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

NOU de GENER de DOS MIL DINOU, 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’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, 

i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores Agustí Colom Cabau, Gala Pin 

Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, 

Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 

Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

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

Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i Martorell, 

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume 

Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto 

Villagrasa Gil, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela, i els Srs. Gerard 

Ardanuy i Mata i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits pel secretari general, el Sr. 

Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present el Sr. Jesús Carrero López, interventor adjunt a la Intervenció General. 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens. 

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

i cinc minuts. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposició / Declaració de grup 

 

Única.- (M1519/10196) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: Primer.- Proposar constituir una comissió especial de seguiment de 

l’aplicació de l’ordenança de terrasses al Districte de Ciutat Vella per aclarir les 

circumstàncies en què s’està produint la presa de decisions durant l’exercici de 2018 

amb relació a les llicències de terrassa, d’acord amb els paràmetres següents: a) 

Objecte de la comissió. Aclarir les circumstàncies i determinar l’adequació a la 

normativa vigent de les mesures adoptades pel Districte de Ciutat Vella en matèria de 

terrasses durant l’exercici de 2018, tenint en compte, entre altres, els principis o 

factors següents: - El deure de l’Administració local amb relació al foment, suport i 

impuls de l’activitat econòmica vinculada a les terrasses de la restauració (art. 2 de 

l’Ordenança de terrasses). – L’obligació de l’Administració local de resoldre de 

manera expressa i dins el termini legalment previst (art. 21 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques). – 

L’obligació de l’Administració local de motivar els actes que limitin drets subjectius 

o interessos legítims (art. 35 de la Llei 39/2015). – L’obligació de l’Administració de 

preservar la convivència a l’espai públic. b) Composició. La comissió especial de 

seguiment estarà integrada per dos regidors/ores de cada un dels grups municipals i 
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els regidors no adscrits del consistori. c) Normes específiques de funcionament. Els 

treballs de la comissió es desenvoluparan entre dues i quatre sessions, entre les quals 

no podran transcórrer, en la mesura del possible, més de 30 dies hàbils. La comissió 

prendrà els acords per majoria ponderada i les seves sessions tindran caràcter públic. 

En els termes que preveu l’apartat 5 de l’article 39 ter del ROM, la comissió 

requerirà la presència de la regidora del Districte de Ciutat Vella, així com de 

persones alienes a l’estructura municipal a proposta dels grups municipals. d) 

Termini per cloure els treballs. La comissió especial de seguiment s’extingirà 

automàticament un cop s’hagi dut a terme la votació del seu dictamen en el si del 

Plenari del Consell Municipal. Segon.- Proposar el nomenament, com a president de 

la comissió especial de seguiment, del regidor Sr. Raimond Blasi i Navarro, del Grup 

Municipal Demòcrata, i com a vicepresident de la comissió especial de seguiment, 

del regidor Sr. Koldo Blanco i Uzquiano, del Grup Municipal de Ciutadans. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que, segons el ROM, onze regidors i regidores 

poden demanar la convocatòria d’una sessió extraordinària del Plenari del Consell 

Municipal, i aquest és el cas d’avui, en què ha estat proposat pels grups municipals 

Demòcrata, Ciutadans, PSC i el PP, i que fa referència a l’aplicació de l’ordenança 

de terrasses. 

 

El Sr. BLASI constata que el Govern continua amb la dinàmica de mantenir un 

conflicte obert amb un sector estratègic de la ciutat, generador de llocs de treball i de 

riquesa, malgrat que semblava que havien arribat a un acord en el Plenari i també 

amb el sector amb la modificació de l’ordenança de terrasses, però que ara el Govern 

està trencant. 

Posa de manifest que els ha calgut arribar a la situació d’haver de sol·licitar la 

convocatòria d’una sessió extraordinària per demanar la constitució d’una comissió 

per intentar aconseguir una mica de transparència sobre allò que el Govern està fent 

en la matèria, sobretot al districte de Ciutat Vella, on es concentra el nombre més 

gran de conflictes. 

Igualment, assenyala que amb la constitució de la comissió esmentada, a finals de 

gener o a inicis de febrer, tindran l’oportunitat de començar a debatre i comentar amb 

les parts implicades què està succeint amb l’aplicació de l’ordenança. 

Afegeix que també voldrien saber si ahir es va assumir algun compromís en la reunió 

que van mantenir amb el president del Gremi de Restauració, una reunió entén que 

forçada per la convocatòria d’aquest ple extraordinari. 

Reconeix, doncs, que cal molta transparència i que resta molta feina pendent, i 

subratlla que allò que no es pot fer és descarregar les responsabilitats polítiques en 

els treballadors i treballadores d’aquesta casa. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix la presència en aquesta sessió extraordinària dels 

representants del Gremi de Restauració i, sobretot, destaca la seva tenacitat en la 

defensa dels interessos d’un sector econòmic dinàmic i molt important a la ciutat. 

Recorda que una de les primeres iniciatives que va presentar a l’inici del mandat el 

grup de Ciutadans al Plenari va ser sobre la flexibilització de l’ordenança de 

terrasses, ja que el gremi i altres persones vinculades els havien manifestat les 

dificultats amb què es trobaven com a conseqüència de l’aplicació d’una ordenança 

estricta que impedia a molts negocis de treballar amb normalitat. 
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Constata que tres anys i mig després, i amb caràcter extraordinari, han de discutir 

novament el mateix assumpte al Plenari del Consell Municipal: l’aplicació d’una 

ordenança estricta que impedeix i obstaculitza que molts negocis de restauració 

exerceixin la seva activitat amb normalitat. Precisa que s’apliquen moltes mesures 

injustes que limiten el desenvolupament de l’activitat a la via pública, esgrimint 

aquesta administració com a excusa l’ocupació de l’espai públic i que es causen 

molèsties als veïns, i imposa el compliment d’unes normes absolutament estrictes 

que convindria flexibilitzar. 

Assenyala que el juny passat es va materialitzar un pacte, en què va participar també 

l’alcaldessa fent-se la foto, tot i que han pogut constatar que les conseqüències han 

estat continuar aplicant, amb el mateix rigor i de forma estricta, una ordenança de 

terrasses que està dificultant l’activitat econòmica, perjudicant negocis familiars, 

provocant la pèrdua de llocs de treball, i que limita una activitat econòmica important 

per a la ciutat. 

Considera que l’alcaldessa hauria de respondre moltes qüestions en aquesta sessió, 

atès que es va incorporar al pacte de les terrasses; perquè la seva formació sempre 

parla de negociar i de dialogar, i acusa els grups de l’oposició de negar-s’hi i, per 

tant, assegura que no entén per què quan es produeix un pacte el Govern es nega a 

exercir-lo, i continua mantenint el caràcter estricte de l’ordenança i aplicant-la amb 

inflexibilitat. I es pregunta si és que deuen tant a la FAVB; per quin motiu és tan 

important reduir les terrasses, que generen activitat econòmica i llocs de treball, que 

paguen impostos i llicències. 

Acusa el Govern, altrament, de no fer res contra els qui ocupen l’espai públic per fer-

hi activitats il·legals, i que realment pertorben els negocis de restauració, el comerç i 

la ciutadania. I remarca que han demanat al Govern reiteradament que estableixi 

mesures per reduir aquesta mena d’activitats irregulars, amb les quals no demostren, 

ni de lluny, que estiguin disposats a ser tan estrictes com amb l’aplicació de 

l’ordenança; és a dir, són estrictes amb els qui compleixen la llei i laxos amb qui no 

ho fa. 

Qüestiona com és que de les quatre-centes terrasses que hi ha a Ciutat Vella, més 

d’un centenar estan amenaçades per decisions arbitràries de la Sra. Pin, a qui 

considera la xèrif del districte, que va mesurant quin bar o restaurant s’excedeix en el 

nombre de taules i en l’ocupació de la via pública que li ha estat adjudicada per 

suspendre-li la llicència l’endemà si es dona el cas. 

Demana a la Sra. Pin que li expliqui com és possible que atorgui un premi al bar 

Sagardi avui i, l’endemà, li enviï la Guàrdia Urbana a retirar-li les taules. Considera 

aquesta actitud incoherent; insisteix a preguntar a la regidora del Districte per què, en 

una plaça que té dos mil metres quadrats i on les terrasses només ocupen el 2% de 

l’espai, impedeix als negocis desenvolupar la seva activitat. Es pregunta quina 

obsessió guia la Sra. Pin, si és que ha tingut alguna mala experiència a les terrasses 

que la porten a limitar l’activitat econòmica d’un sector vital per a la ciutat. 

Valora aquesta actitud, d’incoherent, d’arbitrària i d’injusta i, per tant, avui la 

denuncien en aquest ple extraordinari. 

 

El Sr. COLLBONI també saluda els representants del Gremi de Restauració presents 

en aquest saló de plens. 

Justifica la celebració d’aquesta sessió perquè el Govern de la ciutat, una vegada 

més, quan assoleix un pacte l’incompleix, manifesta incapacitat per al diàleg, i 

sembla que té models contraposats, en aquest pel que fa a les terrasses, en funció de 

l’afecció o desafecció del Govern envers determinades entitats i associacions. 
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Constata que avui són aquí per un sector econòmic tan important com és el de la 

restauració, que genera més de seixanta mil llocs de treball a la ciutat, que va fer un 

gran esforç durant l’etapa del govern Trias i durant aquest mandat per intentar arribar 

a un acord en un aspecte que reconeix que no és senzill, i que és trobar l’equilibri 

entre l’ús per a tothom de l’espai públic i el seu ús com a activitat econòmica. 

Aprofita per recordar a l’alcaldessa que la primera acció que va prendre el govern de 

coalició amb el PSC va ser una mesura de govern en suport al sector de la 

restauració, que la va rebre amb entusiasme en considerar que el Govern municipal 

havia establert com una prioritat posar ordre en l’àmbit de les terrasses, i que 

atorgava al sector la importància que realment té en l’economia de la ciutat. Afegeix 

que a partir d’això es va iniciar una negociació molt complexa, coordinada pel Sr. 

Mòdol, durant més d’un any, amb l’objectiu de trobar un punt d’equilibri i arribar a 

un acord. 

Continua explicant que, en trencar-se el pacte de govern, en tan sols quaranta-vuit 

hores la Sra. Sanz estableix un acord amb el Gremi de Restauració, un pacte que va 

consistir, bàsicament, a donar la raó en gairebé tot al gremi. Puntualitza que aquest 

“pacte” havia de buscar l’equilibri entre l’ús de l’espai públic i la funció econòmica, i 

havia d’evitar la judicialització. En aquest sentit, recorda que la sentència de la 

terrassa de la plaça d’Osca emesa ahir és un exemple de tot el contrari; i afegeix que 

els recursos interposats per la FAVB i ECOM —entitat de persones amb 

discapacitat— contra aquest pacte de les terrasses són la prova que han aconseguit 

just el contrari del que volien. Així, han aconseguit judicialitzar, evitar el diàleg i, 

òbviament, l’incompliment del pacte. 

I retreu al Govern que ahir mateix truqués al president del Gremi de Restauració per 

dir avui aquí que hi ha hagut diàleg, però que no és altra cosa que un intent d’última 

hora per sortir de l’embolic; i considera que l’alcaldessa hauria de ser conscient que 

la complexitat d’un assumpte com aquest mereix l’atenció prioritària del Govern i un 

consens bàsic en aquest ajuntament que ja s’havia produït. Per tant, confirma que allò 

que ha fet el Govern ha estat malmetre un consens que ja existia en aquest consistori. 

En conseqüència, demana al Govern que rectifiqui els expedients sancionadors en 

marxa a les terrasses de Ciutat Vella; que esmeni la política de relació amb el Gremi 

de Restauració. I lamenta el fet que hauran de malbaratar temps, esforços i recursos 

públics per tornar a parlar d’un assumpte que, teòricament, s’havia tancat, però tot 

demostra que s’havia tancat en fals. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ també saluda els membres del Gremi de Restauració. 

Fet això, confirma que, si no hi ha sorpreses de darrera hora, el Plenari aprovarà avui 

la creació d’una comissió especial de seguiment del compliment de l’ordenança de 

terrasses al districte de Ciutat Vella. 

Observa que el primer que crida l’atenció és que aquesta comissió especial que es 

crearà està acotada en el territori, al districte de Ciutat Vella, i no al conjunt de la 

ciutat; així com sorprèn que es proposi aquesta comissió de seguiment amb la 

connotació que, perfectament, també podria ser d’investigació, d’aclariment o 

d’impuls, tal com escau a les comissions i acords municipals. I, en aquest cas, cal 

determinar si el Districte fa allò que li pertoca, i si compleix amb les seves 

obligacions; si resol en temps i forma, motivant els seus actes administratius, cosa 

que hauria de ser obligada. 

Puntualitza que es tracta d’esbrinar si al Districte de Ciutat Vella hi ha arbitrarietat, 

desviació de poder, o fins i tot prevaricació en la presa de decisions, sabent que 

poden resultar injustes, per biaixos ideològics o per abús d’autoritat; i, en altres 

casos, es limiten a callar i a allargar les coses, i la regidora Pin decideix el que vol. 
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Entén que aquesta comissió de seguiment també haurà de servir per determinar si es 

compleix amb el deure de donar suport a l’activitat econòmica i, en aquest cas, no 

poden obviar que les terrasses generen ocupació i, també, que impliquen seguretat en 

un districte que n’està mancat com cap altre; i no han d’oblidar, tampoc, que les 

terrasses marquen un estil de vida. I afegeix que tot això no ha d’impedir, d’altra 

banda, que s’exigeixi als restauradors que garanteixin el descans del veïnat i que 

respectin la cohesió social als barris. 

Finalment, també destaca que aquesta comissió està acotada en el temps, tan sols té 

vigència un mes; és a dir, es tracta d’una comissió exprés, havent de traslladar les 

seves conclusions al plenari del febrer, i no tant per la proximitat del final de mandat 

sinó perquè allò que per a alguns suposa el final de la temporada política, per als 

restauradors és l’inici de la part més important de la temporada que els ha de 

permetre amortitzar les seves inversions i garantir la continuïtat dels llocs de treball 

que generen les terrasses. 

Adverteix, doncs, que cal que al més aviat possible s’aclareixi aquesta situació i que 

s’adoptin les decisions que correspongui. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que per al grup d’ERC avui és un dia trist, ja que fa uns 

mesos tan sols es van fer una foto conjunta la immensa majoria de grups amb els 

representants del Gremi de Restauració, els quals aprofita per saludar. Posa de 

manifest que avui es constata que alguns grups que sortien a la fotografia esmentada, 

hi eren, com és el cas del seu, per la voluntat d’arribar a acords i resoldre un conflicte 

enquistat a la ciutat; però també corrobora que altres grups, en aquest cas el de 

govern, es van limitar a sortir a la foto, sense cap altra conseqüència pel que fa a la 

resolució del conflicte. 

Quant a les reivindicacions del Gremi, assenyala que hi han parlat i que sap que ERC 

està d’acord amb algunes, com ara la que fa referència a l’avinguda Joan de Borbó, 

on estan segurs que, mitjançant el diàleg i les solucions tècniques, es pot garantir tant 

el dret a l’accessibilitat com el dret a conservar unes terrasses històriques; però el 

gremi també sap que no estan tan d’acord amb el cas de les terrasses de Santa Maria 

del Mar, on és molt més difícil garantir l’accessibilitat i, al mateix temps, mantenir el 

nombre de taules actual. 

Consideren, per tant, que és essencial buscar l’equilibri entre l’activitat econòmica i 

l’espai públic. 

Afegeix la consideració que aquesta comissió de seguiment que es proposa avui no 

és el millor instrument per garantir que hi hagi pràctiques de bon govern a la ciutat, i 

que allò que realment garanteix és l’espectacle polític. Fa notar, en aquest sentit, que 

l’ordenança de terrasses preveu una comissió tècnica, i no política, per determinar 

cada cas concret. Afirma que el seu grup entén que la política ha d’anar lligada al 

bon govern, que és diàleg, mà esquerra i trobar solucions, i no pas crear problemes 

nous, tal com està passant. 

Afirma que continuen pensant que l’ordenança és un bon instrument, i remarca que 

inclou el criteri de flexibilitat, que implica, com ja ha dit, diàleg, mà esquerra i 

buscar solucions; i, en cap cas, flexibilitat vol dir impunitat, ni que el Govern 

decideixi unilateralment què ha de fer, ni que en determinats casos els restauradors 

facin reivindicacions no legítimes. 

En conseqüència, diu que es pregunten què se n’ha fet de l’acord que el grup d’ERC 

va posar damunt la taula, i de les concessions que van fer a canvi d’incorporar que 

les terrasses no ateses no tinguessin dret a existir, o que les terrasses d’establiments 

que no compleixin les condicions del Gremi de Restauració tampoc. I pregunta als 

grups promotors d’aquest ple extraordinari si també els preocupa que hi hagi 



Ref.: CP 

1/19 V: 

18/01/2019 
PÀG. 6  

terrasses no ateses, ja que un dels arguments que esgrimeixen prioritàriament en 

defensa de les terrasses és que generen llocs d’ocupació; i confirma que el Govern no 

ha fet res respecte d’això, atès que hi continua havent terrasses no ateses i 

establiments amb terrassa que no compleixen les condicions laborals del sector. 

Insisteix a preguntar si els preocupen aquests aspectes, o tan sols els preocupa el 

nombre de taules; i confirma que al seu grup el preocupa tot, l’activitat econòmica i 

les condicions laborals. 

Acaba anunciant que faran una abstenció perquè no estan d’acord amb la proposta de 

crear la comissió de seguiment. I avança que ja tenen data per reunir-se amb el gremi 

per intentar facilitar acords per resoldre cada situació concreta, si cal, i en cap cas 

volen muntar un espectacle mediàtic novament entorn de les terrasses. 

 

El Sr. CASAS reconeix que una de les finalitats de l’ordenança és el foment de 

l’activitat econòmica, però també fer de Barcelona una ciutat accessible i inclusiva i, 

fins i tot, que l’Ajuntament vetlli perquè les condicions salarials s’ajustin al que 

determina el conveni col·lectiu del sector. 

Observa que cal tenir en compte que quan es parla de terrasses es parla d’ocupació de 

l’espai públic, de dret a la mobilitat, del dret al descans veïnal o del dret a la salut, 

que s’agreugen arran de la densificació i la sobreocupació que pateix l’espai públic. 

Afirma que el seu grup defensa que preval el dret dels veïns i veïnes per sobre de 

l’interès privat amb finalitat de lucre, tal com diu l’article 54 de l’ordenança; i 

remarca que l’Ajuntament té plena llibertat per atorgar, denegar o revocar la llicència 

fent prevaldre l’interès general sobre el particular. 

Diu que la proposta de crear una comissió especial de seguiment només al districte 

de Ciutat Vella, que el seu grup considera que hauria de ser zona de decreixement, no 

deixa de ser una aposta a favor d’una activitat econòmica, i que actua com a grup de 

pressió per influir de manera persistent en el mateix model de creixement que el 

turisme, en què la demanda és l’únic baròmetre. 

Consideren que no es pot demanar un tracte preferent, i entenen que la revisió de les 

taxes hauria d’estar en concordança amb l’explotació intensiva de l’espai públic, i 

també amb la llista de preus de venda al públic. Posa de manifest que el Gremi de 

Restauració sempre amenaça amb el fet que la reducció de les terrasses comporta una 

pèrdua de llocs de treball, però mai no entra a valorar la precarietat i explotació 

laboral dels treballadors i treballadores del sector, un problema endèmic que ningú 

no vol solucionar. 

Entenen, doncs, que la comissió no entrarà a tractar aquest aspecte i, per això, 

consideren que no compleix les expectatives que podria tenir, motiu pel qual anuncia 

que votaran en contra. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que s’abstindrà en aquesta proposició, en considerar que 

la convocatòria d’una comissió d’anàlisi de l’aplicabilitat d’una normativa és 

correcta, però reduir-ho a Ciutat Vella li sembla incomplet, tenint en compte les 

diverses condicions d’aplicabilitat de la normativa segons els territoris. 

Posa de manifest que amb la nova normativa de terrasses es va visualitzar que hi 

hauria zones clarobscures i, per tant, en què quedava clara l’aplicació, i en aquests 

casos entén que cal vetllar per l’interès públic. 
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El Sr. PUIGCORBÉ avança que votarà favorablement aquesta proposició que, més 

enllà de les conveniències polítiques conjunturals, estableix la necessitat d’aprofundir 

en la problemàtica i d’arribar a una solució de consens general al més aviat possible; 

abans de l’arribada de la primavera, que és quan les terrasses de Barcelona suposen 

un gran estímul per als restauradors, un regal per als vianants i, també, per als veïns i 

veïnes. I observa que en els casos més que probables que això no sigui així per als 

veïnats pels problemes que genera la sobreocupació de l’espai públic, creu que 

l’obligació del consistori és aprofundir en les causes i escarrassar-se per buscar-hi 

solucions estables i de consens per ajudar a crear, i sobretot a redistribuir, la riquesa 

que generen les terrasses. 

 

La Sra. SANZ enceta la seva intervenció posant en valor un seguit d’aspectes que ha 

esmentat el grup d’ERC, entre els quals que, finalment, Barcelona té una ordenança 

útil, aplicable i flexible, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de tothom, al 

fet que van ser conscients que tenien una ordenança que no els servia, que era 

inaplicable, que generava un seguit de problemes en tots els barris de la ciutat i, per 

tant, que en necessitaven una de nova. Remarca que aquest nou text havia de contenir 

el principi bàsic de la flexibilitat, el reconeixement de l’activitat econòmica, la 

garantia del dret al descans dels veïnats i, sobretot, considerar que la ciutat no és 

homogènia, que els barris són tots diferents i, en conseqüència, que també ho han de 

ser els criteris que s’hi apliquen. I afegeix que tot això s’ha de fer presidit per la 

transparència i el diàleg. 

Confirma que això és el que estan fent a tota la ciutat, amb una bona ordenança que 

els permet posar ordre, equilibrar i garantir drets. En aquest sentit, precisa que Ciutat 

Vella és un districte amb saturació, amb un ús molt intens de l’espai públic, i que 

calia desenvolupar-hi criteris concrets, cosa que estan fent. 

Assenyala que s’han fet algunes afirmacions greus que són fàcils de fer en una sessió 

com aquesta, però que si tinguessin alguna base no estarien aquí parlant, sinó en seu 

judicial, i els qui les versen saben que són falses, i que el Govern treballa amb 

transparència i diàleg. 

Indica que hi ha una dada que per ella mateixa justificaria que no es fes aquest ple 

extraordinari, que no plantegessin la creació de cap comissió, i és que a Ciutat Vella 

hi ha 3.634 taules en funcionament, i que durant el 2018 han crescut 30 taules en tot 

el territori del districte; subratlla que s’han resolt casos històrics com els porxos de la 

Boqueria o el passeig de Joan de Borbó, legalitzant allò que estava a precari. 

Afegeix que trobar solucions concretes a l’equilibri entre les demandes dels 

restauradors i la garantia de drets bàsics com el descans dels veïnats és important; en 

aquest sentit, afirma que estan convençuts que s’ha de poder gaudir de les terrasses 

de la ciutat, els agraden a tots i totes i les utilitzen, també ho fan els veïns i les veïnes, 

que reconeixen que formen part de la ciutat. Això no obstant, remarca que han de ser 

compatibles amb aspectes bàsics que confia que els grups proposants també 

defensen, entre els quals el descans de les persones i circular lliurement i sense 

entrebancs pel carrer. 

En definitiva, confirma que es tracta de cercar l’equilibri i de fer compatible una cosa 

amb l’altra; i subscriu l’observació del regidor Coronas que ja n’hi ha prou 

d’espectacle polític. I constata que venien d’una “desordenança”, que el mandat 

passat es va fer una ordenança de terrasses que era una autèntic nyap, i ara, altrament, 

disposen d’una ordenança flexible, aplicable. I recorda al Sr. Collboni, sense acritud, 

totes les accions que va fer el seu grup mentre era al govern en matèria de terrasses: 

cap ni una. 
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Valora, doncs, que és de summa importància que els grups municipals treballin 

plegats per aconseguir l’equilibri en aquesta matèria, per actuar en favor de la ciutat 

i, sobretot, garantir tots els drets de la ciutadania als seus barris. 

 

El Sr. BLASI nega la major que afirma el grup del govern, i es referma en el fet que 

no hi ha ni transparència ni diàleg i, per això, avui estan aquí. Així, com ja ha dit 

abans, s’han vist obligats a presentar una iniciativa demanant la constitució d’una 

comissió per posar llum i taquígrafs a l’aplicació de l’ordenança; que els hi ha empès 

l’opacitat amb què actua el Govern, que no ha parat de generar un conflicte rere un 

altre, sobretot per la manca de pedagogia interna que el Govern mai no ha volgut 

assumir. I això comporta que l’alcaldessa es reunís ahir, in extremis, amb el president 

del Gremi de Restauració per poder dir avui que havia fet alguna cosa. 

Considera una equivocació plantejar això com un debat polític per intentar fer un 

espectacle per captar l’atenció, i afirma que l’espectacle ja l’ha fet el Govern. 

Altrament, considera que aquesta que plantegen és la responsabilitat dels grups, la de 

poder establir un debat més profund; i que sigui un circ o una cosa seriosa dependrà 

de la manera com el Govern i el conjunt dels grups municipals ho vulguin portar en 

la comissió. 

Demana que llegeixin quins eren els principis rectors, i no els únics, entre els quals 

l’obligació de l’Administració de preservar la convivència a l’espai públic, i assegura 

que no l’han obviat, i afirma que volen que s’apliqui l’ordenança de terrasses, però 

no des dels despatxos, sinó amb proposicions i diàleg, contrapropostes i transaccions 

amb les parts afectades. 

Conclou, per tant, que la composició de la comissió i l’assumpte queden acotats, 

també la temporalitat i el territori, i entén que amb això potser s’estalviaran temps, 

espectacles, diners de les despeses judicials i, sobretot, faran un servei positiu a la 

ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS reconeix que l’ordenança és flexible, però el problema és que el 

Govern no l’aplica, o que ho fa amb uns criteris tan estrictes que, per això, avui 

tornen a ser aquí; i demana a la Sra. Sanz que no digui que si això fos així ara 

estarien en seu judicial, perquè li recorda que acaben de rebre una garrotada judicial 

per l’aplicació dels horaris que van fer a la plaça d’Osca, i als carrers Blai i Blesa del 

barri de Sants. Afirma, per tant, que és el Govern qui ha obligat els eixos de 

restauració a acudir a la justícia per fer valdre els seus drets. 

Dirigint-se al Sr. Coronas, li diu que, evidentment, els preocupen els drets laborals 

dels treballadors, però adverteix que si es redueixen les terrasses els treballadors van 

a l’atur, de manera que ni tindran drets laborals ni feina. 

 

El Sr. COLLBONI recorda al Sr. Coronas que al grup negociador que va assessorar 

aquest acord hi havia els sindicats, concretament hostaleria i restauració de CCOO i 

d’UGT, perquè les condicions laborals eren una qüestió rellevant en l’acord. 

Seguidament, fa notar a la Sra. Sanz que res no és el resultat del seu acord; que res no 

és el resultat d’haver tancat una negociació en quaranta-vuit hores amb el gremi, 

deixant fora i en contra la FAVB i les entitats de discapacitats, que no només van 

expressar la seva protesta a la plaça de Sant Jaume, sinó que també han judicialitzat 

l’ordenança perquè l’han recorreguda. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ creu que hauria estat lògic que la resposta del Govern 

municipal hagués estat una afirmació categòrica en el sentit que totes les resolucions 

administratives del Districte de Ciutat Vella quant a les terrasses ho són de manera 

expressa, en termini, motivades i ajustades a dret i en aplicació de l’ordenança. 

Igualment, entén que hauria estat obligat escoltar la regidora del Districte, la Sra. Pin, 

que és molt loquaç al territori però que calla en aquesta cambra; i també considera 

obligat que es reuneixi la comissió tècnica, que durant el 2018 no ho ha fet ni una 

sola vegada, i que hauria de resoldre les interpretacions de l’ordenança. 

Finalment, observa que les normes en aquest ajuntament s’apliquen amb biaix 

ideològic, i en aquest cas concret palesen una autèntica fòbia a les terrasses; i 

addueix que, en cap cas, els restauradors li reclamen el mateix tracte que als manters, 

perquè no volen els seus privilegis per poder infringir lleis i ordenances, no pagar 

taxes, no tenir horaris, ni tan sols llicència per ocupar la via pública; i tampoc no 

demanen això les guinguetes, que pateixen la competència deslleial dels venedors 

que deambulen per les platges. 

 

El Sr. CORONAS s’adreça als representants del Gremi de Restauració que avui els 

acompanyen per agrair-los els esforços que van fer conjuntament per arribar a un bon 

acord de terrasses, i per expressar-los que la voluntat d’ERC continua sent la 

mateixa, sobretot la voluntat de fer-ho bé. 

Així, doncs, els proposa de trobar-se i parlar-ne, i manifesta la plena disposició del 

seu grup a ajudar a trobar solucions en benefici de totes les parts. 

 

El Sr. CASAS empra aquest torn per expressar tot el suport del seu grup als 

companys i companyes de l’esquerra independentista detingudes ahir a Madrid, quan 

volien fer una acció de protesta pacífica davant el Tribunal Suprem de Justícia per 

denunciar la repressió política de Catalunya. 

 

La Sra. SANZ reclama als grups proposants que deixin de banda l’espectacle polític i 

que, tots plegats, es posin a treballar per desenvolupar accions concretes que 

resolguin els conflictes concrets. 

 

El Sr. COLLBONI demana al Govern que aprofiti aquesta nova oportunitat per posar 

ordre, per posar en marxa la comissió tècnica, per dialogar, per restaurar la seguretat 

jurídica dels operadors econòmics de la ciutat, per evitar la judicialització; en 

definitiva, demana al Govern que faci el que hauria hagut de fer de bon principi, que 

és aprofitar el gran acord que havia suscitat el pacte de les terrasses per posar ordre 

en aquesta matèria. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que situacions com la que els ocupa són les que palesen en el 

baròmetre municipal la consideració de la ciutadania que l’economia ha empitjorat. 

 

El Sr. BLASI recorda que l’ordenança no és nova sinó una modificació de 

l’ordenança aprovada; igualment, assenyala que el Govern de Barcelona en Comú va 

fer l’aplicació d’una ordenança com va voler, i tots han pogut comprovar-ne les 

conseqüències, en total han hagut d’esmerçar tres anys de mandat per fer-ne la 

modificació, i sis mesos més per no fer res. 

Diu que quan la Sra. Sanz convida els grups municipals a treballar, allò que hauria de 

fer és instar-se ella mateixa i l’equip de govern a fer-ho, però fer-ho bé. 
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Insisteix en el fet que l’ordenança és flexible, i que aquesta flexibilitat ha estat 

emprada com l’equilibri entre l’arbitrarietat i la discrecionalitat que es palesen en 

l’actuació del Districte de Ciutat Vella. 

I constata, finalment, la confiança plena amb els treballadors i treballadores de la 

casa, que de cap manera volen que carreguin amb la responsabilitat, que és política i, 

per tant, les respostes també ho han de ser. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració de grup, amb tretze vots 

en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també per la Sra. Reguant i el Sr. Casas—, 

cinc abstencions —emeses pel Sr. Coronas i les Sres. Benedí, Capdevila i Sendra, i 

també pel Sr. Ardanuy—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del 

consistori. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les deu 

hores i quaranta minuts. 


