portals dels 

seus edificis. 

Considera, per tant, que s’imposa una reflexió profunda d’aquest consistori, també de 

la resta d’administracions, sobre les ocupacions i sobre el garantiment del dret a 

l’habitatge; i alerta que no es poden excusar en un bonisme pel que fa a les 

ocupacions, i que desemboca en un problema de seguretat evident quan es fan 

activitats il·legals als habitatges, que posen en risc el veïnat i la seguretat. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que fa molt de temps que el seu grup, com altres 

de l’oposició i els veïns i veïnes, ja havia denunciat l’existència de narcopisos i el 

deteriorament de la convivència al barri del Raval. Concreta que el 16 d’agost passat 

ell mateix va denunciar públicament la situació i reclamava també un pla de xoc 

transversal, contundent i continuat, que havia d’incloure alguns aspectes essencials. 

Apunta, d’una banda, l’aspecte de la prevenció i l’acció social i, d’altra banda, 

actuació policial eficaç, intensa i coordinada de Mossos d’Esquadra i Guàrdia 

Urbana. Això no obstant, ni el Govern municipal ni el conseller d’Interior no van dir 

res. 

Adverteix que les darreres setmanes la degradació del Raval ha anat in crescendo, 

atenyent, fins i tot, finques municipals, que han estat ocupades per convertir-les en 

narcopisos, la qual cosa ha generat problemes molt greus de seguretat i de 

convivència. Concreta els casos de les finques del carrer Om, 9, i també la de 

Robador 43, aquesta darrera considerada com una ocupació “amiga” de l’actual 

govern municipal. En aquest sentit, suggereix a la regidora Pin que recomani als seus 

amics que no ocupin edificis públics destinats a habitatge de lloguer social i que, 

altrament, intentin ocupar narcopisos. 

Entén que el Govern municipal ha de superar la seva al·lèrgia a tot allò que 

representa el compliment de les lleis, i en aquest cas respectar els drets dels qui volen 

tenir accés a un habitatge de lloguer social en una propietat municipal. Li retreu que 

aquesta actitud ha posat el Raval en mans de màfies de la droga i la prostitució, i de 

les ocupacions il·legals; i, en conseqüència, reclama al Govern que actuï amb 

immediatesa i contundència i que eviti de traslladar tota la responsabilitat al turisme 

incívic i a l’especulació, ja que l’expulsió dels veïns respon a les carències en les 

polítiques de seguretat, de convivència i contra l’incivisme; i també a la manca 

d’accions en favor de l’accés a l’habitatge. 

 

La Sra. ROVIRA indica, com ja han dit en nombroses sessions de la Comissió de 

Drets Socials, que el primer aspecte que caldria tractar són les causes que motiven les 

addiccions, i no pas les actuacions per minimitzar, o fins i tot per invisibilitzar, les 

problemàtiques que se’n deriven. 

Per tant, entenen que seria necessari un debat sobre les condicions materials i socials 

de les persones drogodependents, on elles mateixes i els professionals del treball 

social i els veïnats siguin protagonistes, i que puguin decidir la manera d’abordar la 

problemàtica. 

Discrepen que la situació del Raval es resolgui amb més seguretat, intervenint 

militarment el carrer i criminalitzant els usuaris, perquè, altrament, s’ha de 

solucionar per la via de l’escolta i la intervenció transversal des de diferents àmbits. 

Constata que la ciutat ha patit durant dècades diferents processos de persecució, 

d’expulsió i també de reubicació de tots aquells col·lectius que molesten en les 

postals de la marca Barcelona, l’aparador que s’ha imposat d’ençà de la dècada dels 

vuitanta. Per tant, creuen que aquest també és un aspecte que cal tenir en compte en 

abordar la situació i que porta a l’estigmatització del que succeeix a Ciutat Vella. 

Observa que la proposició també fa referència a l’ocupació d’habitatges per fer-ne ús 

com a tals i, en aquest sentit, afirma que el seu grup dona ple suport a aquestes 

ocupacions, i aprofita per saludar els companys i companyes de la finca de Robador, 

43, que han emplenat de vida i de drets el districte. 

Quant al conjunt de la proposició, avança que faran una abstenció esperant conèixer 

propostes de treball concretes i quina serà l’aplicació del pla de xoc, que confien que 

no sigui ni l’expulsió de veïns i veïnes, ni l’estigmatització, ni el paternalisme a què 

els tenen acostumats alguns dels grups d’aquesta cambra. 
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Comparteixen que cal actuar contra els narcopisos, però que cal ser extremadament 

curosos amb qui en pateix les conseqüències diàriament, que han de ser també 

protagonistes dels plans per aplicar per combatre aquesta problemàtica. 

 

El Sr. ARDANUY considera que davant una situació del tot inacceptable no es pot 

al·legar la manca de competències a fi de no intervenir en el problema, i creu que cal 

que l’Ajuntament actuï amb immediatesa. 

Diu que està a favor de la coordinació de les institucions per lluitar contra el tràfic i 

consum d’estupefaents en pisos ocupats; una col·laboració efectiva amb els 

departaments d’Interior i de Justícia de la Generalitat, així com una coordinació 

fluïda entre aquest ajuntament i Mossos d’Esquadra. Afegeix la conveniència 

d’establir protocols d’intervenció i desallotjament entre aquest ajuntament, el 

Departament d’Interior i la judicatura. 

Finalment, expressa el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que totes les intervencions s’han referit al Raval, però que 

la proposició demana establir un pla transversal per a Ciutat Vella, un territori on 

conflueixen unes realitats molt complexes, i que des de sempre ha estat una prioritat 

per a l’Ajuntament de Barcelona. 

Puntualitza que en aquest districte sempre ha estat una prioritat dels diferents governs 

municipals fer regeneració urbana, establir i crear-hi cohesió social i per fer 

compatibles els diferents usos en un territori on conflueix el centre històric de la 

ciutat, molts eixos comercials i la vida de barri. 

Remarca que en les diverses línies de treball que s’hi han establert sempre han estat 

protagonistes principals els veïns i les veïnes, que són els qui realment són generosos 

amb Ciutat Vella i amb la resta de la ciutat. Concreta que si, al llarg dels anys, s’hi 

han esponjat els espais, s’han obert carrers i places, ha estat perquè els veïns han 

aportat els seus habitatges. Igualment, remarca que el districte ha acollit veïns i 

veïnes de noves procedències i han permès una convivència amb respecte per la 

diversitat, afrontant, cíclicament, les diverses problemàtiques que van sorgint al 

territori de Ciutat Vella. 

Quant al cas que els ocupa de les ocupacions de pisos, afirma que per al seu grup, 

l’ocupació en cap cas és una solució, i hi són contraris sempre, també en els casos en 

què les ocupacions es produeixen per part de famílies vulnerables, ja que, en primer 

lloc, els genera inseguretat jurídica, no els permet una vida estable, es posen en mans 

de màfies que trafiquen amb les necessitats de les persones més vulnerables; afegeix 

que aquesta situació tampoc fa barri i aboca a una situació d’itinerància als qui opten 

per aquesta pràctica. Adverteix que la situació encara és més greu quan aquests 

habitatges buits són responsabilitat només dels grans tenidors, que són els primers 

responsables i han de formar part de la solució que es demana amb aquest pla, així 

com ho és l’Estat, que ha de modificar la LAU per posar topalls als lloguers abusius. 

Afegeix que també han de formar part del pla les operacions policials, i no militars, 

com ha dit la Sra. Rovira, per garantir que no es trafiqui amb drogues; així com s’hi 

ha d’incloure el Pla de drogues que avui han aprovat, partint de la prevenció i 

l’aplicació de les mesures que inclou. 

Confirma, per tant, que donaran suport a aquest pla que proposa el grup de 

Ciutadans, i que no és només per al Raval sinó per al conjunt de Ciutat Vella, a fi de 

trobar solucions, i reitera la necessitat que hi participin altres institucions com el 

Govern i de l’Estat i la Generalitat, amb la participació de Mossos d’Esquadra i altres 

policies per desarticular les xarxes de venda de droga. 

 

La Sra. PIN replica que en cap moment han negat el problema del barri del Raval, i 

confirma que comparteixen la preocupació que suscita. Precisa que fa molts mesos 
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que treballen diferents aspectes de la situació, i avança el vot favorable a la 

proposició. 

Precisa que un dels àmbits implicats és la intervenció en l’espai públic, però també 

en l’habitatge, i remarca que ha estat la primera vegada que s’ha fet un cens de pisos 

buits, localitzats per un equip de persones que s’ha posat en contacte amb els 

propietaris a fi de prevenir-los de les ocupacions i, alhora, que valorin destinar aquest 

pisos a la borsa de lloguer, i en els casos en què ja estan ocupats procedeixin a posar 

la denúncia. 

Afegeix que un altre àmbit en què treballen és el de la salut, havent incrementat els 

equips d’educadors de carrer, i l’ampliació dels horaris de la sala de venipunció; 

igualment, amb el trasllat de la sala a Perecamps, ampliant els serveis que 

s’ofereixen. 

Explica que un altre aspecte en què treballen és el de la seguretat, i que s’han 

duplicat els efectius de Guàrdia Urbana, havent fet 23 entrades en narcopisos des que 

va començar l’any. Igualment, assenyala que han establert una comissió de 

seguiment a fi que els veïnats puguin estar informats. 

Confirma que continuaran treballant en aquesta línia perquè els preocupa greument el 

que succeeix al barri del Raval, i que coneixen de primera mà la realitat que estan 

vivint els veïns i les veïnes. Afegeix que consideren de vital importància no 

estigmatitzar el barri, però sí esmerçar-hi tots els recursos necessaris, tal com 

demostra que aquesta mateixa setmana aprovaran un pressupost extraordinari per 

abordar el pla de xoc. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la sensibilitat envers aquest assumpte expressada per tots 

els grups municipals. Això no obstant, reitera al Govern que cal actuar més i millor, i 

suggereix a la regidora Pin que parli amb els veïns del carrer d’en Roig, de l’Om o de 

la plaça Salvador Seguí, també amb els del bloc ocupat del carrer d’en Robador, que 

fa notar a la Sra. Rovira que és una ocupació ideològica, i insisteix a demanar que 

s’actuï a Ciutat Vella. 

Observa, en aquest sentit, que davant les ocupacions il·legals es pot actuar de dues 

maneres; d’una banda, en el cas que les efectuïn famílies vulnerables, cal protegir-les 

i fer possible que puguin disposar d’un habitatge digne. D’altra banda, davant les 

ocupacions il·legals per part de delinqüents o d’antisistema, insisteix que s’han de 

rebutjar, perseguir i prevenir. 

Quant a les mesures que ha esmentat la regidora Pin que estan duent a terme al 

Raval, diu que les considera insuficients, i aprofita per demanar-li que convoqui la 

taula de seguretat. 

 

La Sra. PIN replica que el Govern de la ciutat no nega l’evidència del que succeeix al 

Raval. En aquest sentit, fa notar a la Sra. Homs que els darrers quatre anys s’han fet 

38 operacions policials, 27 de les quals el 2016 i el 2017, i que impliquen entrades a 

pisos. 

Li retreu, doncs, que els acusi de deixadesa de funcions, i assegura que les 

ocupacions del carrer de l’Om han estat denunciades, i que ahir mateix es va 

desallotjar una ocupació delinqüencial en aquest carrer. Afegeix que han posat molts 

més recursos i han intervingut molts més habitatges en aquests dos anys que el que 

s’havia fet fins llavors. I aprofita per demanar a la regidora que, si realment està tan 

preocupada, reclami a la Conselleria d’Interior la seva participació, atès que és qui té 

competències en matèria de tràfic de drogues, sobretot perquè cal saber quines xarxes 

fan arribar la droga al Raval. 
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La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Pin què pensen fer al carrer Robador, i quina 

qualificació dona a l’ocupació; alhora, reitera que no només s’ha d’actuar sinó 

prevenir. 

 

S’APROVA aquesta proposició/declaració de grup amb tres abstencions —emeses 

per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant— i trenta-set vots a vots a favor de la resta de 

membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.- (M1519/6924) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

replantejar i revisar el desplegament dels nous carrils bici previstos a l''Estratègia de 

la bicicleta per Barcelona". 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència al fet que l’aplicació del nou Pla de 

mobilitat intensifica el desplegament dels nous carrils bici, i recorda que el seu grup 

va emetre un vot en contra d’aquest pla i advertia d’algunes conseqüències no 

desitjades arran d’una implantació equivocada del carril bici. 

Indica que els darrers tres anys s’han implantat a Barcelona 58 nous carrils bici, 26 

dels quals els darrers dos anys, 11 dels quals els darrers tres mesos, i aprofita per 

advertir que alguns encara no han entrat en servei, tot i que es van finalitzar a l’agost. 

Afegeix que el Govern municipal ja anunciat que els propers mesos el nombre de 

carrils bici s’incrementarà de 28 més, que contribueixen a acostar-se a la xifra 

prevista de 308 quilòmetres, i que actualment en són la meitat. 

Alerta de les conseqüències que es poden generar amb la precipitació i la 

improvisació amb què s’està desplegant la xarxa de carrils bici, i que coincideixen 

amb un increment del trànsit de vehicles arran de la fi de la conjuntura de crisi. 

Afegeix, a més, que aquest desplegament es fa sense una valoració de l’impacte en el 

trànsit i, per aquest motiu, el seu grup pregunta com afectarà aquesta ampliació de 

carrils bici que comporta la supressió de zones verdes i blaves, de zones 

d’aparcament de motos i de càrrega i descàrrega i, evidentment, en la disminució dels 

carris de circulació de vehicles. Alerta que la conseqüència afegida de tot això serà 

l’alentiment de la circulació. 

Retreu al Govern, també, que hagi implantat els carrils bici sense diàleg amb veïnats 

i comerços, especialment en zones 30, on hi havia l’acord que no calia implantar-hi 

el carril bici atès que la circulació està prou pacificada. 

Afegeix, pel que fa als girs, que aquests són insegurs tant per als ciclistes com per als 

vehicles, i fa notar la paradoxa que allò que justifiquen per avalar el carril bici en els 

girs de les bicicletes és el mateix argument que van fer servir perquè les motos no 

puguin circular pel carril bus. 

Finalment, remarca que tota aquesta operació es fa sense que hagi entrat en vigor 

l’ordenança municipal de la bicicleta, que va ser aprovada durant el mandat anterior, 

i que el seu grup va votar en contra advertint que era inaplicable. Precisa que s’han 

aprovat tres moratòries per a la seva entrada en vigor justament perquè alguns dels 

seus continguts eren inaplicables o per tenir un efecte contrari al buscat; igualment, 

apunta que no està previst que entri en vigor fins al desembre del 2019 com a molt 

aviat, i mentrestant el Govern de la ciutat s’ha llançat a un desplegament de carrils 

bici improvisat i precipitat, que el grup del PP demana, amb aquesta proposició, que 

es revisi i es replantegi. 

 

El Sr. MARTÍ valora que la proposició aborda una problemàtica prou important pel 

que fa a la mobilitat a la ciutat i a la seva seguretat, i considera que va en la línia 

d’allò que el seu grup ha denunciat els darrers mesos en l’àmbit de la comissió 
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d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per la qual cosa confirma que comparteixen bona 

part de l’anàlisi i de les propostes que incorpora la proposta, i avança que hi votaran 

a favor. 

Assenyala que en els debats que s’han mantingut els darrers mesos en el si de la 

comissió esmentada sobre aquesta qüestió, el seu grup ha estat molt crític amb les 

maneres de fer del Govern en l’execució d’una bona part dels nous carrils bici. 

Indica que el seu grup està a favor de la promoció de l’ús de la bicicleta, tal com 

demostra que el Pla de mobilitat urbana 2013-2018 va ser aprovat durant el mandat 

de l’alcalde Trias; igualment, diu que creuen en les polítiques d’incentius de l’ús de 

la bicicleta i, sobretot, en la promoció del transport públic, i en el fet que cal 

desincentivar progressivament l’ús del vehicle privat. 

Altrament, diu que discrepen pel que fa a les polítiques que duu a terme el Govern 

municipal d’assetjament del vehicle privat, i fa notar que la gran majoria de persones 

que l’utilitzen ho fan per raons laborals i no pas per caprici. 

Igualment, posa de manifest que l’execució dels carrils bici en alguns cassos és força 

matussera, i posa com a exemple que els del carrer París, l’avinguda Pau Casals o el 

carrer Ganduxer estan mal planejats i s’han fet sense diàleg previ amb els veïnats i 

altres afectats, i aprofita per apel·lar a la necessària participació ciutadana. 

Finalment, indica que cal donar alternatives d’aparcament en superfície als usuaris de 

vehicles, atès que amb el desplegament dels carrils bici s’han suprimit centenars de 

places d’aparcament sense oferir alternatives. 

En conseqüència, valora que s’ha de reorientar el debat i el Govern ha de rectificar. 

 

El Sr. ALONSO alerta, en començar, que cal recuperar el consens social per millorar 

la mobilitat a la ciutat i per continuar impulsant l’ús de la bicicleta. En aquest sentit, 

assenyala que tots els grups polítics estan d’acord amb la necessitat d’impulsar l’ús 

de al bicicleta com a mitjà de transport sostenible, saludable i no contaminant, i posa 

en relleu que el seu grup sempre ha defensat la necessitat de més i millors carrils bici 

i, sobretot, més segurs. 

Lamenta, però, que des de fa mesos estan rebent moltes queixes de veïns pel que fa 

als nous carrils bici, tant per la manca de seguretat com pel perjudici greu que causen 

en la mobilitat dels seus barris. Assenyala que cal gestionar aquestes queixes veïnals 

a fi de recuperar el consens social respecte d’això. 

Afegeix que els preocupa la supressió de carrils de circulació de vehicles en favor 

dels carrils bici sense tenir en compte, però, les conseqüències; i diu que els carrils 

bici no poden ser una excusa per generar més col·lapse circulatori a la ciutat. Per 

tant, justifica la demanda del seu grup que, prèviament a l’eliminació de carrils de 

circulació de vehicles, es faci un informe de mobilitat en què s’analitzi l’impacte en 

els diversos modes de transport i en les funcionalitats dels carrers, com és el cas de 

les zones de càrrega i descàrrega, accessos, o aparcaments en superfície, entre altres. 

Per tot plegat, apunta que fora adient obrir una reflexió sobre la qüestió i revisar els 

criteris de disseny dels carrils bici a fi de garantir els aspectes de millora de la 

seguretat d’aquestes vies i, alhora, la manera de garantir la millora de la mobilitat 

global. 

Avança el vot favorable del seu grup a la proposició, essencialment per recuperar el 

consens veïnal i poder continuar amb l’impuls de l’ús de la bicicleta i millorar la 

mobilitat. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot contrari a la proposició pel seu marcat caràcter 

bicifòbic a què ja els té acostumats el grup del PP. 

Arran de la reflexió del Sr. Martí sobre la supressió de les places d’aparcament en 

superfície, advoca per l’ús de la bicicleta en detriment dels vehicles de motor, i 

especialment, per més bicicletes i menys motos, i fa notar que l’increment de l’ús de 
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la bicicleta hauria de significar, lògicament, la disminució de l’ús dels vehicles 

motoritzats. 

Reconeix la necessitat de desplegar el Pla de mobilitat urbana, amb el qual també 

estava d’acord la formació del Sr. Martí, i entén que és evident que l’estratègia de 

desplegament de carrils bici és necessària; i diu que cal tenir en compte, també, que 

aquests carrils s’han de desplegar millor, amb més informació a la ciutadania; 

igualment, creu que es pot incrementar la seguretat en molts casos, i remarca la 

necessitat que siguin sempre segregats i en calçada. Afegeix que el Govern hauria de 

fer una reflexió quant als carrils de doble direcció en calçades de sentit únic, i fa 

notar que les mateixes entitats defensores de la bicicleta no sempre veuen amb bons 

ulls aquests carrils bici que s’estan desplegant. 

Conclou, però, que l’aposta per la mobilitat sostenible, i per la bicicleta, fa temps que 

s’ha convertit en una prioritat d’aquesta ciutat, i per aquest motiu es va posar en 

marxa el servei del Bicing, a fi que la ciutadania s’adonés que la bicicleta és un dels 

vehicles més útils i raonables per moure’s per la ciutat; això no obstant, entenen que 

ara cal que es converteixi en una de les maneres més segures de circular, alhora que 

cal assegurar que tothom respecti les normes, tant els mateixos usuaris de la bicicleta 

com els vianants, que han de ser conscients que aquesta modalitat de transport 

s’imposa a la ciutat. 

 

La Sra. LECHA observa que els grups del PP i de Ciutadans s’autoproclamen 

europeistes, i els recorda que un estudi de la CE confirma que el 73% dels europeus 

estan d’acord que la bicicleta ha de tenir un tractament preferencial respecte al 

vehicle privat. I considera que el rebuig veïnal que denuncien aquests formacions deu 

ser el de la “majoria silenciosa” a què sempre recorren. 

Precisa que a Alemanya o Dinamarca, per exemple, la mitjana de quilòmetres 

recorreguts amb bicicleta per habitant i any és de 800, amb unes ràtios de 900 

bicicletes per cada 1.000 habitants, mentre que a Espanya és de 24 quilòmetres per 

habitant a l’any i una ràtio de 200 bicicletes per cada 1.000 habitants, la qual cosa la 

situa a la cua de la UE. 

Remarca que cal substituir l’ús del vehicle privat pel de la bicicleta, un canvi que 

consideren totalment viable tenint en compte que segons diversos estudis de CE el 

30% dels viatges amb cotxe són de menys de tres quilòmetres, i el 50% de menys de 

5, trajectes que perfectament es podrien substituir per l’ús de la bicicleta amb un 

impacte positiu en la mobilitat i la qualitat de l’aire. 

Considera, per tant, que si cal replantejar l’estratègia de la bicicleta a Barcelona ha de 

ser per donar-li encara més protagonisme; ampliar els carrils bici, prohibir la 

circulació de vehicles de tracció mecànica en determinats carrers i destinar-los a l’ús 

exclusiu de la bicicleta. 

Assenyala que els estudis respecte d’això ja han estat elaborats, i que allò que ara 

manca és la implementació d’una mobilitat fonamentada en el transport no 

contaminant. 

Entenen, tanmateix, que l’objectiu d’aquesta proposició respon a l’intent de dilatar 

un procés que s’està duent a terme a tot Europa, i que reporta tant beneficis 

ambientals com en la salut de les persones; reconeix, però, que com en qualsevol 

procés d’implementació s’ha de fer amb pedagogia i comptant amb la participació de 

la ciutadania, dirigint-se, però, cap a la utilització de la bicicleta en la mobilitat 

urbana. 

 

El Sr. ARDANUY posa en relleu que durant el mandat passat ja es va produir un 

increment substancial dels quilòmetres de carril bici a Barcelona, i resulta evident 

l’augment d’usuaris d’aquest mode de transport els darrers anys, que l’ha convertit 

en un mitjà clau i cada vegada més habitual en la mobilitat urbana. 
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Remarca que aquest ajuntament ha de garantir que els espais destinats a la bicicleta 

tinguin les garanties de seguretat adients, però assegura que no voldria que es tirés 

enrere el pla de desplegament de nous carrils. I considera, a més, que caldria treballar 

per millorar la interconnexió dels carrils i la seva seguretat pel que fa a usuaris i 

vianants, i incidir molt més en la tasca pedagògica i la informació per a un ús 

responsable d’aquests vehicles, i proporcionar una informació millor als veïnats. 

En conseqüència, avança que emetrà un vot d’abstenció a la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL creu que avui poden celebrar el fet que més d’una quarta part dels 

membres d’aquesta cambra utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport, i entén que 

això palesa que s’estan fent bé les coses en aquest sentit. 

Diu que són conscients que el grup del PP sempre ha estat en contra tant del Pla de 

mobilitat urbana com, en concret, de l’ús de la bicicleta. Entenen, però, que prendre 

la decisió valenta d’implementar un pla de mobilitat, que es va aprovar durant el 

mandat passat, comporta els problemes lògics d’un desplegament en àmbits on no 

eren presents aquestes vies en haver de fer compatible la mobilitat entre vehicles, 

bicicletes i vianants, i que requereix un seguiment acurat que estan duent a terme la 

regidoria de Mobilitat i els districtes implicats. En aquest sentit, apunta que en el cas 

concret del carrer Ganduxer es va canviar la proposta inicial de desplegament 

d’acord amb els veïns. 

Reconeix que cal més informació, ja que un canvi d’hàbits de mobilitat d’aquesta 

magnitud requereix un bon acompanyament, i diu que són conscients que es pot 

millorar i que així estan disposats a fer-ho. 

Confirma el vot en contra de la proposició del grup del PP; i afirma que voldrien que 

ja no s’haguessin de fer més carrils bici a la ciutat, perquè això significaria que la 

bicicleta forma part dels carrers. 

Afegeix la reflexió que estan implementant un pla de mobilitat que ja té uns anys, i 

que entre tots han d’aconseguir que la cultura de la mobilitat no impliqui sempre 

haver de reservar espais exclusius per als cotxes, les motos o les bicicletes, i aprendre 

a gestionar l’espai públic d’una manera diferent. Observa, però, que per fer cultura de 

la bicicleta calen intervencions com aquest desplegament de nous carrils, i que aquest 

ajuntament contribueixi a consolidar aquesta cultura de mobilitat. 

 

La Sra. VIDAL rebat l’existència de precipitació i improvisació en el desplegament 

dels nous carrils bici de què els acusa el Sr. Fernández Díaz, i remarca que fa molts 

anys que les bicicletes circulen per la ciutat, tot i que l’empenta a l’hora 

d’implementar els plans aprovats ha arribat amb un govern municipal que de debò es 

creu que la bicicleta ha de ser una prioritat en la mobilitat urbana. 

Recapitula que d’ençà del 2000 hi ha documents que defineixen quina ha de ser la 

xarxa per a bicicletes, i assegura que no se l’han inventada ara; i que aquests 

documents han anat passant de govern en govern. En aquest sentit recorda al Grup 

Municipal Demòcrata —abans CiU— que l’any 2000 va alertar que ja feien tard 

quan es va presentar un primer mapa de la xarxa de carrils bici, i que proposaven en 

200 quilòmetres. Tanmateix, pel que fa al Pla de mobilitat urbana aprovat durant el 

seu mandat, i que ara s’està aplicant, demostren que el van proposar per aprovar-lo, 

no per implementar-lo realment, com demostra el fet que van en contra de cada pas 

que fa el Govern per desplegar-lo. 

Remarca que el Govern ha explicat les diferents mesures, ha establert espais de 

participació, ha editat un manual de criteris de la bicicleta a fi que pugui conviure 

amb seguretat amb la resta de modes de transport; afegeix que els traçats i el 

desplegament dels nous carrils s’han traslladat a les sessions del Pacte per la 

mobilitat fins a nou vegades durant aquest mandat i en deu en l’anterior. Per tant, 

confirma que s’ha fet participació i avança que encara es promourà més, passant 
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també pels barris i els òrgans de govern corresponents. I afegeix que, en no 

considerar-ho suficient, també estan fent sessions específiques en cada barri i 

districte. 

Confirma que aquesta política no té marxa enrere, i que aniran incorporant a la xarxa 

de carrils bici totes les millores suggerides pels veïns. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que el seu grup està a favor de la bicicleta i de la 

implantació dels carrils bici, però no de la manera com el Govern municipal ho fa, 

que manté que és amb precipitació i improvisació, sense consultes als veïns i als 

comerciants afectats. 

Considera que el Govern, de la mateixa manera que va actuar amb la superilla, posa 

per davant la ideologia que no una bona mobilitat a la ciutat. I alerta que el boom 

d’implantació de carrils bici provocarà un esclat d’embussos circulatoris. Observa 

que, fins i tot, s’han implantat carrils bidireccionals en casos en què ja existeix un 

carril bici en carrers paral·lels; o les mateixes contradiccions entre si aquests carrils 

havien de ser de dos sentits o de sentit únic. 

Diu que també s’ha d’entendre que la Barcelona del segle XXI no és la Pequín del 

segle XX, i entendre les afectacions que el desplegament i l’increment de carrils bici 

significarà per a la resta de modes de mobilitat, així com a les places d’aparcament. I 

afegeix que tot això el Govern ho fa sense disposar d’una ordenança municipal, ja 

que no entrarà en vigor, com a mínim, fins al desembre del 2019. Igualment, li retreu 

la incapacitat de resoldre el dèficit anual del servei del Bicing —13 milions 

d’euros—, o de pronunciar-se en aspectes tan essencials per a una bona convivència i 

un ús cívic de la bicicleta com és la lluita contra l’incivisme d’alguns usuaris, que 

clarament infringeixen les ordenances; tampoc no deixen clar si és obligatori l’ús de 

casc o no, de portar una matrícula, així com de tenir una assegurança. 

Per tant, demana al Govern que posi fi a la seva “cotxefòbia”, ja que de tant donar 

suport a la bicicleta de forma equivocada acabaran generant autèntica bicifòbia. 

 

El Sr. MARTÍ demana a la Sra. Vidal que no els doni lliçons, i assegura que 

l’anterior govern va aprovar plans en considerar que eren bons per a la ciutat, i que 

allò que avui estan tractant és de fer les coses ben fetes. 

 

El Sr. ALONSO reitera que estan a favor dels carris bici, però no d’implementar-los 

trencant consensos, sense escoltar els veïns i perjudicant la mobilitat de la ciutat. 

Seguidament, planteja un seguit de qüestions que cal consensuar, com ara quina 

solució plantegen per als carrils de doble sentit; si els vianants, com les bicis, també 

han de baixar a la calçada, per exemple, per llençar les escombraries perquè s’han 

hagut de moure els contenidors; o si estan d’acord a col·lapsar el carril bus, entre 

moltes altres qüestions que cal consensuar i treballar. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest la voluntat que la proposta que els 

ocupa fos del tot innecessària, però que no ho és per la incompetència del Govern a 

l’hora d’implantar els carrils bici. 

 

La Sra. LECHA observa que qualsevol mesura que surti d’aquest ajuntament que 

vagi en la línia de reduir la circulació del vehicle privat i, per tant, minorar la 

contaminació, o qualsevol altra que impliqui la reducció dels beneficis de grans 

empreses com pot ser la reducció de pisos turístics, tindrà en contra, per sistema, els 

grups de Ciutadans i del PP. 

 

La Sra. VIDAL rebat l’apreciació del Sr. Fernàndez Díaz que el Govern es mou per 

ideologia, i subratlla que està fent molta feina i planificació en el desplegament dels 

nous carrils bici. Altrament, entén que la formació del regidor sí que es mou per 
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ideologia, cosa que entén que queda ben palesa en la votació d’aquesta proposició, en 

què les formacions d’esquerra hi voten en contra i les de la dreta a favor. 

Fa notar que l’anomalia d’oposar-se als carrils bici no passa en cap país europeu, i 

alerta que si no són capaços que la mobilitat sostenible sigui una qüestió transversal, 

no s’avançarà. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-tres vots en 

contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. 

Benedí i Capdevila, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i per les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, una abstenció —emesa pel Sr. Ardanuy— i setze 

vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

del Grup Municipal BComú: 

1.- (M1519/6928) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: - Exigir a l'Autoritat Portuària que abans de plantejar qualsevol ampliació de 

l'activitat de creuers realitzi un estudi rigorós dels impactes ambientals (pel que fa a 

l'emissió de contaminants i a la contaminació atmosfèrica, així com a la producció 

d'aigües negres, d'aigües grises, d'aigües olioses, i a la generació de residus sòlids, i 

la producció de residus perillosos) i dels impactes urbans (pel que fa a la 

sobrecàrrega de l'espai públic de les zones turístiques, l'augment de la mobilitat 

generada i el retorn en el teixit comercial de l'entorn) d'aquesta activitat. - Sense 

aquests estudis, rebutjar la construcció d'una nova terminal de creuers (terminal F), 

així com l'augment dels punts d'atracament de creuers al port de Barcelona previst 

amb la tercera fase de l'ampliació del moll adossat proposada per l'Autoritat Portuària 

de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ fa referència al fet que la Presidència de l’Autoritat Portuària de 

Barcelona ha expressat públicament la voluntat de construir una nova terminal de 

creuers, la terminal F, així com d’augmentar els punts d’atracament de creuers 

mitjançant la tercera fase d’ampliació del moll adossat. 

Així, en el marc del Consell d’Administració, la presidència de l’Autoritat Portuària 

ha establert un acord específic amb una empresa, malauradament sense el diàleg 

previ necessari, i sense valorar l’impacte, tampoc, que qualsevol d’aquestes 

actuacions poden arribar a tenir per a la ciutat. 

Indica que és per aquest motiu que una part significativa dels membres del Consell 

d’Administració, entre els quals ella mateixa com a representant municipal, han 

expressat el seu rebuig a aquesta manera d’actuar, que tècnicament és qüestionable i, 

a més, poc lleial institucionalment. Precisa que és discutible en l’àmbit tècnic perquè 

no hi ha cap mena d’avaluació de l’impacte que aquesta nova terminal, i l’activitat 

dels creuers, pot acabar significant per a Barcelona. Puntualitza que ara com ara 

tampoc no disposen de l’avaluació de l’impacte de les sis terminals de creuers 

existents, i una de nova en construcció; no saben quins costos genera això a la 

ciutadania, per als barris veïns i per a tota la ciutat en general, i posa com a exemples 

el sobrecost de carregar l’espai públic de les zones turístiques, de generar més pressió 

a la mobilitat quotidiana; la sobreocupació dels busos de barri de tot l’àmbit de la 

Barceloneta, o què passa amb els recursos extraordinaris que anualment s’han 

d’esmerçar en la neteja d’espais entorn del port. Continua qüestionant el benefici que 

tot això implica per al comerç de proximitat, absolutament escàs, com declaren les 
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mateixes associacions de comerciants de proximitat; o el cost per a la salut per les 

emissions de contaminants que generen els creuers. 

Justifica que aquesta decisió de l’Autoritat Portuària suposa també una actitud poc 

lleial institucionalment perquè la ciutat és conscient que el port ha de generar 

activitat econòmica, i que és una infraestructura imprescindible per a la ciutat i l’àrea 

metropolitana i que ho ha de continuar sent, però sempre tenint en compte que forma 

part d’una ciutat, que ha de tenir capacitat d’intervenció i de decisió respecte a les 

actuacions que li suposen un impacte. Remarca que Barcelona és una ciutat amb port, 

no un port amb una ciutat, i la realitat és que ara mateix la presència de representants 

de la ciutat al Consell d’Administració és molt minsa. Per tant, remarca que cal un 

extra de diàleg, de voluntat d’acord per part de la direcció i la presidència del port 

quant a la ciutat. 

Indica que és això el que demanen amb aquesta iniciativa, i que el port tingui ben 

present la ciutadania que s’expressa mitjançant aquesta cambra, sabent que aquesta 

és una preocupació no només del Govern de la ciutat, sinó de tots els grups del 

consistori, que ho han expressat en diverses ocasions. 

Reitera que demanen diàleg per arribar a un acord amb Port de Barcelona i plantejar 

que les actuacions que necessita la ciutat són la defensa de l’autonomia local, amb 

tots els grups municipals i, si convé, també amb la ciutadania. 

 

La Sra. RECASENS addueix que la proposició és de gran deslleialtat institucional i 

d’irresponsabilitat que qualifica de populista i demagògica. Justifica aquesta 

consideració perquè la Sra. Sanz ocupa un lloc al Consell d’Administració de 

l’Autoritat Portuària en nom de l’Ajuntament de Barcelona. Considera que el seu 

comportament ha estat molt irresponsable, i recorda que va demanar al Port de 

Barcelona que aquest assumpte que es portava a votació es deixés damunt la taula per 

poder-ne parlar amb calma. Altrament, sense avisar ningú, retreu a la tinenta 

d’alcaldia que ho portés als mitjans de comunicació i, sense avisar el Port, també ho 

porta al Plenari del Consell Municipal per aprofitar-ho per fer un discurs populista i 

demagog. 

Apel·la, doncs, a la responsabilitat de tothom, especialment del Grup Socialista, que 

avui mateix tindrà una trobada amb les forces econòmiques de la ciutat, i que els 

digui a la cara si realment el Grup Socialista està en contra de l’ampliació del moll 

adossat, que són unes obres d’infraestructura necessàries, aprovades en el Pla 

director d’infraestructures 2007-2011 per poder acollir, entre altres, el col·lapse de 

ferris que pateix a dia d’avui el port de Barcelona, també el col·lapse del moviment 

de contenidors —el port té un creixement de taxes del 30%—, i per acollir les 

empreses navilieres. Aprofita per recordar a la Sra. Sanz que aquestes navilieres 

aposten pel port de Barcelona per fer un hub mediterrani i convertir-lo en un port 

d’arribada i estada de creuers amb pernoctació, que són els que interessen, ja que fan 

despesa. 

Pregunta a la Sra. Sanz si realment creu que aquest tipus d’obres d’infraestructura es 

fan sense els informes mediambientals, i li recorda qui governava durant el període 

2007-2011 a la ciutat quan es va fer el Pla director. 

Afegeix que d’ençà del 2010 és obligatori que els vaixells utilitzin gasoil durant la 

seva estada a port, també cremar residus com paper, cartró o plàstic, ni tampoc poden 

descarregar les aigües depurades dins el recinte portuari. 

Per tot plegat, reclama a la Sra. Sanz que faci la feina que li pertoca en el marc del 

Consell d’Administració del Port de Barcelona, i que defensi els interessos de la 

ciutat amb lleialtat. 

 

El Sr. ALONSO considera que aquesta proposició palesa un problema greu al 

Consell d’Administració del Port de Barcelona de falta de col·laboració política i de 
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projecte de futur conjunt entre el port i la ciutat. Adverteix que no es poden permetre 

aquesta 
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manca d’entesa amb una de les infraestructures més importants d’Espanya i de 

Catalunya. 

Diu que aquesta proposició els sembla estranya; així, en primer lloc, es demana als 

grups municipals de l’oposició que facin exigències al Port, quan resulta que és el 

Govern de la ciutat qui hi té representació al Consell d’Administració. Observa que 

una segona anomalia és que la proposició reclami al Port un estudi de l’impacte del 

turisme a la ciutat, que entén que és evident que haurà de fer en coordinació amb 

aquest ajuntament. 

Considera que l’única cosa que queda clara és l’existència d’un conflicte sobre el 

futur del port, i alerta que és una infraestructura massa important com per permetre 

aquest conflicte. 

Assegura que sla seva funció no és triar entre un govern que no ha sabut gestionar el 

turisme o un port que ha estat qüestionat en moltes de les seves actuacions, amb 

investigacions de la Fiscalia incloses; altrament, confirma que estan al costat dels 

interessos de la ciutadania i, per aquest motiu, insten una reunió tecnicopolítica entre 

el Port i l’Ajuntament per arribar a acords per tirar endavant l’ampliació del moll 

adossat, que ningú no qüestiona. 

Afegeix que el seu grup està disposat a col·laborar en tot allò que convingui per 

acordar la millor manera de fer els estudis que se sol·liciten, tant de contaminació 

com d’impacte del turisme, dos aspectes prou importants per a la ciutat i que 

demanen el màxim consens. 

Reitera, per tant, que el Govern pot comptar amb el seu grup per treballar pel futur 

del port de la ciutat, per un nou model de gestió del turisme o per actuar contra la 

contaminació, però no pas per generar conflictes institucionals. 

Finalment, expressa un vot d’abstenció. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que, malgrat totes les vegades que ha succeït, no 

s’acostumen a la manera com ha arribat aquesta proposició al Ple. Observa que és 

habitual, especialment pel que fa a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Urbanisme, que 

davant alguna decisió que no depèn principalment d’aquest ajuntament, es troben que 

s’esbomba a la premsa i a les xarxes que aquest ajuntament hi està radicalment en 

contra i que la culpa no és seva. I confirma que si aquesta és la nova política, el seu 

grup no la subscriu, i constata que ni els titulars ni les excuses resolen els problemes 

de la ciutadania. 

Recorda que aquesta proposició va ser retirada de l’ordre del dia del Consell 

d’Administració del Port a petició de la Sra. Sanz, i posteriorment van córrer a fer 

notes de premsa perquè es fes ressò d’aquesta gran amenaça per a la ciutat segons el 

Govern municipal, i avui presenten una proposició a la part d’Impuls i Control, i una 

vegada més recorren als titulars i no pas a les solucions. 

Recorda que la terminal F és al Pla director d’ençà del 1997, que va ser aprovat amb 

el vot favorable del PSC, actual soci de govern municipal. 

Afegeix que l’empresa encarregada, amb la qual encara no s’ha tancat cap contracte, 

no només es dedica als creuers sinó també al transport de contenidors. 

Quant a la representació de la ciutat al Port de Barcelona subscriu que és molt minsa, 

només dues persones, mentre que la resta de membres pertanyen a l’Estat i a la 

Generalitat i a diverses organitzacions econòmiques i socials. Per tant, creu que és 

evident que aquest ajuntament té un pes insuficient al Consell d’Administració i, en 

conseqüència, en les decisions que s’hi prenen, també sobre l’admissió de vaixells 

com els que aquests dies són al port per practicar la repressió de la ciutadania. 

Considera, doncs, que una vegada més han cercat el titular i cap solució, cosa que el 

seu grup insta a fer i que motiva la seva abstenció en aquesta proposició. 
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La Sra. ESTELLER entén que aquesta proposició evidencia una mala relació i manca 

d’entesa entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i aquest ajuntament. I diu que el seu 

grup considera que l’actitud de l’Autoritat Portuària ha de ser més oberta i dialogant 

amb la ciutat, i molt menys erràtica, i reconeix que moltes vegades no explica bé els 

projectes. I admet que aquest ajuntament rep l’impacte de moltes accions que es duen 

a terme en l’àmbit portuari; en aquest cas concret entenen que allò que cal és una 

bona entesa, i que no té cap sentit que formant part aquest ajuntament del Consell 

d’Administració del Port, traslladi a aquesta cambra qüestions que requereixen ser 

tractades en aquell consell. 

Concretant en la qüestió de la construcció de la terminal de creuers del moll adossat, 

fa notar que està als plans directors; i afegeix que el seu grup valora positivament 

l’arribada de creuers al port de Barcelona, i encara més, considera que la ciutat s’ha 

de convertir en un gran pol d’atracció d’aquestes embarcacions, que generen una 

indústria positiva per a Barcelona, i recorda que el port està valorat com el primer del 

Mediterrani i el quart del món quant al trànsit de creuers. Remarca que també és molt 

important el nombre de creuers que pernocten, i que generen molta més riquesa per a 

la ciutat. Precisa, en aquest sentit, que l’any passat el port va rebre 2,6 milions de 

creueristes, que de mitjana estan a la ciutat 4,6 hores, però els que realment fan 

despesa a la ciutat són els que hi pernocten. 

Quant als informes d’impacte elaborats pel port, reconeix que els ha de donar a 

conèixer a la ciutat, atès que finalment és qui rep directament l’impacte de l’activitat 

portuària de creuers, i creu que la ciutat ha de facilitar la mobilitat dels visitants que 

arriben per aquest mitjà perquè no generi perjudicis en el dia a dia de la ciutat. 

Pel que fa al segon punt de la proposició, que diu rebutjar mentre no es disposi dels 

informes, diu que preferirien el terme posposar, atès que si deixen el primer sembla 

que estiguin en contra de la construcció de la terminal. I, finalment, avança que el seu 

grup farà una abstenció en aquesta proposta. 

 

La Sra. LECHA fa notar que la contaminació atmosfèrica provinent de vaixells 

provoca anualment cinquanta mil morts prematures a Europa; i en concret a 

Barcelona les emissions totals de diòxid de nitrogen són aproximadament de deu mil 

tones a l’any, i les principals fonts d’emissió són el port —46% de les emissions— i 

el transport rodat —34%—. 

Les immissions, és a dir, les concentracions de diòxid de nitrogen a l’aire provinents 

del port a la ciutat suposen, de mitjana, un 10%, però als barris veïns al port s’enfilen 

fins a un 64%. 

Conclou, per tant, que el model creuerista impacta sobretot en la qualitat de l’aire 

dels barris propers al port. 

Indica que segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barcelona 2015-2018 es 

preveu que el 2018 s’hauran reduït les emissions de diòxid de nitrogen d’un 64%, tot 

i que remarca que al port, lluny de reduir-les, es produirà un creixement del 14%. I 

precisa que el transport de mercaderies no és un factor que faci incrementar aquest 

percentatge, però sí que ho fa l’activitat dels creuers. 

Remarca que la competència sobre el port de Barcelona recau en l’Estat espanyol, 

que el gestiona mitjançant l’organisme paraestatal de l’Autoritat Portuària de 

Barcelona; i les limitacions que té aquest ajuntament per incidir en una 

infraestructura cabdal per a la ciutat han generat una batalla històrica per traspassar la 

gestió del port a la Generalitat. Indica que és una proposta per recuperar sobiranies i 

competències sobre les noves infraestructures, que va entrar com a esmena de la CUP 

- Crida Constituent al projecte de llei de ports i transport marítim, i que la ponència 

redactora de Junts pel Sí la va rebutjar. 

Posa de manifest que el procés de ruptura democràtica amb l’Estat espanyol els dona 

l’oportunitat de revertir el model de privatització dels ports catalans, articulant una 
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resposta clara des del municipalisme, que passi per la socialització de la seva gestió i 

la recuperació íntegra de les competències sobre els ports de Barcelona i de 

Tarragona. 

Diu que no han d’oblidar que el debat sobre el model portuari s’hauria d’haver fet en 

el marc d’un procés constituent per a la construcció d’una nova república, des d’una 

perspectiva global i la vista posada a mitjà i llarg termini, anul·lant la pressió dels 

lobbies portuaris i deixant en mans de les classes populars la decisió sobre quin 

model portuari vol cada municipi implicat. 

Demana, per tant, d’ajustar-se a les realitats concretes i pensar en el futur, evitant el 

populisme que practiquen alguns. 

 

El Sr. ARDANUY es posiciona a favor del creixement econòmic, però no pas a 

qualsevol preu. Precisa que està a favor del creixement del port de Barcelona, però 

que igual que altres ports d’Europa com Hamburg, Rotterdam, Le Havre o Estocolm, 

faci una aposta per la reducció de l’impacte ambiental i les emissions baixes, i han 

posat els recursos necessaris per assolir-ho. En el cas del port de Barcelona constata, 

com ha dit la regidora Recasens, que les mesures aplicades han estat altament 

insuficients. 

Diu que no poden permetre que l’activitat econòmica i els beneficis que genera 

siguin en perjudici de la ciutat i de la salut de la ciutadania; per tant, han d’intentar 

que el port de Barcelona sigui excel·lent però no pas a costa d’això. 

Indica que ell mateix com a regidor d’aquest ajuntament i dos diputats de la seva 

formació al Parlament de Catalunya van demanar formalment una visita al port de 

Barcelona per conèixer més a fons la situació, però confirma que encara estan 

esperant resposta de l’Autoritat Portuària. 

En conseqüència, avança el vot a favor de la proposició, que a parer seu és lògica, 

justa i moderna com ho és l’anàlisi de l’impacte ambiental. 

 

El Sr. MÒDOL destaca la proposició del grup de Barcelona en Comú, que més enllà 

de la situació concreta del port, reivindica el paper de les ciutats en les intervencions 

portuàries. 

Afirma que entenen el missatge del grup proposant, que és la necessitat d’establir 

diàleg, tot i que no comparteixin del tot algunes de les formes. 

Assenyala que Barcelona té la sort de tenir un dels ports que lideren l’activitat 

creuerística a Europa i a la Mediterrània, un fet que el seu grup valora molt 

positivament. Igualment, remarca que els vaixells de creuer evolucionen cap a la 

sostenibilitat, i constata que com a grup municipal no han tingut cap problema de 

comunicació amb el port, que així els ho ha fet saber. 

Estan d’acord que l’activitat dels creuers s’ha de fer amb garanties des de la 

perspectiva ambiental i de l’impacte a l’espai públic, i que la ciutat hi té molt a dir. 

Fa avinent, però, que actuacions i projectes de l’envergadura d’aquest moll adossat 

estan obligats a unes garanties ambientals que els imposen les normatives 

autonòmica, estatal i europea. Però entén que la preocupació de la ciutadania, que 

també ho és d’aquest ajuntament, és comprensible i creu que rau en el 

desconeixement. En aquest sentit, diu que tenen constància que bona part dels estudis 

que s’estan demanant amb aquesta proposició ja existeixen, però no s’han fet públics 

encara, per la qual cosa consideren que el Port ha de millorar la comunicació amb la 

ciutat per informar de les seves actuacions i de les garanties amb què les fa. 

Fa avinent que s’han posat en contacte amb la Direcció de Medi Ambient de la 

Generalitat, que els ha confirmat que l’informe d’impacte ambiental ja està redactat. 

Finalment, avança el suport del seu grup a la proposició en valorar-la com una crida i 

reivindicació del paper de les ciutats en un àmbit que suposa un impacta molt 

remarcable, alhora que destaca totes les explicacions que els ha donat el Port 
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de Barcelona; i manifesta que on en la proposició diu rebutjar el projecte, preferirien 

que hi digués agilitzar i compatibilitzar la voluntat del Port. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables i les abstencions que els permeten 

traslladar la voluntat de la ciutat a l’Autoritat Portuària. 

Dirigint-se a la Sra. Recasens, diu que li hauria agradat debatre aquesta proposició 

amb una regidora de la ciutat i no pas amb la directora de màrqueting del Port de 

Barcelona, i li assegura que avui li ha donat ella més informació que no pas el Port en 

les darreres setmanes sobre els motius de l’ampliació. Entén que és aquesta la 

deslleialtat institucional, i per aquest motiu proposen que sigui el Plenari del Consell 

Municipal l’espai sobirà per decidir la defensa de l’autonomia local. 

Entén que el problema essencial no és l’ampliació en si del moll adossat, sinó 

l’activitat que s’hi genera. I en aquest cas, considera que plantejar una nova terminal 

de creuers quan ja en tenen sis en funcionament i una altra de nova implica molts 

problemes per a la ciutat. I diu que està convençuda que la Sra. Recasens subscriu les 

opinions del Sr. Valls sobre el fet que el petit comerç rebutja l’activitat perquè no els 

reporta cap benefici. 

Per tant, creu que és molt important que entenguin que amb aquesta proposició el que 

pretenen és defensar l’autonomia local a l’hora d’analitzar totes les variables d’una 

actuació que acabarà impactant en la ciutat; que demanen diàleg per trobar solucions 

conjuntament, i espera una resposta positiva del Port en benefici de la ciutat. 

 

La Sra. RECASENS diu que encara està més preocupada que abans, ja que la Sra. 

Sanz és la vicepresidenta del Port, i no entén com pot ser que tingui menys 

informació que ella. 

 

El Sr. ALONSO es reafirma en el convenciment que la ciutat i el Port han de 

treballar conjuntament per un futur de prosperitat econòmica i social, sempre amb 

respecte a la sostenibilitat i tenint molt present l’aspecte de la contaminació 

ambiental. Confia, doncs, que imperarà la lleialtat institucional per ambdues parts per 

treballar en aquest sentit. 

 

La Sra. SANZ precisa a la Sra. Recasens que no és la vicepresidenta del Port, i 

reitera la demanda als grups que els permeti reclamar que el Port escolti la ciutat, i 

que s’expressa mitjançant aquest plenari. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb vuit 

vots en contra —emesos pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi, i les Sres. Recasens, 

Fandos, Homs i Rognoni—, tretze abstencions —emeses pels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. 

Benedí i Capdevila, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i 

dinou vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.- (M1519/6929) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Felicitar l'organització i 

totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que van participar en el referèndum 

convocat per al dia 1 d'octubre, de forma pacífica i exemplaritzadora, i que el van fer 

possible tot i les agressions sofertes per part de l'Estat espanyol per tal d'evitar-lo. - 

Denunciar i condemnar l'actuació dels responsables de l'operatiu desplegat pels 

cossos policials de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells 

partits polítics i entitats que, de forma directa o indirecta, li han donat cobertura. - 

Demanar la dimissió i el cessament dels màxims responsables polítics de l'operatiu 
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desplegat pels cossos policials de l'Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, 

Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de 

l'operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. - Sol·licitar a l'Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts, ja sigui a les persones o als equipaments i 

espais públics i privats, arran de les diverses intervencions dels cossos policials. - 

Que l'Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta europea de 

salvaguarda dels drets humans facilitarà i garantirà a tots els ciutadans de Barcelona 

que ho precisin l'assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura legal en 

defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d'octubre de 2017. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que les proposicions presentades pels grups 

Demòcrata, d’ERC i de la CUP es debatran conjuntament, tal com han convingut els 

grups proposants. 

 

El Sr. TRIAS fa referència a la jornada històrica viscuda en aquesta ciutat i en el 

conjunt de Catalunya el proppassat 1 d’octubre, i que difícilment oblidaran mai, i que 

es va convertir en un acte de defensa per part de la ciutadania dels seus drets civils i 

polítics. Remarca que a fi d’evitar-ho i impedir l’exercici democràtic de drets, l’Estat 

va recórrer a la violència, i va obligar la ciutadania de Barcelona, com la de molts 

altres llocs del país, a haver-se de jugar el físic per defensar el seu dret de vot d’una 

manera pacífica. 

Precisa que fruit de les càrregues policials en diferents seus electorals, més de tres-

centes persones van resultar ferides a la ciutat de Barcelona, i es va arribar a més de 

vuit-centes cinquanta si s’hi sumen les de la resta del país. Constata que van ser 

atacades no perquè produïssin aldarulls, sinó simplement perquè feien cua per votar o 

perquè defensaven unes urnes que alguns van voler prohibir. 

Entén que aquesta violència física contra els veïns i veïnes de Barcelona no s’ha de 

valorar com un fet aïllat, sinó com un pas més en l’escalada repressiva dels drets 

civils, polítics i de l’autogovern de Catalunya que últimament ha estat impulsant 

l’Estat, amb la complicitat lamentable del PSC, del PSOE i de Ciutadans. Assenyala 

que aquesta violència física va arribar després de la censura de les comunicacions 

postals, la intervenció de facto, covardament dissimulada, de l’autogovern de 

Catalunya, i d’una pluja fina d’investigacions i detencions alegals de càrrecs polítics 

i col·laboradors de l’Administració pública. 

Denuncia exercir la violència física contra gent pacífica que fa cua per votar com a 

impropi d’un estat democràtic; constata que es van atacar les persones sense distinció 

d’edat, gènere i ideologia; es van agredir votants del sí a la independència i també els 

del no, és a dir del sí a la unitat d’Espanya. Rebat que l’actuació de les forces de 

seguretat de l’Estat respongués a la proporcionalitat tal com justificava el Govern de 

l’Estat, sinó que es va fer moguda per una gran brutalitat en alguns casos, cosa que 

ha convertit Espanya en una vergonya democràtica a escala europea. 

Malgrat tot, destaca que diumenge passat més de dos milions de persones van 

mantenir-se fermes en la defensa dels seus drets i van anar a votar. Confirma, doncs, 

que el referèndum es va fer, pesi a qui pesi; i remarca que les urnes que no hi havien 

de ser, hi van ser, també les paperetes i, sobretot, hi va haver votants amb la 

proporció importantíssima de dos milions i escaig, malgrat la imposició de porres i 

pilotes de goma. 

Es refereix a l’entrada a les conselleries el 20 de setembre passat, i a la detenció sota 

criteris estrictament polítics de càrrecs de la Generalitat, que entén que va marcar una 

situació molt complicada, i que valora com el final del règim autonòmic del 1978, la 

fi de l’autonomia autèntica de la Generalitat de Catalunya, mentre que diumenge 

passat l’Estat ha fet encara un pas més agredint la ciutadania només per exercir la 

democràcia. 
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Alerta, doncs, que s’ha travessat una línia vermella, i per aquest motiu presenten 

aquesta proposició, que ha estat transaccionada amb la resta de grups proposants, i 

que ha portat a l’acord d’una votació conjunta de les tres propostes inicials. 

Així, a grans trets, amb aquesta proposició volen felicitar les persones que han 

organitzat la votació de l’1 d’octubre; exigeixen la dimissió del president del Govern 

espanyol, del ministre d’Interior, del delegat del Govern a Barcelona i dels 

responsables de l’operatiu policial; expressen la seva solidaritat amb les persones 

ferides, demanen el rescabalament dels danys i els donen el seu suport, i demanen 

que aquest ajuntament faci costat a la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 

Considera que aquestes són obligacions de tothom, i una obligació de la ciutat de 

Barcelona molt especialment. 

 

El Sr. BOSCH considera que la jornada de diumenge passat es va acabar per a una 

gran majoria de la població amb una barreja de sentiments, entre els quals la 

indignació, la ràbia fins i tot, i un sentiment d’orgull pel que havia aconseguit la 

ciutadania, i la seva reacció davant els fets violents. 

Constata i confirma que, de violència, n’hi va haver, i no va aparèixer de forma 

espontània ni descontrolada, sinó que va ser exercida pels qui tenen la funció 

professional de protegir la ciutadania, els drets civils i la democràcia; i van ser 

precisament aquests qui, amb ordres directes del Govern espanyol, van atacar 

ciutadans indefensos i desarmats que intentaven exercir els seus drets democràtics 

més elementals. 

Indica que ara els arriba que el delegat del Govern, Enric Millo, ha demanat 

disculpes per la violència exercida contra ciutadans i ciutadanes, i considera que és 

d’agrair si més no; igualment, consideren que si s’ha produït alguna mena de 

disculpa ha estat perquè els fets van ser del tot desproporcionats. Exigeixen, per tant, 

que demanin disculpes també els representants del Govern espanyol, començant pel 

president del Govern i el ministre de l’Interior, i que retirin totes les forces causants 

de la violència per ordre directa del Govern de l’Estat. 

Denuncia que l’1 d’octubre es va produir un assalt general a la ciutat de Barcelona, 

una operació de càstig a gran escala, deliberada i planificada, alhora que duta a terme 

amb criteris d’autèntic desplegament estratègic. 

Seguidament, mostra un mapa de les càrregues policials de l’1 d’octubre a la ciutat 

de Barcelona, vint-i-vuit col·legis electorals, ubicats en centres educatius on estudien 

infants i gent jove, molts dels quals acompanyen els pares i les mares a la votació 

acompanyant-los a una festa democràtica. 

En conseqüència, diu que la ciutat de Barcelona ha de reaccionar davant aquest 

desplegament tan fort i planificat, que va ser un atac planificat de càstig a la capital 

del país. Denuncia que només a la ciutat hi va haver 302 víctimes i moltes més a la 

resta de Catalunya; i com ja ha dit el regidor Trias, aquesta violència va ser exercida 

tant sobre els votants del sí com els del no, és a dir, també sobre els qui de bona fe 

van votar contra la independència de Catalunya en exercici dels seus drets 

democràtics. I suggereix que algú pregunti a aquestes persones què pensen de l’acció 

de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. 

Remarca que la violència es va exercir contra civils, com el cas de la Maria, una 

senyora de vuitanta anys que va ser treta del col·legi a empentes i va caure per terra, 

li van clavar quatre cops de puny a la cara i li van trencar el nas; assegura que parla 

de persones que coneix, que sap que són bona gent, ciutadans i ciutadanes íntegres 

que respecten les normes; o el cas de l’Ester, una noia jove que va ser arrossegada, li 

van estripar la roba i la van llançar al carrer; o el d’un exregidor d’aquest ajuntament 

i la seva filla, que també van ser atacats. 

Assenyala que aquestes persones, a banda de ser agredides, compartien la voluntat 

d’exercir lliurement el seu dret a participar en un referèndum; i com a segon punt en 
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comú, el fet que totes elles, i la gran majoria de persones que van ser agredides, 

volien tornar als col·legis a votar i per continuar fent feina per defensar les urnes. 

Constata que, finalment, aquesta ciutadania se’n va sortir, i 2,3 milions de persones 

van aconseguir votar, i considera un fet prodigiós i que ha marcat el que poden 

denominar esperit de l’1 d’octubre, d’escoles obertes, de tossuderia democràtica 

exemplar que el món admira, i creu que això s’hauria de respectar i homenatjar tenint 

en compte el mandat de les urnes, escoltar la veu dels qui van parlar l’1 d’octubre, 

prendre-s’ho seriosament i actuar en conseqüència, que és el que proposa el seu grup 

amb aquesta iniciativa. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que l’1 d’octubre van viure l’enèsim atac a la democràcia 

a Catalunya i a la voluntat col·lectiva d’exercir el dret de vot per decidir el futur del 

país; un atac que aquesta vegada es va produir als carrers a mans d’energúmens 

armats i uniformats. Així, el crit “a por ellos” amb què van ser esperonats quan 

sortien cap a Catalunya demostra el que són: forces d’ocupació que han vingut a 

esclafar el poble de Catalunya, forces d’ocupació enviades pel PP però que responen 

a la voluntat d’un estat, de les seves institucions caduques, demofòbiques i feixistes. 

Posa en relleu que l’1 d’octubre, i les setmanes precedents, són una mostra 

d’autoorganització popular, de valentia, d’apoderament col·lectiu que cal 

reconèixer; i cal que tots plegats empenyin per la construcció de la nova república 

que, malgrat el dolor, tots junts, en col·lectivitat, repararan, tal com estan fent 

mitjançant els comitès de defensa del referèndum als barris, les ciutats i les viles 

d’arreu del territori. Assegura que la ciutadania que s’ha organitzat i s’ha fet forta en 

defensa dels drets no es rendirà, i amb astúcia, enginy i molta cura i amor continuarà 

avançant en el procés d’emancipació nacional, social i de gènere, i també per la 

defensa dels drets més bàsics. 

Aprofita per fer referència a totes les persones que han posat els seus cossos per 

garantir el dret a vot, i que van ser colpejades, ferides i moltes agredides sexualment, 

perquè el patriarcat i les agressions masclistes també van formar part de l’aparell 

repressiu de l’Estat espanyol. I expressa tota la solidaritat i la lluita per les dones que 

van ser agredides, i proclama que ja n’hi ha prou. 

Així, doncs, adreça una abraçada a totes les dones agredides sexualment i a totes les 

persones ferides per bales de goma, que aquí ja fa temps que van guanyar la seva 

supressió amb el lema “stop bales de goma”. 

Fa notar que aquestes darreres setmanes l’Estat espanyol ha mostrat, una vegada més, 

la falsedat de l’anomenada Transició, i una mostra clara n’és el discurs del Rei el dia 

3 d’octubre. I constata que els partits que defensen aquestes institucions, que neguen 

la brutalitat policial amb què van pretendre aixafar la ciutadania de Catalunya formen 

part d’aquest estat, i avalen aquestes actuacions. 

Proclama que la seva formació rebutja l’escalada repressiva de l’Estat espanyol 

contra el poble català, contra els ajuntaments democràtics i el Govern de la 

Generalitat, constatant també la suspensió de l’autonomia i dels drets civils i polítics 

que s’està produint, de fet, un cop d’estat encobert. 

Denuncia i condemna l’actuació dels responsables de l’operatiu policial de Policia 

Nacional i Guàrdia Civil desplegat, així com a tots aquells partits polítics i entitats 

que de manera directa o indirecta li han donat cobertura. Exigeixen, alhora, la 

retirada immediata dels efectius del cos nacional de policia i de la Guàrdia Civil del 

territori. 

Remarca que tenen un estat que els vol submisos, però el poble ha demostrat la seva 

capacitat d’autoorganització, de valentia i de determinació per afrontar els atacs 

feixistes, de posar els seus cossos per a la defensa d’un dret tan bàsic com el de 

participar políticament, de reunir-se per decidir el futur propi. 

I, finalment, adreçant-se als membres del PP, del PSC i de Ciutadans els recalca que 
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la gent, senzillament, volia votar, sí, no, en blanc, o nul; i a tot el poble que es va 
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organitzar per a la protecció i l’obertura dels col·legis electorals, que va proporcionar 

paperetes i urnes li fa arribar una forta abraçada i els esperona a continuar construint 

la llibertat, treballant ara per fer efectiu el resultat del referèndum, amb un sí ben clar 

a la independència de Catalunya, un resultat indiscutible perquè el sí ha tret molts 

més vots que el no, i la victòria sobre els vots negatius ha estat aclaparadora, amb 

molts més vots independentistes que el 9N i el 27 de setembre de 2015; i perquè s’ha 

fet en un context en què l’acció policial ha impedit la votació de més de set-centes 

mil persones censades, i que ha espantat altres votants a acudir a les urnes, amb un 

resultat de gairebé un miler de persones ferides, algunes de força gravetat. 

Afegeix que a tot això s’hi ha de sumar la vulneració constant dels drets més 

fonamentals, un fet que per ell mateix ja és motiu suficient per exercir el resultat del 

referèndum. Per tant, creuen que ara és imprescindible materialitzar aquest resultat, 

que vol dir proclamar la República catalana, i remarca que no és una acció unilateral 

com pretenen vendre alguns sinó que està previst en una llei aprovada per la majoria 

del Parlament de Catalunya. 

Vol deixar clar, també, que no hi ha possibilitat de diàleg ni mediació amb els qui els 

volen esclafar, amb els qui vulneren els drets humans, amb els qui han de denunciar 

dia sí dia també pel que els estan fent; no és possible quan uns estan armats i els 

altres no. I puntualitza que això no ho diu la seva formació només, sinó també els 

experts en mediació. 

Així, doncs, interpel·la els grups que no entenen que les decisions que es prenen per 

majoria al Parlament no són accions unilaterals; que les accions que es duen a terme 

després que més de dos milions de persones hagin votat en condicions de repressió, 

de rebre hòsties davant dels col·legis electorals i de brutalitat policial no són 

unilaterals. Insisteix que no hi ha electoralisme que valgui quan un poble pretén 

evitar de ser esclafat per l’Estat espanyol, que no només és el PP, sinó també el 

PSOE, Ciutadans, l’exèrcit, la Casa Reial i els seus tribunals hereus del franquisme. 

Remarca que l’Estat és tot això alhora, i que ben poc té de l’entramat politicojudicial 

que és l’Estat espanyol i que pren diferents poders i formes. 

I afegeix que en aquest ajuntament es veuen obligats a tornar a demanar que es 

trenqui el pacte de govern amb el PSC, una formació que a escala estatal va negar la 

violència i la brutalitat policial que diumenge passat va prendre els carrers de la 

ciutat i del país. 

Insisteix que és una vergonya que Barcelona en Comú governi amb els qui són al 

bàndol que dona suport a l’estat d’excepció al territori, dels qui donen suport a la 

política de la por i al fet que el poble sigui ocupat militarment i esclafat per evitar 

que decideixi el seu futur. 

Observa que els parlen de participació, però creu que no poden compartir un govern 

municipal amb els qui la neguen sistemàticament i reiterada a cop de porra i de bala 

de goma. 

Per tant, reitera que demanen a Barcelona en Comú que, per coherència i per respecte 

a totes les persones que fa dies que es juguen el físic per defensar un dret bàsic com 

la llibertat d’expressió, trenqui el pacte amb el PSC a Barcelona. 

Finalment, constata que la vaga massiva del 3 d’octubre mostra encara més que no es 

tracta de partits sinó de voluntats populars, palesa que una gran majoria del poble ha 

perdut la por i que sortirà les vegades que calgui a defensar l’emancipació de tot un 

poble; i fa notar al PP, al PSC i a Ciutadans que no hi ha prou presons per a tots els 

qui volen construir un futur lliure. 

Conclou que ara cal també que les institucions apliquin el resultat del referèndum 

sense més dilació; i que cal protegir les persones de l’embat de l’Estat, cosa que 

passa per declarar la independència i començar a bastir la República. 

Diu que confia que, en aquest context, l’Ajuntament de Barcelona tingui clar en quin 

bàndol estarà quan es proclami la República. 
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La Sra. MEJÍAS diu que quan van saber que la sessió de ple s’ajornava van entendre 

de seguida que no era casual, i que responia a la pretensió de convertir aquest 

ajuntament en la caixa de ressonància del referèndum il·legal de l’1 d’octubre, i per 

continuar alimentant l’enfrontament i la divisió, com molt bé ha palesat la darrera 

intervenció. 

Assegura que el Sr. Trias ha aconseguit sorprendre-la una vegada més signant una 

proposta amb què s’arriben a condemnar els partits polítics per coses de les quals no 

se senten responsables, i ho qualifica d’antidemocràtic. 

Justifica aquesta observació perquè la formació del Sr. Trias ha estat la principal 

protagonista de la situació, i avisa que mai no es pot construir res en contra de la 

meitat de la població, que és allò que oblida habitualment, per molt que s’hi entestin. 

Per tant, els acusa de ser els únics responsables d’una profunda fractura social en la 

societat catalana; una societat en què uns, com és el cas de Ciutadans, tenen molt clar 

que estan a favor de la legalitat democràtica, mentre que els altres la volen tombar. 

Constata que d’una banda hi ha els partidaris de la farsa de diumenge passat, els 

partidaris de l’autodeterminació a la valenta, i als qui els basta proclamar que són els 

demòcrates, els moderns i els bons, mentre que la resta són els enemics de Catalunya, 

com diu la Sra. Forcadell. 

Altrament, assegura que són simples ciutadans que no s’han empassat les seves 

mentides i que exigeixen tot el respecte per qui dissenteix, per qui pensa diferent i no 

s’ha embarcat en l’obsessió independentista, i diu que estan convençuts que els 

assisteix la raó i la llei. I afirma que saben que la llei està de la seva banda. 

Valora que l’1 d’octubre va ser un dia trist per a la democràcia espanyola en general; 

un dia en què van veure imatges que no volien, però de les quals l’únic culpable és 

qui els ha portat fins aquí. 

Observa que en la seva al·locució el Sr. Trias ha obviat dir que han arribat fins on 

són perquè s’han saltat la llei, perquè han liquidat l’Estatut, han segrestat el 

Parlament, han silenciat l’oposició, han desprestigiat els jutges, han intimidat els 

fiscals i perquè han llançat els ciutadans al carrer; i li retreu que d’això també en són 

responsables i que no ho oblidi. 

Adverteix que, altrament, la democràcia no funciona així, i que el que defensen no és 

més que una farsa organitzada per un col·lectiu de fanàtics populistes que ha emprat 

el referèndum com a coartada per declarar la independència unilateral i interpretar els 

drets com els sembla, tal com es palesa en aquesta proposició. I lamenta molt que 

l’acció del Govern d’Espanya hagi estat tan matussera que els hagi proporcionat 

l’excusa perfecta per fer-se les víctimes. I fa notar al Sr. Bosch que ara ja no val 

demanar disculpes com ha fet el Sr. Millo, perquè la matusseria ja s’ha comès. 

Assegura, però, que Ciutadans no pensa participar en la criminalització dels cossos 

policials, ni en la manipulació dels fets, ni en la utilització dels ferits, denunciada 

com a tramposa per premsa estrangera. I afirma que no ho pensen fer perquè els 

mateixos que avui volen criminalitzar els cossos policials nacionals són els qui 

justificaven fa uns anys el desallotjament violent dels indignats que van donar suport 

al 15M a la plaça de Catalunya. Retreu tanta facilitat per canviar d’opinió per la 

independència. 

Precisa que en el cas esmentat el comissari que va donar l’ordre de desallotjament de 

la plaça de Catalunya va dir que si un no vol que li passi res en una manifestació 

violenta que no hi vagi. I acusa l’independentisme de llançar la gent al carrer 

mitjançant els escamots de defensa del referèndum que ha citat la Sra. Rovira per 

donar compliment a un acte il·legal, suspès pel TC, i denuncia que eren coneixedors 

que la situació de conflicte es produiria. 

Afirma que la seva obligació com a partit de l’oposició passa per demanar 

responsabilitats al qui van establir l’operatiu policial, però assenyala que també ho 
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faran al Parlament de Catalunya per saber qui va donar l’ordre als mossos de no 

complir les seves obligacions. 

Assegura que tots deploren la violència, però també que no poden culpar els qui 

compleixen ordres, i que menys encara pensen ser complaents amb qui va llançar la 

gent al carrer organitzada per la CUP, tal com ha reconegut la Sra. Rovira. Diu que ni 

uns ni altres van actuar correctament, uns per incomplir la llei i els altres perquè 

complien ordres equivocades. 

Afegeix que tampoc no seran complaents amb els qui es van arrogar el dret 

d’acorralar els policies, de violentar els hotels on s’allotjaven, i encara menys 

toleraran que ningú es cregui amb el dret a humiliar els seus fills per ser fills de 

professionals. 

Es nega a convertir aquest ajuntament en un instrument més de fractura social i 

divisió, i assegura que els empara la llei i que tenen la raó. I denuncia que hi ha qui 

ha gosat dir que els militants de Ciutadans no són poble de Catalunya, tal com en les 

intervencions que l’han precedit també hi han inclòs el PP i el Partit Socialista. 

Replica que quan es posen les urnes de debò, les legals, és quan parla el poble de 

Catalunya, i resulta que Ciudadanos se situa com a segona força política d’oposició 

al Parlament i la tercera en aquest ajuntament. 

Entén, tanmateix, que per a aquells que divideixen la societat en bàndols això no 

compti, i no els interessi què diu el poble de Catalunya a les urnes de debò, i que no 

vol les polítiques d’enfrontament i de divisió. 

Diu que no pensa justificar tot el que han vist aquests darrers dies, i rebutja els 

episodis d’assetjament i intimidació a les seves seus, sense que ningú ho hagi 

condemnat, uns escarnis molt ben apresos de la pràctica de l’alcaldessa Colau, que 

posa la catifa vermella als alcaldes insubmisos mentre menysté obertament els qui es 

posen del costat de la llei i de la veritable democràcia. Reitera que els qui han patit 

tot això també són poble de Catalunya i molts han aguantat el que no es pot dir. 

Igualment, fa referència al fet que la Sra. Colau ha dit al Sr. Iceta que si no s’alinea 

amb els seus postulats i no se sotmet, ràpidament quedarà retratat al costat dels mals 

catalans. Mentrestant, el PSC aguanta i aprova aquesta proposta al Consell 

Metropolità. 

Afirma que Ciutadans no és adversari de ningú i que la seva formació i els seus 

votants són tan poble de Catalunya com altres, i no permetran ni que els silenciïn, ni 

que segrestin el Parlament ni que es trepitgin els seus drets democràtics, ni tampoc 

que s’apliqui el rodet parlamentari contra la Constitució, les lleis, el reglament o els 

criteris dels lletrats, tampoc contra ningú, i reclama treballar conjuntament per un 

futur millor, i assegura que així estan disposats a fer-ho i no permetran que els 

atropellin. 

Admet que el món els mira, però que ho fa amb uns ulls de la vergonya, veient com 

es desmunten els valors democràtics, com s’assenyala qui pensa diferent i es fa de la 

convivència un problema. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa al·lusió a les dues versions d’una mateixa història 

sobre la batalla d’Iwo Jima, durant la Segona Guerra Mundial, que Clint Eastwood 

va portar a la pantalla amb els títols Banderas de nuestros padres i Cartas desde Iwo 

Jima, una versió des de la perspectiva del bàndol nord-americà i l’altra des del 

japonès. Explica que ambdues explicaven com se sentien, com patien i com es veien 

els uns als altres, i com amb una anàlisi objectiva amb el pas del temps les coses es 

podien interpretar molt millor que en el moment en què es produeixen. 

Reconeix que la situació actual és de vertigen, en què cada dia les coses poden 

canviar radicalment, i probablement el 6 d’octubre poca cosa tingui a veure ja amb 

l’1 d’octubre, i potser dilluns 9 d’octubre no tingui res a veure amb avui. 
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En dues versions d’una mateixa història, constata que avui han tingut oportunitat 

d’escoltar el relat dels independentistes amb aquesta proposició i que, evidentment, 

no comparteix; confirma que el seu és un altre relat, el dels catalans que també se 

senten espanyols i que fa massa temps que consideren que els seus drets, els seus 

sentiments, la seva identitat és sistemàticament menyspreada i ignorada. Precisa que 

és la realitat dels catalans que volen tenir dues llengües, i que veuen com aquesta 

voluntat és ignorada; la dels catalans que no poden acceptar que les escoles 

adoctrinin els seus fills, ni compartir que els mitjans de comunicació dependents de 

la Generalitat alliçonin en l’odi i la confrontació, com també fan alguns mitjans 

privats subvencionats amb recursos públics. 

Remarca que es tracta de catalans que fa amb prou feines un mes s’indignaven amb 

l’aprovació al Parlament d’una llei de referèndum i una de transitorietat jurídica, que 

trepitjaven els drets dels diputats i, per tant, d’una immensa majoria de Catalunya, ja 

que els qui les van aprovar representaven només un 47% de la ciutadania; i aprofita 

per posar en relleu la paradoxa que significa que per reformar l’Estatut calguin les 

dues terceres parts de la cambra, mentre que per declarar la independència no faci 

falta ni tan sols el 50%. 

Continua la seva intervenció fent referència a la proposició que els ocupa i que 

condemna partits polítics i entitats, i fa notar al Sr. Trias que està molt equivocat 

volent-los assenyalar, ja que això no els atemorirà ni faran un pas enrere en la 

defensa de les seves idees i conviccions; i compara aquest assenyalament amb 

l’estelada amb el que altres feien amb l’estrella de David. 

Reclama que no els donin lliçons d’urnes quan el mateix president de la Generalitat 

no hi ha passat, ja que els catalans van votar una opció majoritària encapçalada pel 

Sr. Artur Mas. Afegeix el fet, però, que la Generalitat està en mans de la CUP, que 

tothom sap com les gasta. 

Per tot plegat, els demana que avui, 6 d’octubre, deixin de pensar amb el que va 

succeir l’1 d’octubre o el 6 de setembre, o el 1714 o el 1936, perquè per aquesta via 

s’equivoquen. I evoca que fa poc més d’un mes la ciutadania es va manifestar al crit 

de “no tenim por”, i que a dia d’avui hi ha moltes famílies catalanes que sí que tenen 

por i estan preocupades i espantades, perquè hi ha coses que se sap com comencen 

però no com acaben, i que és molt difícil construir i molt fàcil destruir el marc de 

convivència de què s’han dotat en una Catalunya que disposa de les majors cotes de 

llibertat i d’autogovern de la seva història contemporània. 

Reclama reflexió i la definició d’un full de ruta amb una Generalitat de Catalunya 

que trenqui amb la CUP, que la desobeeixi, i no com quan van deixar a l’estacada el 

president Mas obeint-la per posar el president Puigdemont sense passar per les urnes; 

quan fa amb prou feines unes setmanes una vicepresidenta de la Generalitat i dos 

consellers, el d’Interior i el d’Economia, van plantar-se amb la situació i la CUP va 

exigir el seu cessament immediat, i el president va acceptar. 

Entén que no es pot tractar amb persones que no passen per les urnes, que 

embogeixen amb els seus plantejaments i que porten Catalunya a l’abisme i a la 

fractura social, a una divisió que trenca famílies i amistats. 

Proposa que avui, 6 d’octubre, es posin una data i comencin a construir, per a la qual 

cosa és essencial que no es produeixi una declaració unilateral d’independència al 

Parlament de Catalunya, i si això significa la ruptura amb la CUP demana que no 

tinguin por, perquè està convençut que la immensa majoria de catalans, pensin com 

pensin quant a la independència, els ho agrairan; i, després, han de convocar 

eleccions amb urnes transparents, de debò, en què tots hi puguin participar per elegir 

un nou govern de Catalunya. 

Pel que fa a la violència, entén que sempre és refusable i assegura que així ho ha 

cregut sempre, entre altres raons perquè el PP l’ha patida; els seus membres han patit 

violència física, amenaces, intimidacions i saben perfectament què és patir-ho. 
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Rebutja les imatges de violència però diu que tampoc li agrada que es manipulin, que 

s’exagerin determinades situacions, i això no treu que si els ferits en comptes de nou-

cents siguin vint o trenta també siguin massa. 

Reitera que no li agrada la manipulació, la que fan dirigents de partits denunciant que 

els han trencat els dits, quan resulta que tenen una capsulitis. 

Exigeix posar sentit comú i de responsabilitat, que tinguin noció del moment que 

viuen i que vagin més enllà de les sigles de partit, i que amb diàleg i acord en favor 

de la convivència, i en el marc de la llei, puguin resoldre la situació en què estan 

atrapats. 

 

El Sr. ARDANUY considera que l’1 d’octubre es van trencar moltes coses, entre 

altres la vinculació amb l’Estat espanyol per part de moltíssima gent que, tot just un 

dia abans, la tenia. Diu que no parla per ell, que és independentista des de sempre, 

però sí de persones que tenien alguna vinculació amb el que significa l’Estat 

espanyol i que la van perdre diumenge en ser violentades per qui se suposava que les 

havia de protegir. I recorda que els rostres dels agents policials que van fer les 

càrregues no eren normals, i només pot tenir paraules de rebuig per als qui van donar 

instruccions que van generar aquelles expressions d’odi i que van provocar aquells 

atacs contra les persones. 

Més enllà d’aquesta consideració, insisteix que cal una resposta democràtica a l’atac 

sofert pel país i bona part de catalans i catalanes sense cap justificació per part de les 

forces de seguretat de l’Estat, que, extralimitant-se en les seves funcions, van faltar al 

seu deure principal de protegir i servir a la ciutadania. Remarca que, seguint 

instruccions polítiques, van aplicar la violència indiscriminada, una violència d’estat 

contra ciutadania pacífica, desarmada i indefensa; contra ciutadans i ciutadanes 

europeus amb drets reconeguts que no van ser respectats. 

Conclou, per tant, que s’han d’exigir responsabilitats penals a comandaments i 

polítics que han ordenat aquestes actuacions. 

I demana a l’alcaldessa que tant el cap d’estat espanyol, el rei Felip VI, com el 

president del Govern, en representació de tot l’executiu espanyol, siguin declarats 

persona non grata en aquesta ciutat fins que no demanin perdó. Defensa aquesta 

demanda en nom dels qui estan per l’autodeterminació, pel dret a decidir, per la 

democràcia i per la independència de Catalunya de forma democràtica i pacífica, i 

que estan disposats a assumir la demanda del poble català. 

I diu que ni el cap d’estat espanyol ni el president del Govern i tot l’executiu en pes 

estan preparats per dialogar amb ningú si no reconeixen els fets i demanen perdó 

públicament. 

Afirma que, independentment de la ràbia i la impotència de la ciutadania de 

Catalunya davant els fets, han de dir alt i fort que Catalunya no serà esclafada per 

ningú i, per tant, avança un rotund vot a favor d’aquesta proposició. 

 

El Sr. COLLBONI comença condemnant la desproporció en la resposta policial de 

l’1 d’octubre; assenyala que així ho han dit, reiterat i votat a la Diputació de 

Barcelona i a l’Àrea Metropolitana, però que no els estarà possible fer-ho avui en 

aquesta cambra, i apunta que ja n’entendran els motius. 

Destaca que la convocatòria del primer d’octubre va ser suspesa pel TC i, per tant, es 

va fer fora de la llei, i que resulta evident que les accions que van dur a terme la 

Fiscalia i el jutge, algunes també desproporcionades, havien desarticulat de fet el 

referèndum. 

Remarca que el seu grup mai no ha donat suport a aquesta mobilització, ni tampoc al 

referèndum, però consideren desproporcionada la resposta de l’estat l’1 d’octubre, la 

valoren com un error cruel, que va ser més una demostració d’impotència que no pas 

de fer prevaldre la legitimitat per defensar l’estat de dret. 
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Aprofita per expressar la solidaritat amb les persones ferides aquell dia i el respecte 

envers les persones que van participar en la convocatòria; ciutadania pacífica 

participant en una mobilització, amb un objectiu que evidentment estava suspès i que 

no havia de tenir repercussions jurídiques. Així, doncs, indica que el seu partit 

proposarà la reprovació de la vicepresidenta del Govern espanyol com a màxima 

responsable. 

Insisteix que les responsabilitats són polítiques i operatives, no dels agents de policia 

i de la Guàrdia Civil, com tampoc no són acceptables les imatges que s’han produït 

en pobles i ciutats de Catalunya estigmatitzant aquests agents que complien ordres 

polítiques. 

Assegura que la seva formació no està ni amb l’“a por ellos” ni amb “Roma no paga 

traïdors”, lema esgrimit per la formació de la Sra. Rovira. Afirma que no estan per 

cap d’aquestes dues opcions, i entenen que la sortida d’aquesta espiral vertiginosa, 

que ha sumit el país en l’angoixa i la incertesa, s’ha de tancar, i ho han de fer els qui 

poden. 

Adverteix que el diàleg sense legalitat és estèril, com també és ineficaç la legalitat 

sense diàleg, i que la solució no arribarà si es basa en allò que va passar l’1 

d’octubre, per molta violència que hi hagués, i en una declaració unilateral 

d’independència, i tampoc amb l’aplicació de l’article 155 en la forma que sigui. 

Alerta que una declaració unilateral d’independència seria ara la pitjor opció política 

del primer d’octubre, i subratlla que en poden tenir moltes altres que no pas aquesta, 

ja que es tracta d’una mesura unilateral que no té legitimitat —ho diu fins i tot la 

Comissió de Venècia—, i que ha implicat una part molt important dels catalans i les 

catalanes però que té una repercussió sobre el cent per cent de la població de 

Catalunya i també d’Espanya. 

En conseqüència, diu que espera no haver de tornar a viure al Parlament de 

Catalunya una situació com la dels dies 5 i 6 de setembre, quan van ser trepitjats els 

drets dels diputats de l’oposició, quan es va esclafar el reglament de la cambra, es va 

vulnerar l’Estatut i la Constitució, fins i tot havent-los advertit els lletrats i el Consell 

de Garanties Estatutàries. 

Afegeix que també rebutjaran una resposta per part de l’Estat que signifiqui la 

suspensió de l’autogovern en considerar que això augmentaria molt més l’escalada 

de conflicte, i encara reblaria la desafecció d’una part molt important de catalans i 

catalanes que avui no són independentistes. 

Manifesta que el compromís del seu grup com a govern de la ciutat serà, en la 

mesura de les seves possibilitats i com ja fan alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya, 

també assenyalats, de preservar la convivència a les ciutats i pobles del territori. 

Subratlla que la seva obligació com a govern serà fer confiança a l’autonomia, que en 

aquests moments pateix també l’angoixa de la incertesa. Assegura que la seva 

intenció no és generar alarmisme, i precisa que hi ha dades concretes que ho 

expressen. 

Reitera que la seva responsabilitat com a govern és evitar incrementar la fractura i la 

bretxa existent a la societat catalana, i els demana que no neguin aquesta evidència; 

crispació creixent, tensió que els polítics tenen l’obligació moral de rebaixar. 

Insisteix que són un país plural i divers, i remarca que si són on són és perquè una 

part de la dreta espanyola no ha entès que Espanya és un país divers i plural. 

Reclama, doncs, que els catalans i les catalanes no cometin el mateix error pensant 

que el poble té una forma única de sentir, amb sentiments de pertinença compartits 

perquè hi tenen tot el dret i això s’ha de respectar. 

Confirma que des del Govern de la ciutat garantiran, en la mesura de les seves 

possibilitats, aquesta convivència i la confiança en l’economia. I demana que els 

ajudin a fer-ho. 
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El Sr. PISARELLO avança que el grup de Barcelona en Comú farà un vot 

d’abstenció a aquesta proposició, tot i que comparteixen alguns dels punts que 

inclou, tal com demostra que avui mateix han presentat una proposició en el mateix 

sentit; perquè han condemnat els fets repressius que es van produir l’1 d’octubre, i 

també abans i després d’aquesta data. Diu que vol aprofitar per manifestar la 

solidaritat amb les persones que van anar a declarar a l’Audiència Nacional acusades 

de sedició, quan només havien expressat el seu dret a la llibertat d’expressió, de 

reunió i de manifestació. 

Justifica, però, el fet de no donar suport a la proposició, en primer lloc, perquè no pot 

significar un xec en blanc al Govern i, en segon lloc, perquè els sembla que no se 

centra en allò que hauria de ser fonamental tenint en compte les circumstàncies 

actuals; així, d’entrada, mantenir la màxima unitat del catalanisme i, igualment, no 

desactivar el moviment transversal, pacífic i plural integrat per gent que està a favor 

de la independència i altra que no, que les darreres setmanes de setembre i els 

primers dies d’octubre va sortir al carrer a defensar la democràcia i la llibertat; gent 

que no volia ser humiliada ni atropellada, a Catalunya i a la resta de l’Estat. Constata 

que moltes persones a la resta de l’Estat no deien “a por ellos” sinó “no estáis solos” 

i que advocaven per fer grans canvis conjuntament en benefici de tothom. 

Opinen, per tant, que no es pot accelerar a qualsevol preu, al preu de deixar molta 

gent enrere, que cal temps per a totes les formes de mediació possibles, per aturar 

l’escalada de violència, per blindar l’autogovern; insisteix que necessiten mediació 

per reforçar el reconeixement internacional de les legítimes exigències de la majoria 

del poble de Catalunya que s’han palesat aquests dies. I afegeix que necessiten temps 

també per tenir cura d’ells mateixos i de molta de la gent que malgrat l’expressió de 

gran civisme manifestada va quedar ferida, angoixada i en estat de xoc després del 

que es va viure l’1 d’octubre. 

Entenen que ara és el moment de la intel·ligència col·lectiva i no el de la 

precipitació; i puntualitza que des del seu punt de vista no accelerar no significa 

renunciar als anhels d’autogovern, d’autodeterminació i de transformació social. 

Assenyala que l’estat de les autonomies està esgotat, que l’estat de dret ha estat 

buidat de contingut pel PP, però no només, sinó que la mateixa Corona ha quedat 

deslegitimada com a institució d’integració del conjunt de l’Estat. 

Observa que avui han escoltat el Sr. Fernández Díaz i la Sra. Mejías emprant un to 

prou suau, que lamentablement no és el to ni del Sr. Rajoy, ni del Sr. Rivera, ni de la 

Sra. Sáenz de Santamaría. 

Per tant, en vista de l’existència d’un règim de poder en crisi han de poder donar una 

sortida positiva, que per al seu grup és que des de Catalunya es pugui obrir un 

escenari constituent per defensar un projecte republicà, que ha de ser inclusiu, social 

i que, a parer seu, ha de tenir tota la voluntat d’establir lligams lliures i fraterns amb 

la resta de pobles de l’Estat. I afegeix que, mentrestant, Catalunya s’ha d’implicar 

amb tots els projectes de canvi al conjunt de l’Estat en la línia republicana, social i 

plurinacional, i que situïn al centre el dret a decidir de tots els pobles que així ho 

reclamin. 

Conclou que, a parer del seu grup, aquesta seria la millor manera d’estar a l’alçada 

dels anhels de canvi expressats a Catalunya, i que hi representen un percentatge molt 

elevat de la població i cada cop més important a la resta de l’Estat, i que en bona 

mesura reflecteixen els anhels de canvi expressats el 15M, també amb l’aparició del 

moviment sobiranista i en aquestes jornades de setembre i d’octubre i que haurien de 

cuidar com un tresor. 

 

El Sr. TRIAS constata que diumenge passat la gent va anar a votar, i que va ser una 

manifestació espectacular de voluntat popular; i que el dimarts següent, els carrers de 

la ciutat es van emplenar de gent en una mobilització massiva que volia deixar clar 
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que està a favor de la democràcia, i que no pot ser que s’impedeixi votar, que votar 

no és una agressió envers ningú; que anar a votar què es vol ser no és una agressió a 

Espanya, tot i que hi ha gent que ho vol convertir en això per por. Considera ridícul 

tenir por per una votació d’aquesta mena tenint en compte la demografia. Concreta, 

en aquest sentit, que el 1915 a Catalunya hi havia 2,5 milions d’habitants, 6 milions 

durant la dècada dels vuitanta amb gent vinguda de tot Espanya, i actualment en són 

7,5 milions, amb població vinguda d’arreu del món. I insisteix a qüestionar el fet de 

tenir por del resultat d’una votació amb una demografia com aquesta. 

Per tant, considera que cal plantejar-se altres coses com ara què ha succeït. Posa en 

relleu els anys que fa que, personalment, es dedica a la política i que ha lluitat per 

una entesa, per construir el país i per tirar endavant, i cal preguntar-se i analitzar els 

motius de la desafecció, i per què s’humilia Catalunya. I reconeix que no es tracta de 

la independència, sinó del grau de dependència generat d’ençà del cop d’estat del 

comandant Tejero, i que els han anat deixant corda mentre han necessitat Catalunya 

i, quan no, l’han menystinguda. I remarca que aquesta actitud ha generat un 

trencament profund, i que no és de partits polítics, sinó de la societat civil. Remarca 

que quan dos milions i mig de persones surten al carrer a votar, i massivament voten 

a favor del sí, és un error molt greu no plantejar-se què esta passant. 

Aprofita per fer avinent a l’alcaldessa que sempre li faran costat a l’hora de mediar i 

de dialogar, però també li diu que cal saber cap a on es va; quan es planteja la 

mediació, cal saber amb qui i per què, que les idees i els propòsits han de ser clars; i 

li pregunta directament si realment creu que Catalunya és una nació. Observa que 

una resposta afirmativa té unes conseqüències evidents, que exigeixen respecte i 

entendre que el diàleg s’ha d’establir en peu d’igualtat. 

Assegura que ha viscut aquest context des de fa molts anys, i està convençut que no 

pot ser que Catalunya hagi d’anar al Consejo Interterritorial per tractar, per exemple, 

assumptes referents a l’àmbit de la sanitat sota la vigilància dels consellers que, a 

més, s’arroguen votar sabent que d’aquesta manera sempre perdrà les seves 

reivindicacions. 

Confirma que falta una idea clara de cap a on volen anar els altres, i que en molts 

casos cal una fórmula d’entesa però sense traspassar segons quines línies vermelles i, 

per tant, pregunta quines són les que marca aquest ajuntament, ja que la capital de 

Catalunya ha de tenir clar quin és el seu paper, motiu pel qual informa que ha 

sol·licitat una entrevista amb l’alcaldessa; i considera que el requisit bàsic és el 

respecte mutu, i diu que ha quedat impactat que la Sra. Colau, durant aquests darrers 

dies, no hagi convocat els grups municipals, malgrat que sí que ha requerit la 

presència dels cònsols. Tot i que li ratifica que sempre li farà costat per buscar una 

solució per al futur de Catalunya. 

 

El Sr. BOSCH declina fer una nova intervenció. 

 

La Sra. ROVIRA respon a la Sra. Mejías, en primer lloc, que ha denunciat i s’ha 

lamentat de l’assetjament a les seves seus, que per assetjament el que va patir la seu 

de la CUP, i fa avinent que encara esperen una ordre judicial després de set hores de 

defensar la seu enfront de l’assetjament de la policia nacional. 

Assegura, tot seguit, que la república que volen construir no exclou ningú, i fa notar 

als representants dels grups municipals del PP, del PSC i de Ciutadans que no han 

gosat fer una campanya pel no, i han exclòs una part de la ciutadania de Barcelona, i 

els acusa de ser directament responsables de no haver-los permès expressar-se, tot i 

que s’erigeixen en adalils de la defensa de la democràcia. Insisteix que tenien la 

responsabilitat de fer campanya pel no. 

Reconeix que a la gent li fa por la brutalitat policial, però demana que no els 

amenacin amb això perquè tornaran a sortir al carrer malgrat tot, de manera pacífica i 
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desobedient, defensant amb els seus cossos el que calgui i on calgui. I assegura que, 

novament, es refaran de la brutalitat policial i de la repressió que aquests grups 

neguen que hi va haver en múltiples col·legis electorals ubicats en centres educatius 

d’aquesta ciutat. 

Fa l’observació que si l’oferta de diàleg de Barcelona en Comú és la suspensió de 

plens convocats per combatre políticament el ple del Parlament, es pregunta si és 

aquesta la seva oferta de mediació, i assegura que no es pot mediar amb una paret, 

quan no es vol escoltar i es nega el conflicte. 

 

La Sra. MEJÍAS reclama a la Sra. Rovira que no li doni lliçons perquè no creu que 

en pugui aprendre res. 

Quant al menyspreu per Catalunya a què ha al·ludit el Sr. Trias, diu que és la seva 

formació qui assegura que Catalunya podria sobreviure sola, sense Espanya i fora de 

la UE perquè té un PIB molt elevat. I el repta que digui on és aquest menyspreu, tot i 

que sospita que és el nacionalisme, que mai no en té prou, de reivindicacions. 

Adverteix als qui parlen de poble de Catalunya, però que fan llistes de bons i mals 

catalans com ha fet el Sr. Pisarello, que Catalunya són tots i que entre tots la fan pesi 

a qui pesi, i assegura que no els en faran fora, i que saben que tenen a favor la llei i la 

raó. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que no se situïn on cal, en el 6 d’octubre, avui, 

ja que mirant enrere no resoldran una situació que preocupa i atemoreix la immensa 

majoria de famílies catalanes. 

En conseqüència, formula un seguit de propostes a fi de començar a construir, a 

partir d’ara, un futur en convivència com sempre ha estat la societat catalana. En 

primer lloc, convida l’independentisme sensat que trenqui amb la CUP, que deixi de 

fer seguidisme d’un partit antisistema, que els alerta que aniran contra tothom que no 

pensa com ells, contra les classes mitjanes, els emprenedors; que els seus comitès de 

defensa del referèndum i de la república, esdevindran comitès de defensa 

revolucionaris. 

En segon lloc, pregunta al Sr. Trias si està a favor o en contra d’una DUI, i li demana 

que refusi aquesta possibilitat com a solució per unificar voluntats. 

Reclama, seguidament, la celebració d’eleccions a Catalunya amb urnes de debò a fi 

de sortir d’aquest abisme on són. Continua proposant la recuperació de la il·lusió i la 

unitat de la societat catalana, el retrobament d’amics, de famílies ara fracturades 

cruelment. 

I, finalment, demana apostar pel diàleg dins la llei per garantir la convivència. 

 

El Sr. ARDANUY reitera que l’1 d’octubre dos milions i escaig de persones, una 

àmplia majoria, van votar a favor de la independència, i que això significa que el 

Govern de Catalunya ha de complir el mandat del referèndum; més enllà d’això, diu 

que no poden pretendre que l’Estat sigui una presó. 

 

El Sr. COLLBONI considera que ja ha estat dit, però insisteix en la idea que el diàleg 

sense legalitat serà estèril i que la legalitat sense diàleg serà ineficaç, tot i que és 

conscient que trobar el punt de creuament entre ambdues coses no serà fàcil. 

Destaca que estan en marxa moltes iniciatives de la societat civil per teixir ponts i per 

construir complicitats sobre la base d’aquestes dues premisses, entre les quals la del 

Col·legi d’Advocats o de CCOO. 

Afirma que les ciutats i els pobles de Catalunya, que són els qui estan patint amb més 

cruesa la situació, han de prendre la paraula, i lamenta que en algunes poblacions del 

territori passi tot el contrari; i reivindica el paper d’alcaldes i alcaldesses del PSC, 

com Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet, que van anteposar l’interès del seu 
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poble per damunt de qualsevol altra consideració; i com ella molts altres que no van 

sortir als mitjans, i malgrat això avui encara continuen estigmatitzats, censurats i 

assenyalats pel PDECat, i assegura que els agradaria sentir alguna paraula de 

reconeixement i de suport als qui pateixen aquesta situació per defensar la 

convivència. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no entén per què la Sra. Mejías insisteix a atribuir-li 

coses que no ha dit, i replica que en cap moment no ha fet diferències entre bons i 

mals catalans, i assegura que fer-ho li sembla una aberració. Reitera que, altrament, 

el poble de Catalunya són tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que l’integren. 

Puntualitza, però, que en democràcia hi ha majories socials i el principi de majoria és 

essencial en qualsevol democràcia. 

Precisa que ha travat la seva intervenció apel·lant a les que considera que són les 

gran majories socials d’aquest país; i posa en relleu que gairebé el 50% de l’electorat 

de Ciutadans està a favor d’un referèndum acordat, tal com es desprèn d’una 

enquesta recent; i que gairebé la meitat de l’electorat del PP també ho està com a 

sortida a l’actual situació de bloqueig. I entén que això respon al fet que l’estat de les 

autonomies no només ha estat buidat de contingut, sinó que mai no va ser assumit per 

les institucions estatals; i remarca que allò que s’ha conquerit en matèria 

d’autogovern ha estat gràcies a l’impuls de les diferents comunitats autònomes, mai 

gràcies a l’Estat. I fa un breu repàs a les accions de l’Estat que han contribuït a aquest 

buidatge com la LOAPA, la utilització de les lleis bàsiques per buidar les 

competències de les comunitats autònomes, l’ús absolutament arbitrari del TC i que 

acaba amb la sentència de l’Estatut del 2010; afegeix tot el procés de recentralització 

que s’ha produït a posteriori —i que defensa Ciutadans—. Per tant, considera lògic 

que fins i tot els votants a Catalunya de la formació de la regidora Mejías estiguin a 

favor d’un referèndum acordat, ja que el que proposa no resoldrà cap mena de 

conflicte. 

Confirma al Sr. Trias que Barcelona en Comú té una posició que no pot haver 

formulat amb més claredat, i és el convenciment que l’estat de les autonomies està 

esgotat, la crisi del règim, i la necessitat d’obrir un escenari constituent i republicà; i 

aprofita per demanar al Sr. Trias que li confirmi si és republicà o no, i que li digui 

clarament si defensa la DUI o no. 

Considera que és possible obrir aquest escenari constituent, de canvi substancial 

sense passar necessàriament per una DUI, i assegura que faran tot el possible perquè 

sigui així, i que exploraran totes les formes de mediació, que aclareix a la Sra. Rovira 

que serveix per moure sectors polítics. I, alhora, creu que queda clar que el PP ha 

patit una deslegitimació molt important cada vegada que ha utilitzat la violència 

d’una manera arbitrària. 

Així, doncs, afirma que cada vegada que obren aquests espais fan avançar la causa de 

la democràcia i de la llibertat de la gent de Catalunya. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA enceta els torns de tancament del debat d’aquesta 

proposició, i informa que es capgira l’ordre d’intervenció. 

 

El Sr. BOSCH considera que el Govern de la ciutat té un problema que es diu PSC, 

una formació que no ha trencat amb el PSOE, el partit que va votar la investidura de 

Mariano Rajoy, tampoc no va votar la moció de censura contra el president del 

Govern, que ha donat suport a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional just després de 

les càrregues de l’1 d’octubre; i afegeix que aquest partit ha demanat l’anul·lació del 

ple del Parlament de dilluns vinent perquè no parli el president de Catalunya. 

Es pregunta si és per això que, després d’haver fet el pacte amb el president de 

Catalunya a fi de facilitar la votació a Barcelona, alguns membres del Govern 
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s’abstinguin en la votació d’aquesta proposició, mentre que una altra part del Govern 

hi votarà en contra. 

Considera que el fet que el Govern en surti com a equidistant, d’aquesta votació, no 

és correcte; i remarca que no és el mateix el 155 que la suspensió de les llibertats de 

Catalunya, i tampoc no és el mateix fer costat als de la porra que a l’àvia agredida. 

Retreu a Barcelona en Comú que pugui ser equidistant en una situació com aquesta, 

perquè, repeteix, no és el mateix el poder abusador que el poble que cívicament fa un 

exercici democràtic; i no creu que es pugui ser al mig d’aquestes actituds 

absolutament diferents i no equiparables. 

Diu que respectar la gent no implica fer el ploricó ni l’emprenyat, perquè el poble no 

demana això als polítics, no els demana compassió sinó de ser escoltat i que 

compleixin amb el vot que els han atorgat. I en aquest cas, demanen que es respecti 

el mandat del poble sorgit l’1 d’octubre. 

Insisteix a demanar a Barcelona en Comú que trenqui el pacte de govern amb el PSC, 

ja que altrament no serà possible que es posin d’acord en benefici de la democràcia. 

Finalment, s’adreça als immobilistes, als amics de la repressió. Al Sr. Fernández 

Díaz, que ha posat com a exemple dues pel·lícules de Cleen Eastwood, li replica amb 

la proposta cinematogràfica El bueno, el feo y el malo a fi que triï el paper que més 

se li adigui. I els recomana que si no volen ser els pitjors enemics del poble de 

Catalunya, i realment volen defensar el diàleg, vagin a veure el Sr. Rajoy per 

convèncer-lo, perquè ell s’entesta a dir que no. 

Reclama que deixin de culpar les víctimes, de repetir que són elles les qui provoquen 

i les que agredeixen, i els demana que es comportin i que deixin d’anar contra el 

poble, el civisme i la democràcia; els exigeix que es comportin com a polítics amb 

ètica democràtica perquè està segur que en són capaços. 

 

El Sr. TRIAS respon al Sr. Pisarello que ja deu saber, perquè ho ha dit públicament, 

que està a favor de la independència i que diumenge va votar sí. 

Continua dient que troba molt encertat l’exemple que ha posat el Sr. Collboni citant 

l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que no està a favor d’aquest procés però 

que, en canvi, té la valentia de parar la policia, cosa que lamenta que no hagi passat a 

Barcelona. 

Repeteix que tots plegats han de tenir les coses clares, de quina banda estan i de quin 

és el seu paper. 

Pel que fa a les alertes que els han llançat sobre la CUP, demanant-los que se 

n’apartin, aprofita per recordar que la policia va rodejar la seva seu i va intentar, 

sense ordre judicial, d’entrar-hi i els ho van impedir; per tant subratlla que el seny no 

és altra cosa que defensar les creences pròpies. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb dotze 

vots en contra —emesos pels Srs.  Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló, els Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, onze abstencions —emeses pels Srs.  Pisarello, 

Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal— i 

disset vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text transaccionat 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 

agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma 

pacífica i exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya 

convocat per al dia 1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – 

Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – 
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Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 

Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura 

legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 

2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a 

tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat 

cobertura. – Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 

l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan 

Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del 

responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la retirada 

immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 

Catalunya. – Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 

els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant 

que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està 

produint aquests dies és un cop d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i 

espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials. – 

Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – Reiterar el suport 

absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les 

persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit 

pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. – 

Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament 

Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’Estat espanyol. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6920) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar 

per defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 

jornada electoral, protegint els col·legis electorals de la ciutat —facilitats pel Govern 

de la Generalitat— i garantint el funcionament correcte d'aquests col·legis i de tota la 

infraestructura electoral. 2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones 

ferides a la ciutat, i les 850 a tot el país, per l'actuació del Cos Nacional de Policia i la 

Guàrdia Civil. 3. Reprovar el Govern de l'Estat espanyol per haver volgut imposar la 

seva voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les fores 

de seguretat, les institucions, el poder judicial i altres forces polítiques que, com el 

PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política a Rajoy per perpetrar aquestes 

actuacions. 4. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, 

del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 

Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 5. 

Reiterar el suport absolut de l'Ajuntament de Barcelona al Govern de la Generalitat, a 

les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al 

mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per 

l'Autodeterminació de Catalunya. 6. Instar el Govern espanyol a reconèixer i 

respectar el mandat democràtic que emana del Referèndum de l'1 d'octubre. 7. Instar 

el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada aquest diumenge per la ciutadania de Barcelona. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb dotze 

vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. 
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Mejías i Barceló, els Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i els Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, onze abstencions —emeses pels Srs.  

Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i 

Vidal— i disset vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 

agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma 

pacífica i exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya 

convocat per al dia 1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – 

Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – 

Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 

Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura 

legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 

2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a 

tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat 

cobertura. – Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 

l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan 

Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del 

responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la retirada 

immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 

Catalunya. – Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 

els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant 

que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està 

produint aquests dies és un cop d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i 

espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials. – 

Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – Reiterar el suport 

absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les 

persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit 

pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. – 

Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament 

Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’Estat espanyol. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/6889) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: Primer.- Rebutjar l'escalada repressiva de l'Estat espanyol contra el poble 

català, els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Segon.- Exigir la llibertat immediata i sense càrrecs de totes les persones detingudes i 

la fi de la repressió policial i judicial, i expressar el suport a totes les represaliades. 

Tercer.- Constatar que la suspensió de l'autonomia de Catalunya i dels drets civils i 

polítics és un cop d'estat encobert. Quart.- Refermar el compromís de la ciutat de 

Barcelona amb el dret d’autodeterminació del poble català i amb la celebració del 

referèndum vinculant del proper 1 d'octubre. Cinquè.- Notificar aquests acords al 

Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Consell d'Europa, el Tribunal 

Europeu de Drets Humans, l'ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades d'arreu del 

món a l'Estat espanyol. 
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S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb dotze 

vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló, els Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i els Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, onze abstencions —emeses pels Srs.  Pisarello, 

Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal— i 

disset vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text transaccionat 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 

agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma 

pacífica i exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya 

convocat per al dia 1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – 

Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – 

Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 

Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura 

legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 

2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a 

tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat 

cobertura. – Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 

l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan 

Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del 

responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la retirada 

immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 

Catalunya. – Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 

els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant 

que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està 

produint aquests dies és un cop d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i 

espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials. – 

Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – Reiterar el suport 

absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les 

persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit 

pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. – 

Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament 

Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’Estat espanyol. 

 

Del Grup Municipal del PSC: 

 

4.- (M1519/6932) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Condemnar els lamentables 

i tristos fets de la jornada de l'1 d'octubre, així com la desproporcionada actuació 

policial contra la població civil pacíficament mobilitzada. - El Ple de l'Ajuntament de 

Barcelona, davant la situació generada pels darrers esdeveniments, reforma la seva 

opció per una sortida dialogada al conflicte sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. 

Només mitjançant l'acord i el pacte és possible resoldre un problema de naturalesa 

política que ni el Govern de la Generalitat ni el Govern central han estat capaços de 

solucionar. En aquest sentit, els grups municipals donen suport a la iniciativa d'obrir 

una comissió al Congrés dels Diputats per estudiar 
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l'articulació territorial de l'Estat, i es comprometen a participar-hi, així com a 

promoure una trobada de tots els partits catalans amb representació parlamentària per 

arribar a un acord ampli i majoritari, que reculli el màxim de forces polítiques 

possible. - El Ple de l'Ajuntament de Barcelona entén que el moment actual no 

demana exclusions sinó suma de voluntats, perquè només així és possible aconseguir 

la força necessària per sortir de l'actual bloqueig. 

 

El Sr. COLLBONI indica que la proposició té el doble objectiu de condemnar els fets 

que van tenir lloc l’1 d’octubre i, en segon lloc, posar damunt la taula i refermar la 

seva proposta per sortir de l’atzucac en què estan. 

Observa que fa uns minuts parlaven de posició, de decisió i de quina era la sortida 

que es proposava a tot plegat, i assegura que no n’ha escoltat cap, tret d’apel·lacions 

genèriques al diàleg. 

Aprofita per agrair el to mantingut en les intervencions i del debat en general, que 

entén que és el que hauria de presidir tots els que se susciten entorn d’aquest 

assumpte tan complex. 

Planteja, doncs, la iniciativa sorgida per crear una comissió al Congrés dels Diputats 

per estudiar l’articulació territorial de l’Estat i la reforma de la Constitució, i a la qual 

donen suport partits representats en aquesta cambra, i confia que els que encara no, 

ho facin més endavant. 

Indica que aquesta és la proposta del Grup Socialista, i que fan extensiva al conjunt 

de grups parlamentaris, i confien que sigui un dels canals que hauran de reconduir la 

situació d’atzucac actual. 

Remarca que el Sr. Trias es declara, des de no fa gaire, independentista, i assegura 

que ell respecta aquesta decisió, però li retreu que no sigui molt més clar quant a la 

DUI, ja que molts independentistes diuen ara públicament que no s’ha de tenir 

pressa. 

Assenyala que el frontispici d’aquesta proposició és el diàleg dins la legalitat, dins la 

Constitució per canviar-la —la llei canvia la llei—, i per fer-ho s’han d’articular les 

majories suficients. 

Diu que no es pot estar d’al·ludir a la intervenció del Sr. Bosch en la proposició 

anterior, atès que no ha tingut temps de replicar-la, i puntualitza que amb aquesta 

iniciativa demanen que es doni suport a la creació de la comissió que han proposat a 

les Corts espanyoles, i que està convençut que el grup d’ERC no farà perquè 

continua en la via unilateral, de vegades amb un to més constructiu, com el que ha 

emprat el regidor en la primera part de la seva intervenció, i que li agraeix; tot i que 

després no hagi pogut evitar el partidisme i aprofitar per intentar erosionar el Govern 

municipal. I considera que ha bastit l’explicació en un fil conductor, que culminava 

en l’1 d’octubre, que no s’aguanta per enlloc. 

Fa avinent que sempre li han dit que quan algú vol ser alcalde, ha de fer d’alcalde 

malgrat que no ho sigui, i així ho ha fet avui el Sr. Trias, mentre la Sra. Colau 

exerceix d’alcaldessa; i el Sr. Bosch, en la primera part de la seva intervenció ha fet 

d’alcalde i, en la segona, de hooligan; en la segona part ha aparegut el Bosch que va 

treure l’estelada al balcó d’aquest ajuntament per les festes de la Mercè, que no és el 

que es preocupa per la convivència a la seva ciutat, i que té possibilitats d’arribar a 

ser-ne alcalde. Li fa saber que no correspon a algú que podria arribar a ser alcalde el 

discurs que ha fet, i està convençut que el que hi ha darrere és la voluntat 

premeditada de volar un dels darrers ponts que resten en aquest país i que és aquest 

ajuntament, en el qual s’apleguen persones que pensen diferentment quant a 

l’assumpte nacional, sobiranistes i federalistes. Li recorda que van fer un pacte per 

governar la ciutat des de l’esquerra, per fer polítiques de canvi, de redistribució, de 

creixement econòmic i de transformació, i amb posicions diferents sobre l’aspecte 

nacional, però que conviuen i governen conjuntament i ho continuaran fent. 
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Diu que no cal que pensin tots el mateix per tenir una mateixa visió de la ciutat quant 

al fet nacional, i remarca que aquesta és la petita gran diferència que creu que el 

regidor no aprecia, però que assegura que el seu grup defensarà fins a deixar-hi la 

pell. 

 

El Sr. CIURANA diu que la intervenció del Sr. Collboni li causa certa perplexitat, 

que li fa la sensació que fos un estrany que acabés d’arribar aquí provinent d’un món 

llunyà, amb un full de serveis en blanc i net com una patena, i entén que és evident 

que això no és així. 

Observa que en la proposició que presenta el grup del PSC es diu que estan davant un 

problema de naturalesa política que, segons diuen, ni el Govern de la Generalitat ni el 

Govern central han estat capaços de solucionar, buscant, així, una falsa equidistància 

amb el PP que en cap cas no respon a la realitat. Assenyala que, altrament, el PSOE 

ha fet costat al PP i a Ciutadans en l’escalada repressiva dels drets civils i polítics 

dels darrers mesos; i fa notar que sense aquest suport incondicional, probablement el 

PP no s’hauria vist amb prou forces per interceptar comunicacions postals, per 

intervenir la Generalitat, per perseguir alcaldes i alcaldesses, fer detencions 

polítiques i, finalment, emprar la força contra la ciutadania. 

I remarca que, fins i tot ara que la conculcació dels drets bàsics de la ciutadania són 

ben evidents, el PSOE continua donant suport al PP, i tan sols demana la reprovació 

de la vicepresidenta i no pas la seva dimissió. 

Quant a la iniciativa d’obrir una comissió al Congrés de Diputats per estudiar 

l’articulació territorial de l’Estat, recorda al Sr. Collboni que el PDeCat sempre ha 

estat una formació oberta al diàleg i que va votar a favor de la creació d’aquesta 

comissió amb unes expectatives gairebé nul·les. I assegura que sempre han volgut 

parlar les coses, com demostra que van pactar un estatut amb l’Estat, aquell que un 

insigne membre del PSOE va dir que “se habían cepillado”, igualment, li recorda 

que han pretès pactar el referèndum fins a divuit vegades, sempre amb l’oposició del 

PSOE. 

Afegeix que la proposició també parla d’una trobada dels partits catalans amb 

representació parlamentària a fi d’arribar a un acord majoritari, i fa notar al Sr. 

Collboni que aquesta mena de trobades sovintegen al Parlament, i li recorda que 

estava previst que celebrés un ple dilluns vinent, però que un recurs presentat per la 

seva formació ho ha impedit. 

Suggereix al Sr. Collboni que el PSC intenti guanyar credibilitat abans de fer una 

iniciativa d’aquestes característiques, ja que altrament es posen ells mateixos en 

evidència. 

Es reafirma en el fet que el PSC no pot pretendre adoptar ara un paper d’àrbitre 

neutral en aquest conflicte, ja que ha estat protagonista i cooperador necessari, i 

també còmplice de la repressió a què s’ha sotmès la ciutadania aquests darrers dies. 

 

El Sr. BLANCO fa saber que al seu grup li agradaria molt subscriure una declaració 

conjuntament amb el Partit Socialista, sobretot després de sentir alguns dels atacs que 

li envien altres grups; i perquè consideren que el PSC és un partit democràtic, 

constitucional i que vol respectar les lleis i els procediments democràtics com fa 

Ciutadans. 

Per això, diu que tot i que realment voldrien acordar algun tipus de declaració amb 

aquesta formació, no els és possible perquè la iniciativa que presenten aquí és 

incompleta, s’hi ha omès que el màxim responsable de tot el que va ocórrer l’1 

d’octubre és el president Puigdemont, perquè va ser ell qui va organitzar un 

referèndum que sabia que no tindria cap validesa, un referèndum no acordat, 

unilateral i il·legal. Li retreu haver animat la ciutadania a participar-hi, i que obrís 
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els col·legis de nit, forçant els panys de les portes en contra del criteri dels directors 

dels centres educatius. 

Insisteix que va ser ell qui va actuar com un lladre; i reconeix que l’acció policial va 

ser un fracàs i que va acabar amb algunes persones lesionades, cosa que lamenten, i 

per la qual consideren que cal demanar explicacions al Govern d’Espanya, i assegura 

que així ho faran al Congrés de Diputats. Però afegeix que també han de demanar 

explicacions al Govern català, que té una responsabilitat molt greu en tot el que va 

succeir. 

Constata que en la proposició que presenta el grup del PSC no s’esmenta res del que 

acaba d’explicar, i per aquest motiu lamenta no poder-la compartir, tot i que sí que 

puguin estar d'acord en algun punt de vista, però no amb la parcialitat amb què ha 

estat redactada. 

Diu que lamenten que el PSC vulgui un acostament als partits que no compleixen les 

normes en comptes de als que sí que les volen complir. 

 

El Sr. BOSCH demana al Sr. Collboni que no es prengui la seva intervenció com un 

assumpte personal, sinó com el posicionament polític que és, i entén que el seu partit 

es mou amb una incongruència impressionant. 

Així, considera que o bé el PSC trenca el govern de Barcelona o bé haurà de trencar 

amb Pedro Sánchez perquè ambdues coses no se sostenen. 

Recorda que a les Corts de Madrid el PSOE va votar la investidura del president 

Rajoy, no va col·laborar en la posterior moció de censura a Rajoy, és a dir, va 

continuar sostenint un govern que és el que ha ordenat les càrregues policials contra 

els col·legis de Barcelona i que ha donat suport, a posteriori, als cossos de la Guàrdia 

Civil i de la Policia Nacional. 

Assegura que li agraeix les recomanacions per a la seva hipotètica campanya a 

l’alcaldia de Barcelona; però puntualitza que l’alcalde que vol ERC és algú que 

defensi la ciutadania de Barcelona quan està en perill i sent atacada, i li fa avinent 

que la seva formació, d’aquesta mena de candidats, en té molts. 

Pregunta al Sr. Collboni per què no fan el mateix que l’alcaldessa Marín va fer a 

l’Hospitalet, tot i no haver facilitat el vot, defensant els seus ciutadans, traient la 

Guàrdia Urbana al carrer i interrompent les agressions; o el mateix que ha fet 

l’alcalde Ballart de Terrassa, anunciant que trencaria amb el PSOE si se suspèn 

l’autonomia o si es recorre a l’aplicació de l’article 155. Entén que si el Sr. Collboni 

va en aquesta línia podran parlar en uns termes totalment diferents, i insisteix que no 

hi té res de personal. 

I aprofita per suggerir-li que aquesta iniciativa que presenta aquí la faci arribar al Sr. 

Miquel Iceta i el convenci que, en comptes d’anul·lar el ple de dilluns al Parlament 

per evitar que parli el president, li doni suport; i que faci el mateix amb el Sr. Pedro 

Sánchez. Altrament, entén que el Grup Socialista cau en la incoherència. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que està atònit davant aquest duel entre els Srs. 

Collboni i Bosch, però que en certa manera és ben contradictori, ja que ahir mateix a 

l’Àrea Metropolitana no va sentir que cap dels dos demanés la dimissió de l’altre, ni 

tampoc s’hi va parlar de ruptures. Afegeix que també ahir el Sr. Collboni, en el 

mateix ens metropolità, va votar juntament amb la CUP, malgrat que avui marqui un 

full de ruta diferent que, sortosament, provocarà la crítica de la CUP. 

Diu que el seu grup pot ser adversari del Grup Socialista en molts fronts, però no pas 

quan es tracta de defensar la convivència. En aquest sentit, fa referència a l’esmena 

presentada pel seu grup a la proposició, i que els permet de situar-se a dia d’avui, i 

que el grup del PSC ha rebutjat. Precisa que l’esmena demana que el text de la 

proposta es concentri, essencialment, a reclamar al Parlament de Catalunya i a la 

Generalitat el rebuig a la declaració unilateral d’independència. 
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Suggereix al Sr. Collboni que imagini, si l’esmena s’hagués votat en aquesta sessió, 

el missatge que haurien llançat a les institucions catalanes i als seus governants; i li 

demana que reconsideri acceptar-la i que la converteixi en l’eix de la proposició, ja 

que això significaria donar una resposta al conflicte que preocupa els catalans: que no 

es faci una declaració unilateral d’independència que ho trenqui absolutament tot, la 

convivència i la cohesió de la societat catalana, el ferm compromís que Catalunya 

continuï sent espanyola. 

I, afegeix, que fins i tot, en cas d’acceptar l’esmena, es podria votar nominalment, 

cosa que entén que seria molt aclaridora. 

 

La Sra. REGUANT observa que en la proposició s’al·ludeix a fets lamentables i 

tristos, però sense deixar clar quins són aquests fets, tot i que després esmenten la 

desproporcionalitat policial. Per tant, diu que entenen que allò que lamenten i que els 

entristeix és l’autocoordinació de la gent que va ser capaç de mobilitzar-se i defensar 

els col·legis i drets bàsics com el d’autodeterminació en un referèndum vinculant, 

que és el que es va produir l’1 d’octubre, i que el PSC nega i no reconeix, situant-se a 

la mateixa alçada que el PP i Ciutadans, i demostrant, una vegada més, que no es 

tracta de fer fora Mariano Rajoy del Govern, alhora que al·ludeix, també, a la 

intervenció del rei. 

Conclouen, per tant, que tot plegat és fruit d’un entramat polític, judicial, policial, 

monàrquic i mediàtic creat al llarg dels anys que, sistemàticament, nega drets 

fonamentals i que està disposat a tot, tal com van comprovar diumenge, per impedir 

el dret de vot per decidir el futur propi. 

Per tant, també responsabilitza el grup proposant de tot això, i diu que no poden fer 

veure que hi ha una equidistància entre el Govern de la Generalitat i el de l’Estat, 

perquè no és cert que siguin igualment responsables, ja que qui aplica la violència i 

sistemàticament fa dies que vulnera drets fonamentals en aquest país és el Govern del 

PP, que és l’Estat amb tota la seva capacitat operativa. 

Considera que si el PSC es queda al mig de tot això, i si ho fa és perquè també forma 

part d’aquest búnquer del règim del 1978. Igualment, fa avinent que aquell partit 

socialista que fa trenta-set anys treballava per restablir el Parlament de Catalunya ara 

és el responsable de la suspensió de plens que no han estat ni convocats. També els 

acusa de dividir, ja que ara es dediquen a fer crides a la participació en 

manifestacions convocades per Societat Civil Catalana, que en un anunci a El 

Periódico crida a participar la “minoria silenciosa”. 

 

El Sr. ARDANUY diu que, tot i que és conscient que no té gaires probabilitats de ser 

alcalde de Barcelona, sí que sap què fa un alcalde i que és escoltar la ciutadania, 

actuant de vegades d’una manera diferent a la seva mateixa ideologia per fer-li 

costat. 

Avança que no votarà a favor de la proposició perquè entén que respon a la màxima 

“si no vols solucionar un problema crea una comissió”, i perquè el poble de 

Catalunya ha parlat i els fa un mandat: proclamar la independència, una declaració 

d’independència que s’ha de fer al més aviat possible. 

 

El Sr. PISARELLO celebra que el Partit Socialista presenti aquesta proposició, i que 

condemni la violència exercida contra els 320 ciutadans i ciutadanes de Barcelona i 

les més de nou-centes arreu del país. Reitera que es feliciten perquè faci el mateix 

que el Tribunal d’Estrasburg o el Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides; i 

discrepen amb el concepte “com pitjor, millor”, de manera que quan les alcaldesses 

Marín i Parlón fan el mateix, el seu grup no pot fer altra cosa que celebrar-ho. 

Demanen al PSC que influeixi en la direcció del PSOE perquè canviï algunes 

polítiques. En aquest sentit, fa referència a les eleccions internes que va fer aquest 
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partit fa poc, i al fet que es va produir una gran rebel·lió democràtica dels militants 

socialistes contra personatges tan poderosos com Felipe González o Alfonso Guerra, 

i contra mitjans de comunicació; per tant, consideren que ara han d’honorar aquest 

vot de canvi expressat pel PSOE que passa, a parer seu, per rebutjar clarament 

l’aplicació de l’article 155 i la judicialització de la política com a font de solució de 

l’actual situació de bloqueig, tal com ha expressat, per exemple, l’alcalde de 

Castellar del Vallès o l’alcalde Ballart, ambdós del PSC. En segon lloc, i malgrat les 

relacions complicades en el si del PSOE, entén que hi ha d’haver una entesa per 

abandonar Rajoy, i remarca que fins i tot el PNV ho està fent. Adverteix que Rajoy 

no és l’única peça de tot l’entramat estatal, però és fonamental, i amb ell mai no 

podran tirar endavant res, tret que subscriguin la idea “com pitjor, millor”. 

En tercer lloc, advoca per fer una aposta clara per la plurinacionalitat, que entén que 

forma part de l’ADN del PSC; i assegura que la seva formació vol la màxima unitat 

possible del catalanisme, que passa per assumir clarament aquest concepte. Remarca 

que el PSC ha defensat sempre que Catalunya és una nació, i això té la conseqüència 

lògica de reconèixer el dret a decidir, el dret a un referèndum del poble de Catalunya. 

Per tant, i sent conscient que tenen posicions diverses, demana al grup del Sr. 

Collboni que honori el que va ser el PSC de Serra i Moret, de Campalans i de 

Pallach, el partit que el 1977 va pensar en el dret d’autodeterminació dels pobles; i, 

finalment, els demana que honorin el que demana el 75% dels votants socialistes a 

Catalunya, que és que aquest dret a un referèndum sigui reconegut i irrenunciable. 

 

El Sr. COLLBONI comença el seu torn de rèplica fent referència a les paraules d’una 

diputada canària, que en la moció de censura contra Rajoy va dir: “Cuando Podemos 

pudo, no quiso, y cuando quiere, no puede.”. 

Puntualitza que la present proposició és una de les principals vies per començar a 

mirar endavant i deixar de mirar enrere, que és com comencen els processos de 

diàleg i de negociació, amb un horitzó a mitjà termini d’un canvi que és evident que 

ha vingut per quedar-se, cosa que no nega en absolut. Alerta, però, que un canvi no el 

decidirà només una part de la població, entre altres coses perquè mai cap país 

democràtic el reconeixerà. 

Per tant, demana que en aquestes hores decisives que els queden s’asseguin a parlar, i 

que els qui poden influir en els seus respectius governs facin que imperi el to 

constructiu, com han demostrat en aquesta cambra. 

 

El Sr. CIURANA fa notar que qui té capacitat de decisió és el Sr. Collboni, ja que el 

partit socialista està en la  intel·liguèntsia de l’operació, a la mateixa sala de 

màquines, a l’estat major. Per tant, li demana que no pretengui fer-los creure que 

estan en una situació d’equidistància. 

 

El Sr. BLANCO diu que el seu grup està per la defensa del diàleg, però creu que és 

evident la impossibilitat de fer-ho amb qui anuncia que no està disposat a complir les 

normes i els procediments democràtics, amb qui no reconeix l’autoritat de les 

administracions competents i de l’estat de dret. 

Pregunta al Sr. Collboni si creu de debò que es pot negociar l’organització territorial 

d’Espanya amb partits que donen suport a un govern colpista, que ha trencat el 

Parlament. I lamenta haver de reconèixer que l’única solució que tenen és convocar 

eleccions. 

 

El Sr. BOSCH replica que les motivacions del seu grup no són el desgast del Govern, 

sinó ajudar la ciutadania de Barcelona; i entenen que la millor manera de fer-ho no és 

presentar aquí una iniciativa —que entenen que haurien de portar a Madrid— que ja 

no 
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té cap sentit i que va quedar extingida amb la sentència del TC sobre l’Estatut el 

2010. 

Puntualitza, doncs, que ja no estan en aquesta fase, i que allò que ara cal és escoltar 

el mandat del poble i respondre-hi; i encoratja el grup del PSC que vagi per aquesta 

via, altrament, considera que no poden estar al govern de la capital de Catalunya. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que el grup del PSC no hagi acceptat l’esmena 

del seu grup i no n’expliqui els motius, que entén que hauria estat una gran 

oportunitat perquè aquest ajuntament es posicionés en contra d’una DUI, i que és la 

línia vermella que ha establert el grup proposant per mantenir-se al Govern 

municipal, malgrat que aquestes línies vermelles s’esborrin cada vegada que 

l’alcaldessa les traspassa. 

Anuncia, per tant, que votaran en contra de la proposició perquè no comparteixen 

l’equidistància del PSC, que posa en el mateix pla una Generalitat colpista i el 

Govern d’Espanya, que ofereix diàleg dins la llei i que respecta les decisions 

judicials. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-cinc vots en 

contra –emesos pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, 

Homs i Rognoni, pels Srs. Sierra, Alonso, Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, pels 

Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, pels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras, i la Sra. Esteller, per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també pel 

Sr. Ardanuy—, i quinze vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/6930) Tenint en compte la gravetat de la vulneració dels drets civils i 

polítics que s'ha viscut els darrers dies a Catalunya i, en concret, la brutalitat policial 

extrema que va tenir lloc el passat diumenge dia 1 d'octubre durant la jornada de 

votació del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i tenint en compte el suport 

explícit que el PSC ha estat donant al president del Govern espanyol, demanem a 

l'alcaldessa de Barcelona que posi fi al govern de coalició amb el Partit dels 

Socialistes de Catalunya. 

 

El Sr. CIURANA assenyala que en el recull de premsa d’avui hi ha unes declaracions 

de l’alcaldessa al diari La Repubblica en què manifesta que, després dels actes de 

violència, no es pot tractar amb Rajoy, i que el PSOE li ha de retirar el suport. Diu 

que li sorprèn, per tant, que, atès que estan d'acord amb el que va succeir diumenge 1 

d’octubre a Barcelona, és molt greu que a la Sra. Alcaldessa no li’n sembli tant com 

per plantejar-se trencar amb el PSC, còmplice i cooperador necessari en l’estratègia 

desplegada pel Ministeri d’Interior. 

Sospita que l’alcaldessa farà un esforç sublim per respondre’ls que el Sr. Collboni no 

és Pedro Sánchez, ni Alfonso Guerra, Miquel Iceta, Susana Díaz, Joan Ferran, 

Lambán, García Page, ni tampoc Borrell, que si no ho és s’hi assembla molt. 

En conseqüència, demanen a l’alcaldessa que posi fi al govern de coalició que manté 

amb el grup del PSC, amb aquells que mantenen una actitud que el president del 

Govern espanyol els ha agraït per la seva lleialtat i col·laboració amb el 

desplegament operatiu del Ministeri a Catalunya. 

 

La Sra. ALCALDESSA es mostra sorpresa pel prec del Grup Demòcrata, presentat 

en un moment de màxima complexitat en què el conjunt de la ciutadania, mitjançant 
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múltiples expressions i iniciatives ciutadanes vehiculades per sindicats, actors 

econòmics i socials de tota mena demanen diàleg. 

Retreu al Sr. Ciurana que la preocupació del seu grup, tenint en compte la situació, 

sigui que Barcelona en Comú trenqui el pacte de govern amb el PSC, ja que 

considera que aquesta no és, en absolut, la preocupació de la ciutadania i, altrament, 

les demandes que rep són de bastir ponts en comptes de trencar-los. Per tant, entén 

que els que ja estan fets s’haurien de consolidar i conservar per fer-los servir, i fer-ne 

molts més, ja que el fet que no s’hagin establert abans els ha portat a una situació de 

bloqueig tan tensa. 

Admet que tothom ha de tenir línies vermelles, i si efectivament el Sr. Collboni no 

hagués condemnat els fets terribles ocorreguts l’1 d’octubre i la brutalitat policial que 

es va produir a la ciutat, i no hagués manifestat solidaritat amb les persones ferides, 

evidentment que tindrien un problema ètic i polític i, per tant, entendrien la 

formulació d’aquest prec. Tanmateix, remarca que no és aquest el cas, ja que el Sr. 

Collboni, el mateix matí de diumenge passat, es va posicionar clarament en contra 

dels fets, exigint responsabilitats i demanant la dimissió del Sr. Rajoy i, per tant, hi 

ha hagut coincidència. 

Conclou, doncs, que no només no veu cap motiu per trencar el govern, sinó ben al 

contrari, amb el convenciment que cal establir més ponts. 

 

El Sr. CIURANA manifesta que no subscriu la màxima ni oblit ni perdó i, altrament, 

considera que la condició humana sempre ha d’estar disposada a perdonar. Això no 

obstant, creu que no s’ha d’estar tan predisposat a oblidar, i cal tenir ben present allò 

que ha succeït. 

Entén que els arguments de la Sra. Alcaldessa tindrien lògica si, més enllà de la 

condemna dels fets, hi hagués hagut un gest de penediment per part del PSC, que li 

recorda que forma part de l’estat major de l’operació. Assegura que no han vist 

aquest penediment, ningú del PSC que demanés perdó per l’operació. Considera que 

és molt fàcil posar-se d’acord contra Rajoy, però puntualitza que amb aquest prec 

demanen una altra cosa, i és que si des d’un punt de vista ètic, fins i tot, de la 

formulació política de la formació de l’alcaldessa, pot continuar governant amb un 

partit que no ha condemnat l’estratègia que ell mateix ha seguit fins a dia d’avui; i 

afegeix que ho valora com la “prova del cotó” pel que fa a la sinceritat de les 

posicions polítiques de Barcelona en Comú amb relació a aquesta situació. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que, com ja s’ha dit en aquesta sessió, ahir mateix es 

van trobar molts dels membres d’aquest consistori al ple de l’Àrea Metropolitana, i 

van votar conjuntament la mateixa declaració de condemna dels fets, de la brutalitat 

policial i de solidaritat amb les víctimes ferides i de defensa de les institucions 

catalanes, i remarca que allò que en el fons inspirava la declaració era la defensa de 

la unitat del catalanisme, cosa que a parer seu necessiten més que mai, i que ha estat 

crucial en els moments clau de Catalunya. 

En conseqüència, manifesta que està moguda per la defensa d’aquesta unitat, contra 

el partidisme i en suport del paper clau que ha de fer el municipalisme per bastir 

ponts de diàleg reals i no només nominals; i afegeix que la voluntat de convèncer el 

Sr. Pedro Sánchez de fer una moció de censura fa necessari el manteniment, més que 

mai, del pacte de govern municipal. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

A les quinze hores i quinze minuts, marxen de la sessió les Imes. Sres. Lecha, Rovira 

i Reguant. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

2.- (M1519/6916) Que el Govern municipal, amb la major urgència possible, presenti un 

nou pla director d'obres de Montjuïc, reforçant les actuacions necessàries en aquelles 

zones de risc, junt amb un protocol d'actuació en casos d'emergència per risc 

estructural de les construccions als cementiris municipals. Aquest protocol inclourà, 

com a mínim, els aspectes següents: - Requerir la presència de bombers quan es 

detecti una anomalia greu. - Contactar immediatament per telèfon i per escrit amb les 

famílies afectades en cas d'incidència. - Implantar procediments per mantenir 

permanentment actualitzats els canals de comunicació amb les famílies 

concessionàries de les sepultures. - Introduir protocols que facilitin la identificació de 

les restes en cas d'esfondrament. 

 

El Sr. BLANCO indica que el prec fa referència al col·lapse d’uns blocs de nínxols al 

cementiri de Montjuïc, i que ha posat de manifest deficiències en els protocols de 

comunicació i d’actuació en casos d’emergència, així com també la necessitat de 

reforçar actuacions de rehabilitació i de reforç estructural, que ja s’estan duent a 

terme d’acord amb el pla director. 

Valora positivament que l’empresa municipal hagi reconegut algunes d’aquestes 

deficiències, i hagi manifestat la voluntat de posar en marxa accions per millorar 

determinats aspectes, entre els quals el reforç de les actuacions contingudes en el pla 

director, l’increment del pressupost de l’any vinent per a rehabilitació, així com la 

modificació dels protocols. 

Precisa que el prec està motivat per determinats aspectes que consideren els més 

importants i, per tant, demanen que es tinguin en compte en la modificació dels 

protocols. Concreta que, sobretot, s’ha de millorar la comunicació i la seguretat; 

observa que, en el primer cas, és molt preocupant la dificultat que planteja en molts 

casos posar-se en contacte amb les famílies i, per tant, cal pensar la manera 

d’actualitzar les dades de contacte. Quant a la seguretat, remarca que sempre cal 

requerir l’actuació de bombers en casos d’incidència greu, i estudiar la 

implementació de sistemes per a la identificació de les restes. 

 

El Sr. BADIA, en primer lloc, expressa la preocupació pels fets ocorreguts al 

cementiri de Montjuïc, especialment per les famílies afectades per l’esfondrament de 

144 nínxols. 

Indica que al consell d’administració extraordinari convocat arran d’aquests fets es 

van determinar un seguit d’actuacions, i totes les propostes que planteja el grup de 

Ciutadans es van debatre i acceptar, juntament amb la proposta del Govern municipal 

d’elaboració d’un pla de prevenció i d’actuació en cas d’emergència, per al qual es 

compta amb la col·laboració de tots els agents implicats, experts i els grups 

municipals a fi que sigui un pla consensuat. 

 

El Sr. BLANCO replica que al consell d’administració esmentat no es va entrar al 

detall de propostes concretes, no obstant això, diu que agraeixen la disposició del 

Govern a complir-les i confia que es faci aviat. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6921) Que el Govern municipal exigeixi a les autoritats de l'Estat la retirada 

immediata del desplegament repressor format pels cossos de la Guàrdia Civil i la 

Policia Nacional, que des de fa setmanes es troben instal·lats a la nostra ciutat. 
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El Sr. BOSCH formula el prec amb què demanen la retirada de les forces d’ocupació 

de Barcelona, que no han vingut per protegir la població, sinó que de forma 

manifesta i provada, com es va comprovar diumenge passat, han vingut a perpetrar 

atacs contra la població civil que estava participant en una votació. 

Puntualitza que segons informacions del Ministeri d’Interior, a més dels efectius que 

ja eren a Barcelona, han vingut reforços de quatre mil guàrdies civils, dels grupos de 

reserva y seguridad, i tres mil policies nacionals de les unitats d’intervenció. 

Per tant, demanen que el Govern municipal exigeixi la retirada d’aquests efectius del 

port i de la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec, i recorda que l’1 d’octubre va respondre en una 

entrevista que li van fer que s’havia de retirar el desplegament extraordinari a 

Barcelona, una demanda a la qual s’han sumat moltes entitats i institucions. Ratifica 

que consideren aquest desplegament una mostra d’impotència absoluta per part del 

Govern central; i tal com han manifestat arran dels moviments del 15M o de les 

vagues generals, cada vegada que es produeixen protestes ciutadanes legítimes, quan 

hi ha un clam polític i social majoritari la resposta no ha de ser policial, sinó política. 

 

El Sr. BOSCH diu que els satisfà l’acceptació del prec i que hagin respost amb tanta 

claredat. 

Fa notar que l’efectiu de reforços no va aparèixer amb motiu de l’atemptat del 17 

d’agost, tampoc per afrontar els problemes de seguretat al Raval; per tant, no es 

tracta d’unes forces que hagin vingut a ajudar, sinó directament a provocar la 

violència. 

Confia, doncs, que el Govern de la ciutat formuli, aviat, la petició de retirada per 

escrit, i que adopti les mesures pertinents a fi que l’evacuació dels punts on es 

concentren aquests efectius es faci com més aviat millor. 

 

El Sr. PISARELLO confirma que reiteraran la petició tantes vegades com faci falta, i 

assegura que els preocupa que el Govern hagi allargat la permanència d’aquests 

efectius fins a l’11 d’octubre, i que reforci el desplegament amb suport logístic i 

militar, cosa que consideren del tot inconvenient en una situació com la que tenen. 

Comparteix les declaracions d’institucions tan diverses com la Cambra de Comerç de 

Barcelona, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pimec, UGT, CCOO, UAB o la 

UB; alhora, destaca que l’espai de diàleg i mediació promogut pel Col·legi 

d’Advocats un dels primers punts que ha posat damunt la taula per assolir una 

convivència normal és la tornada a la situació d’abans d’endegar aquesta operació de 

desplegament d’efectius. 

 

4.- (M1519/6922) Que el Govern municipal presenti, de manera immediata, l'expedient 

de retirada de medalles de la Guàrdia Urbana a comandaments de la Guàrdia Civil i 

la Policia Nacional. 

 

El Sr. CORONAS fa referència, també, als esdeveniments que molts van tenir ocasió 

de viure en directe diumenge passat, i hi ha qui té companys, amics o familiars que 

van patir seqüeles físiques i psicològiques pel simple fet de voler votar. Constata que 

l’acció policial va ser una vergonya indigna i antidemocràtica, un acte de feixisme 

amb majúscules. 

En conseqüència, i per dignitat, amb aquest prec demanen que aquesta Barcelona 

ciutat de pau retiri les medalles lliurades als comandaments de la Policia Nacional i 

de la Guàrdia Civil, responsables d’una repressió feixista que ja creien superada. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que rebutgen el prec perquè aquestes medalles que 
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atorga la Guàrdia Urbana no estan adreçades als cossos en general, cas en què 
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subscriuria absolutament aquest prec, sinó que s’atorguen per col·laboracions 

específiques amb la Guàrdia Urbana durant l’any passat. Indica que aquest és el cas 

de les medalles que els ocupen, que van ser informades positivament per la majoria 

dels grups a la comissió de Presidència, que van ser lliurades el 28 de setembre per la 

col·laboració interpolicial per combatre el tràfic de persones, la lluita contra el 

terrorisme o el tràfic de drogues i com a mostra d’agraïment a tots els qui col·laboren 

en aquests àmbits. 

 

El Sr. CORONAS considera que no s’ha acabat d’entendre la seva petició, i subratlla 

que estan parlant d’uns comandaments que han estat en la direcció de les operacions 

policials contra la població civil l’1 d’octubre. Igualment, remarca que la 

col·laboració amb altres cossos policials forma part de la seva feina, per la qual estan 

remunerats, i no són pas actes d’heroïcitat. 

Precisa que aquestes medalles havien de ser ratificades en aquest plenari, però que 

l’expedient ha estat retirat de l’ordre del dia al·legant una raó d’oportunitat, tot i que 

entén que la retirada respon al fet que se n’avergonyien, com també els hauria 

d’avergonyir haver rebutjat aquest prec. 

Fa notar que si la Guàrdia Civil i la Policia Nacional haguessin volgut, haurien pogut 

impedir l’arribada dels efectius als col·legis, altrament, van fer allò que volien fer, 

que era atonyinar la població civil. 

Alerta que ara és l’hora de la valentia i de la dignitat, que és no amagar-se, i no 

retirar aquests punts de l’ordre del dia per una raó d’oportunitat; la dignitat és ser 

implacables contra la violència, vingui d’on vingui; la dignitat és allò que va fer la 

Sra. Núria Marín, la dels alcaldes i alcaldesses que demanen al poble que voti; i la 

dignitat es palesa en totes les persones de la població civil que van ser agredides, les 

que van acudir a les escoles malgrat l’estat de por imposat. 

Diu que voldrien que l’alcaldessa de Barcelona, en nom del Govern de la ciutat, fes 

un exercici de dignitat i retirés, sense excuses, les medalles a aquests comandaments 

de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per totes les persones que van fer gala de la 

dignitat de la Barcelona ciutat de pau de la qual alguns s’emplenen tant la boca. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica al Sr. Coronas que es va estar l’1 d’octubre als 

carrers de Barcelona i sap perfectament què hi va passar, i tots es van posicionar amb 

fermesa, tal com demostra el fet que avui mateix han acceptat un prec amb què es 

demana la retirada dels efectius de milers de policies nacionals i guàrdies civils que 

de manera extraordinària i anòmala són a la ciutat. 

Considera que el prec formulat pel Sr. Coronas va un pas més enllà, i demana la 

criminalització d’uns col·lectius sencers, cosa que considera un gran error i, 

altrament, creu que s’han de centrar en les ordres polítiques que executaven, que és 

on rau el pes de la responsabilitat. 

Suggereix al regidor que pregunti a efectius dels Mossos d’Esquadra i agents de la 

Guàrdia Urbana per comprovar com de tristos estan pel fracàs de la política i la 

covardia del PP, que ha provocat la confrontació dels cossos de policia, amagant-se 

darrere de jutges, fiscals i de policies que ha llançat de manera cruel i covarda contra 

la població indefensa. Confirma que això és d’extrema gravetat i mereix tot el seu 

rebuig, i assegura que faran tot allò que és a les seves mans perquè es faci justícia i 

no resti en la impunitat; altrament, reitera que la criminalització dels cossos policials 

en general és el que no faran, i demana al grup d’ERC que no cometi el mateix error 

que el PP confrontant els diferents cossos. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

5.- (M1519/6926) Que el Govern municipal faci una auditoria tècnica en profunditat 

sobre l'enfonsament que va afectar 144 sepultures del cementiri de Montjuïc, que 

analitzi les causes i serveis per establir protocols d'actuació i mesures preventives 

que, si escau, es puguin fer extensives a la resta de cementiris de la ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència a l’esfondrament de 144 nínxols del 

cementiri de Montjuïc el darrer 15 de setembre, gairebé la meitat dels quals es van 

esfondrar completament, i precisa que fins ara només 79 difunts han estat identificats 

i han pogut ser inhumats en altres nínxols. 

Per aquest motiu, justifica la presentació d’aquest prec amb què demanen una 

auditoria tècnica, externa preferentment, amb l’objectiu doble d’analitzar les causes 

que permetin l’establiment de protocols, i establir mesures preventives que es puguin 

fer extensives a la resta de cementiris de la ciutat per evitar fets com el succeït al 

cementiri de Montjuïc; en aquest sentit, retreu al Govern municipal haver actuat amb 

precipitació, i que elaborés un informe superficial en què es deia que l’esfondrament 

no es podia haver previst i que hi va contribuir la meteorologia i les condicions del 

terreny. Apunta, però, que dos dies abans de l’esfondrament es van detectar 

esquerdes als blocs de nínxols i no es va informar Bombers perquè els apuntalessin. 

Entenen que aquest cas obre el debat de les inversions als cementiris de la ciutat, 

únicament 1,2 milions d’euros a l’any per a rehabilitació, quan el fet és que 

Cementiris té uns beneficis anuals de més de dos milions d’euros. 

Afegeix que també convindria reforçar l’atenció psicològica i jurídica a les famílies 

afectades per aquest cas, i que s’han queixat perquè no es va fer una identificació de 

les restes, sense prendre mostres d’ADN, i sense notificar-los les inhumacions de les 

restes en nínxols provisionals. 

Afegeix que en la presentació dels comptes de cementiris una dada eloqüent de les 

prioritats del Govern municipal pel que fa a cementiris són els 446.000 euros 

destinats a la rehabilitació de sepultures —12% de la despesa de cementiris—, 

mentre que en la rehabilitació de les dependències administratives de cementiris 

s’havia triplicat la despesa. 

 

El Sr. BADIA està d’acord amb la necessitat d’aprofundir en les causes que van 

provocar l’esfondrament; i puntualitza que l’informe que es va elaborar era 

preliminar, realitzat per dos especialistes en la matèria, Joan Deulofeu, membre de 

l’agrupació d’arquitectes experts judicials i forenses de Catalunya i del Col·legi 

d’Arquitectes, i Antoni Vilanova, arquitecte especialista en arquitectura funerària. 

Indica que aquestes dues versions recollides a l’informe preliminar es van posar en 

coneixement del Consell d’Administració, i confirma que les properes setmanes 

podran disposar dels informes definitius. 

Afegeix que al consell d’administració esmentat també es va acordar l’elaboració 

d’un pla de prevenció que ha de permetre reduir la incertesa, malgrat que les causes 

naturals són de més difícil previsió, i identificar millor on cal prioritzar les inversions 

de manteniment. 

Indica que el pla director actual és del 2008, i identifica la zona on es va produir 

l’esfondrament com a no prioritària, cosa que ha fet més evident la necessitat de 

redactar un nou pla, que volen fer amb la concurrència d’experts, i amb tots els grups 

municipals, amb transparència, i aprofitant l’experiència de membres del consistori 

que fa molts anys que estan als consells d’administració de cementiris i que, per tant, 

coneixen de primera mà la política funerària municipal. 
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Quant a l’esquerda detectada el 13 de setembre a la tarda, precisa que el dia següent 

al matí es va avisar la Guàrdia Urbana, que hi acudeix amb dos arquitectes per fer un 

estudi de l’estructura, i es recomana no fer cap apuntalament en no poder garantir la 

seguretat dels operaris, i es contracta una grua perquè el mateix dia 15 comenci a 

desmuntar el pis superior del bloc de nínxols, però malauradament no es va arribar a 

temps i l’estructura va cedir. Afegeix que incorporaran al protocol l’avís a Bombers, 

i que en el cas que els ocupa van fer una valoració arquitectònica de l’estructura. 

Quant a les inversions, entén que es tracta d’un debat que han d’afrontar 

conjuntament. 

 

Del regidor no adscrit: 

 

6.- (M1519/6919) Que el Govern municipal doni tot el suport a ciutadans i entitats, i 

posi a disposició d'aquests tots el mitjans municipals necessaris per fer les 

corresponents denúncies davant els estaments internacionals per la vulneració greu i 

reiterada dels drets humans durant la jornada de l'1 d'octubre, tant per part de la 

Policia Nacional i la Guàrdia Civil, com per part dels responsables i comandaments 

polítics, policials i militars del govern de l'Estat espanyol. 

 

El Sr. ARDANUY presenta el prec que formula amb relació a la iniciativa municipal 

d’oferir a la ciutadania i entitats tot el suport per denunciar els fets i accions que 

vulneren els drets humans, i assenyala que va en la línia de reforçar-la i garantir que 

l’Ajuntament continuï aquests procediments i donar suport a aquesta mena de 

denúncies en els àmbits internacionals de defensa dels drets humans. 

 

El Sr. ASENS agraeix i accepta el prec del Sr. Ardanuy. En aquest sentit, indica que 

el mateix 1 d’octubre tant l’alcaldessa com ell mateix van informar de la voluntat del 

Govern d’atendre aquestes persones i entitats, i l’endemà es va obrir un servei 

d’atenció psicològica i jurídica, que fins a dia d’avui ja ha atès una seixantena de 

persones; alhora, confirma, com suggereix el prec del regidor, que estan en contacte 

amb organismes internacionals com Amnistia Internacional i altres que els han 

manifestat la seva preocupació. 

Afegeix que, tal com apuntava el regidor Ardanuy, són evidents les responsabilitats 

polítiques, més enllà de les ordres polítiques, que tenen a veure amb declaracions 

com la del regidor del PP a Huelva, ciutat d’on va sortir la Guàrdia Civil destinada a 

Catalunya al crit de “a por ellos!”, i que assegurava que estava desitjant veure com 

aquests cossos donaven “hostias como panes a los catalanes”. Entén que aquest cas, 

com molts d’altres, implica una clara responsabilitat política pel clima que creen. 

Afegeix, però, que també hi ha responsabilitats penals i administratives, i de fet la 

mateixa policia, en unes declaracions a El Periódico demanant disculpes —un fet 

inèdit i que no ha fet pas el Govern de l’Estat—, apunta ja a l’existència d’aquestes 

responsabilitats, i d’alguna manera les atribueix als seus caps. 

Subscriu, per tant, que s’han de depurar aquestes responsabilitats i assegura que faran 

costat al jutjat que ja ha obert una investigació respecte d’això, i acompanyaran les 

persones afectades per la intervenció dels cossos i les forces de seguretat. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix l’acceptació del prec i ofereix el seu suport per ajudar que 

aquesta iniciativa arribi a bon terme i que la ciutadania afectada pugui defensar els 

seus drets on calgui. 
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d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/6931) Està satisfet el Govern municipal del paper de l'alcaldessa de 

Barcelona com a presidenta de la Junta local de Seguretat de Barcelona des de l'inici 

de les actuacions dutes a terme pel Govern espanyol per impedir el referèndum 

d'autodeterminació de Catalunya 2017? 

 

El Sr. MARTÍ posa de manifest que en el transcurs d’aquesta sessió han tingut ocasió 

de parlar a bastament de la jornada històrica de l’1 d’octubre de celebració del 

referèndum per l’autodeterminació. Destaca la gran quantitat d’alcaldes i polítics, a 

favor i en contra, que van estar a l’alçada de les circumstàncies i al peu del canó; en 

aquest sentit, formulen la pregunta de si el Govern de la ciutat —compost per 

formacions polítiques que no tenen una mateixa opinió respecte d’això— està satisfet 

pel paper de l’alcaldessa durant aquella jornada. 

 

El Sr. PISARELLO entén que el prec demana una valoració del paper de l’alcaldessa 

com a presidenta de la Junta Local de Seguretat, i respon que estan molt satisfets de 

l’actuació de la Junta, la darrera sessió de la qual es va celebrar el 21 de setembre. 

Indica que l’1 d’octubre no es va tractar en l’ordre del dia, i cap dels assistents, entre 

els quals hi havia Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos, no ho van plantejar. 

Considera que el regidor hauria de saber que la funció de la junta no és definir la 

coordinació operativa policial, atès que els diferents cossos de policia compleixen 

ordres pròpies; afegeix que no els consta que altres municipis convoquessin juntes 

locals de seguretat per abordar aquesta qüestió. 

 

El Sr. MARTÍ puntualitza que l’alcaldessa també és la responsable de la Regidoria 

de Seguretat i de la Guàrdia Urbana, i precisa que la pregunta està formulada en 

termes polítics. 

En aquest sentit, afirma que com a grup municipal no estan satisfets del paper de 

l’alcaldessa l’1 d’octubre. Creuen que va estar bé que estigués durant la jornada 

electoral al seu col·legi; que és correcte que fes trucades a fi de saber com es 

desenvolupaven les actuacions policials a la ciutat; també el contacte amb altres 

institucions. Altrament, consideren que no és suficient, tampoc fer piulades i 

convocatòries a la premsa durant la jornada, i entenen que molt abans ja hauria 

d’haver estat a l’alçada de les circumstàncies intentant saber què farien els dispositius 

que s’havien desplegat a Barcelona els dies previs al referèndum; i també que durant 

la jornada electoral, a més de ser al col·legi que li pertocava, l’alcaldessa hauria 

d’haver-se desplaçat als col·legis que van ser violentats per la Policia Nacional i la 

Guàrdia Civil. 

En definitiva, diu que consideren que l’alcaldessa hauria d’haver fet alguna cosa 

semblant a la que van fer altres alcaldes i alcaldesses de Catalunya, especialment 

Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet, que es va posar al davant de la policia i va 

dir que no toleraria la violació dels drets humans al seu municipi. 

 

El Sr. ASENS replica que no ha vist cap imatge del regidor aturant la policia, i reitera 

que tant l’alcaldessa com diferents membres del Govern van estar defensant col·legis 

electorals, malgrat que no era la seva feina fer-ho i que ho van fer per convicció. 
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I remarca que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra actuaven sota 

ordre judicial, i ho van fer clarament amb criteris d’oportunitat i de proporcionalitat, 

respectant els drets bàsics de la població. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

2.- (M1519/6917) Quina valoració política fa l'alcaldessa dels fets ocorreguts durant 

aquests dies? 

 

La Sra. MEJÍAS observa que Barcelona té una gran projecció internacional i és molt 

visitada per persones de la resta del món, que també hi viuen i hi treballen; una ciutat 

on durant molt de temps han pogut conviure persones de diferents orígens. Per tant, 

pregunta com valora l’alcaldessa els esdeveniments d’aquests darrers dies i les 

conseqüències que tindran per a la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA expressa, en primer lloc, la preocupació pels esdeveniments 

dels darrers dies a Barcelona, i valora com a molt greus els fets que hi han succeït, 

especialment l’1 d’octubre, perpetrats per l’operatiu policial, que ja han denunciat, i 

confirma que es personaran com a ajuntament per la brutalitat de l’acció policial que 

va deixar centenars de persones ferides, a les quals donaran tot el suport jurídic, 

social i psicològic. 

Manifesta, doncs, que aquesta és la conseqüència prioritària que calia atendre, i 

abocar-hi tots els esforços. 

També expressa el suport als centres escolars que han patit desperfectes, i assenyala 

que la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials fa seguiment d’aquestes escoles a fi que 

recuperin la normalitat al més aviat possible. 

Afegeix que exigiran responsabilitats polítiques, i confia que el grup de Ciutadans 

també es decideixi a fer-ho, ja que de moment no ha condemnat els fets i, altrament, 

s’ha situat al costat del PP, actitud que no comprenen, atès que els esdeveniments 

ultrapassen el debat sobre la independència. 

Reitera, per tant, la preocupació per uns fets que se situen abans de l’1 d’octubre, en 

una situació que s’ha afrontat amb la por i l’amenaça, amb la retallada de drets i 

llibertats, i que d’ençà del primer d’octubre s’ha agreujat encara més. 

Confirma que aquest ajuntament està fent el màxim esforç, en coherència amb la que 

és una ciutat de pau i de drets humans, per restablir un clima de diàleg i de normalitat 

institucional i una desescalada de tensió, que està convençuda que és el que vol la 

immensa majoria de la població. 

 

La Sra. MEJÍAS demana a l’alcaldessa que passi pàgina i que se situï en el dia 

d’avui, en què ocorren coses molt remarcables. Afirma que el clima de tensió que es 

viu ha generat un impacte brutal en la societat, i també en els treballadors i en les 

empreses, creant situacions d’incertesa i inseguretat jurídica molt greu. 

Pregunta a l’alcaldessa si no li preocupa que les dades personals de milers de 

barcelonins hagin quedat exposades; que moltes empreses anunciïn que marxen i que 

traslladen les seves seus, amb el risc que això comporta per a milers de treballadors; 

que companyies aèries hagin desviat vols o que alguns visitants hagin cancel·lat la 

seva visita a Barcelona; igualment, que es desviïn vaixells de mercaderies del port de 

Barcelona, i que La Caixa, Catalana d’Occident, el Banc de Santander o Gas Natural, 

totes empreses arrelades a la ciutat, es plantegin marxar de Barcelona. 

Alerta que s’està produint una fuga d’empreses que afectarà moltes persones com a 

conseqüència de la tensió que s’ha generat a Barcelona; i pregunta a l’alcaldessa si té 

previst emetre algun missatge perquè això no es produeixi. Entén que cal apel·lar a 
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la serenitat i evitar aquesta situació, i que l’alcaldessa de Barcelona ha de fer alguna 

mena de proposta en aquest sentit. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que li preocupen tots els fets que ha esmentat la 

regidora, i precisament per això entén que cal anar a la causa de tot plegat, i que és la 

demanda legítima de milions de persones, que fa anys que es mobilitzen 

pacíficament, d’una resposta política que el Govern del PP s’ha negat a donar; i no 

només no ha ofert cap escolta ni cap resposta, sinó que s’ha parapetat en jutges i 

fiscals, i ara darrere de policies que ha mobilitzat contra la població indefensa, i 

remarca que ho ha fet amb el suport de Ciutadans. 

Per tant, diu a la Sra. Mejías que si la seva formació està tan preocupada pel que està 

succeint a la ciutat i al país rectifiqui el seu suport al PP, que deixi de ser la seva 

crossa, i que se sumi a les persones que volen dialogar per buscar solucions 

polítiques i respostes democràtiques per a conflictes que no són judicials ni policials. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

3.- (M1519/6927) Quina ha estat la seva actitud de govern envers el referèndum il·legal 

convocat per a l'1 d'octubre i a partir d'ara? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que tenen coneixement que l’alcaldessa ha signat 

acords secrets amb el president Puigdemont, que no ha volgut revelar, per acordar la 

participació en un referèndum il·legal, i l’acusa de tenir una actitud covarda. 

Considera que ha fet de piquet municipal per afavorir la vaga del 3 d’octubre al 

servei de la causa independentista; li retreu que rebi alcaldes que signen decrets en 

favor d’un referèndum il·legal, i converteixi la Casa Gran —que és la casa de tots— 

en un casal independentista. 

Li retreu, igualment, que hagi estat incapaç de fer ni una sola crítica al procediment i 

la vulneració de drets en l’aprovació de la Llei del referèndum i de transitorietat, com 

sí que ha fet la seva marca política al Parlament de Catalunya. I fa notar que 

l’alcaldessa sentencia davant de la premsa, però que és incapaç de fer-ho als jutjats; 

en aquest sentit, pregunta per les denúncies que va dir que faria sobre les agressions 

sexuals comeses per policies, i si encara manté l’acusació a dia d’avui o, altrament, 

demanarà perdó i es retractarà. I li pregunta, sobretot, què pensa fer a partir d’ara. 

 

La Sra. ALCALDESSA recorda que durant molt de temps ella mateixa i el seu 

govern han expressat que la polarització era dolenta, i la judicialització catastròfica, 

tal com s’ha confirmat. 

Posa en relleu que els titllaven d’ingenus per reclamar diàleg i un referèndum 

acordat, tot i que sembla evident que cada vegada hi ha més gent que se suma a un 

criteri que els sembla de sentit comú: que ni la via unilateral, ni la via de la 

judicialització contribueixen a desescalar la tensió, i la necessitat de crear unes 

condicions reals de diàleg. I fa notar al regidor que el seu partit és el primer que hi té 

la responsabilitat directa. 

En conseqüència, afirma que les acusacions del Sr. Fernández Díaz la interpel·len 

poc pel que fa a aquest assumpte. 

Quant a les violències sexuals per part de la policia a què també s’ha referit el 

regidor, replica que la violència masclista, malauradament, és present en el dia a dia 

de la societat i afecta totes les professions i tot el cos social; i també va ser present en 

una actuació policial massiva que responia a ordres polítiques directes del seu partit; 

denuncia que es va produir una intervenció indiscriminada, arbitrària i injustificada 

contra la població indefensa, en la qual hi ha diversos testimonis que confirmen que 

agents concrets van insultar greument i van fer tocaments a algunes dones. 
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Denuncia que aquesta violència masclista s’invisibilitza sistemàticament a la societat 

amb la complicitat de la formació del regidor; altrament, assegura que la seva 

formació no està disposada a silenciar-la ni invisibilitzar-la. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa notar a l’alcaldessa que la seva obligació és denunciar 

aquestes suposades agressions als jutjats en comptes de fer-ho en rodes de premsa. 

Insisteix a demanar a Barcelona en Comú que rectifiqui l’actuació que ha tingut els 

darrers mesos; que escolti el 40% de les seves bases que no estan a favor del seu 

suport al referèndum independentista, també als dos-cents dirigents del seu partit que 

s’hi van pronunciar en contra. 

Diu, finalment, que “para ser puente hay que dejar de ser orilla”, i retreu a 

l’alcaldessa que, fins a dia d’avui, hagi fet de riba de l’independentisme, situant-se 

com a cooperadora necessària del procés il·legal independentista. Això no obstant, 

desitja que pugui fer de pont. 

Li demana que es posicioni en comptes de dedicar-se a atacar sistemàticament el PP i 

el Govern d’Espanya, alhora que reitera la demanda que li expliqui l’acord secret a 

què va arribar amb el Sr. Puigdemont. 

 

La Sra. ALCALDESSA nega que hi hagi cap acord secret, sinó un de públic i que va 

posar per escrit i en què deien que estaven plenament disposats a facilitar la 

participació de la ciutadania, i al garantiment dels seus drets; alhora, també pretenien 

protegir els que no hi volguessin participar, també aquesta institució i els servidors 

públics, i remarca que aquestes són les condicions amb què es va dirigir a la 

Generalitat que, de secretes, no en tenen res. 

Replica, igualment, que no són riba, tal com demostra que no paren de rebre 

acusacions i insults, tant de la bancada del grup del PP com de la contrària. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de 

grup MOCIONS 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

1.- Suport i solidaritat amb el poble mexicà. 

 

Els grups polítics a l’Ajuntament de Barcelona volem expressar la nostra 

consternació per la tragèdia i patiment que està vivint el poble mexicà, a causa dels 

terratrèmols que han tingut lloc a Mèxic i que han manllevat la vida de més de 220 

persones, i fem arribar el nostre més sentit condol a les víctimes, familiars i amics i 

ens solidaritzem amb tots ells. 

 

Fa quinze dies va tenir lloc un terratrèmol, de 8,2 graus, que va sacsejar el sud del 

país. Més d’un centenar de persones van morir als estats d’Oaxaca, Chiapas i 

Tabasco. Aquest dimarts 19 es produïa un altre terratrèmol a la zona més poblada del 

país. L’epicentre era a la ciutat d’Axochipan, a l’estat de Morelos. 

 

A la capital del país és on hi ha hagut més morts, noranta-set, on s’han esfondrat una 

quarantena d’edificis. 

A la capital s’ha declarat l’estat d’emergència i gairebé quatre milions de persones 

s’han quedat sense subministrament. 

No és el primer cop que el poble mexica pateix una catàstrofe similar. L’any 1985 

Mèxic ja va patir un terratrèmol, llavors la ciutat de Barcelona va reaccionar amb 
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mostres de solidaritat vers un poble amb el qual ens uneixen molts lligams socials, 

culturals i emocionals. 

Mèxic va ser país d’acollida de refugiats republicans i catalans després de la Guerra 

Civil. A Mèxic van viure en pau durant anys milers de catalans, durant dècades 

Ciutat de Mèxic va exercir de capital cultural de Catalunya. 

Avui dia, Mèxic té moltes arrels a Catalunya i, en especial, a Barcelona. La 

comunitat mexicana és molt àmplia i l’exemple el tenim en esdeveniments com la 

mostra Festival Barcelona Vive México, que organitza amb el suport de l'Ajuntament 

de Barcelona i la festa nacional del Grito, que s'ha convertit en una festa ciutadana, 

que uneix barcelonins i mexicans que resideixen a la nostra ciutat. 

La solidaritat s’ha vist desbordada per les campanyes de sensibilització i ajuda que 

moltes de les institucions i entitats mexicanes radicades a Barcelona i arreu de 

Catalunya estan duen a terme. Institucions i associacions com Mexcat, el Seminario 

de Cultura Mexicana en Barcelona, EXATEC, el Club Mexicà de Negocis, la 

Bibliomusicineteca, la Fundació María Katzarava, la Fundación Arte Contra 

Violència, México Baila, la Taula per Mèxic i altres col·lectius, han posat en marxa 

campanyes per recollir donatius per a les víctimes dels terratrèmols a Mèxic. 

 

Pels motius exposats i per la llarga relació cultural que uneix Mèxic amb Catalunya, 

així com sobre la base de les resolucions a favor de l’assistència humanitària i la 

cooperació, com 

 
- la Resolució 46/182, de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 19 de 
desembre de 1991. 

- La Resolució sobre assistència humanitària aprovada per l’Institut de Dret 
Internacional (2003), sessió de Bruixes, de 2 de setembre de 2003. 

 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del 

Reglament orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Plenari de l’Ajuntament 

de Barcelona aprova la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de Barcelona expressa el seu suport i solidaritat 

vers el poble mexicà per les tràgiques conseqüències que està patint la seva població 

a causa dels devastadors terratrèmols que han sacsejat el país i per això manifesta la 

necessitat de: 

 

- Treballar amb les entitats de la societat civil d’origen mexicà, amb les 
organitzacions expertes en acció humanitària a través de LaFede.cat, i amb la 
Generalitat de Catalunya i altres institucions, per conèixer les necessitats en la 
reconstrucció i rehabilitació de les zones afectades i la seva població i per agilitzar 
els tràmits d’ajuts. 

 
- Donar suport a les entitats de la societat civil en les seves iniciatives solidàries 
facilitant activitats de difusió de les seves campanyes. 

 
- Contribució del fons d’emergències de l’Ajuntament de Barcelona a la 
campanya de resposta als terratrèmols a Mèxic, en la seva fase de reconstrucció. 

 

El Sr. MARTÍ saluda els companys i amics de MexCat presents en aquesta sessió. 

 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel 

Sr. Martí. 
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2.- Rebuig als actes vandàlics duts a terme contra el turisme. 

 

Atès que al llarg d’aquest any s’han produït actes vandàlics contra instal·lacions, 

objectes i activitats relacionades amb el turisme, com ara pintades insultants contra 

els turistes a diferents carrers, pintades, llançaments de pintura i d’objectes a 

establiments d’allotjament turístic, agressions i destrosses a l’interior d’hotels, al bus 

turístic i a bicicletes de lloguer. 

Atès que aquests actes vandàlics han estat reivindicats per grups organitzats com una 

forma de protesta davant les externalitats negatives del turisme. 

Atès que el turisme representa una font molt important de llocs de treball i 

d’ingressos econòmics que beneficia milers de famílies d’aquesta ciutat. 

Atès que els actes vandàlics posen en perill la convivència i perjudiquen la cohesió 

econòmica i social a la ciutat. 

És per tot això que proposem al conjunt de forces representades al Plenari Municipal 

presentar la declaració institucional següent: 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament acorda: 

PRIMER. Manifestar el rebuig d’aquest Ajuntament davant els actes vandàlics duts a 

terme en contra del turisme, els turistes, les instal·lacions turístiques i l’activitat 

turística en general. 

SEGON. Rebutjar qualsevol justificació d’aquests actes vandàlics. 

TERCER. Expressar el suport d’aquest Ajuntament a les famílies, els treballadors, 

els autònoms i els empresaris dels sectors de l’allotjament, l’hostaleria, el transport, 

el comerç i la resta de serveis relacionats amb l’activitat turística, davant aquests 

atacs. 

QUART. Expressar la determinació d’aquest Ajuntament de perseguir aquests 

comportaments, denunciar els autors d’aquests atacs i, en col·laboració amb les 

persones afectades, prendre mesures per evitar, en la mesura que sigui possible, que 

tornin a produir-se. 

CINQUÈ. Expressar el compromís d’aquest Ajuntament en la defensa d’un turisme 

sostenible, responsable i de qualitat, que garanteixi una bona convivència entre tots 

els residents, permanents i temporals, de la ciutat. 

SISÈ. Donar trasllat dels acords anteriors al Gremi d’Hotels i a les diverses 

associacions d’allotjaments turístics de Barcelona. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Blanco, amb 

el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, excepte el 

del grup de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA agraeix a tots els regidors i regidores el to 

mantingut durant aquesta sessió plenària, en uns moments certament complicats; i 

per reprendre la normalitat de l’activitat municipal. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les quinze 

hores i cinquanta-cinc minuts. 


