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

VINT-I-U de JULIOL 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'Alcaldia, 

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, 

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 el Sr. Jesús Carrero López, interventor municipal adjunt, en substitució 

del Sr. Antonio Muñoz i Juncosa, interventor municipal. 

 

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 dona per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de juny de 2017, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del consistori; i S'APROVA. 

 

La Sra. ALCALDESSA, en obrir la sessió, saluda els membres del consistori, els 

diputats i diputades que avui els acompanyen, la síndica de greuges de Barcelona i la 

ciutadania que els segueix al web. 

Seguidament, dona la benvinguda a la regidora Eulàlia Reguant, a la seva primera 

sessió del Plenari del Consell Municipal. 

 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

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

Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura com a regidora d’aquest Ajuntament en substitució, 

per renúncia, de l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 
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2.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de juny de 2017, que nomena el Sr. Francisco López 

Ribera membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en substitució del 

Sr. Francisco García Ortiz. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de juny de 2017, que designa el Sr. Felip Roca Blasco 

membre dels patronats de les fundacions que s’assenyalen a continuació, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona i en substitució del Sr. Pablo Sánchez 

Centellas. 

 

Fundació Consejo España-China 

Fundació Consejo España-India 

Fundació Consejo España-Japón 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 29 de juny de 2017, que modifica el Decret d’Alcaldia de 25 

de maig de 2016 (S1/D/2016-1483) que té per objecte l’aprovació de l’organització 

de la direcció política i administrativa de l’Administració municipal, que té per 

finalitat possibilitar una millor direcció d’aquesta i concretar el sistema de 

delegacions de les atribucions de l’alcaldessa en els diferents membres del govern 

executiu de l’Ajuntament de Barcelona, així com establir l’estructura general de 

l’Administració municipal executiva. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 29 de juny de 2017, que modifica el Decret de l’Alcaldia de 

5 de desembre de 2007 sobre composició i funcions del Comitè Executiu. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2017, que nomena membres del Plenari del 

Consell Municipal de Benestar Social. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2017, que delega en la Ima. Sra. Laura Pérez 

Castaño la presidència del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament, en substitució de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados; i nomenar la 

Sra. Susana Segovia Sánchez membre del Consell esmentat en representació del 

Grup Municipal de Barcelona en Comú. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2017, que fixa, com a festes locals per celebrar 

durant l’any 2018 en el terme municipal de Barcelona, els dies 21 de maig, dilluns de 

Pasqua Granada i 24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè. 

 

b) Mesures de govern 

 

Única.- Pla d’actuació 2017-2021 del projecte Impulsem. 

 

La Sra. ORTIZ celebra poder presentar aquesta mesura, i destaca el procés inèdit que 

s’ha produït als serveis socials de Barcelona després d’un any i mig d’intens procés 

participatiu, sobretot per part dels professionals de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials, i també de veïns i veïnes usuaris dels serveis socials que han exigit canvis en 

profunditat del model i de les entitats socials. 

Qualifica de sense precedents el procés, basat també en la convicció que els serveis 

socials bàsics han de ser el motor de la transformació social de la ciutat, han d’estar a 

primera línia per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat, però també 

oberts a tothom i adaptats a les necessitats actuals. 
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Agraeix la magnífica feina de tots els equips que han participat en aquest pla d’acció, 

començant pels dels serveis socials bàsics, i especialment a Jordi Sánchez, Gemma 

Palau i Marta Fabà i als seus equips la feina feta a fi de poder traslladar a aquest pla 

les més de mil quatre-centes aportacions sorgides del procés participatiu. 

Referint-se als antecedents del pla, indica que parteixen del diagnòstic que el canvi 

social ha comportat la necessitat de canviar la manera d’atendre les persones i 

d’acompanyar aquelles que estan en situació de vulnerabilitat; en primer lloc, perquè 

han aparegut noves formes de vulnerabilitat; en segon lloc, perquè la crisi, les 

retallades i els canvis de sistema han comportat situacions de cronificació de la 

pobresa, de manera que calen altres eines per afrontar-les. Precisa, en aquest sentit, 

que en només quatre anys s’ha incrementat del 20% el nombre de persones usuàries 

dels serveis socials, i la tendència és a l’increment. 

Afegeix que els canvis legislatius, de vegades, han provocat que els serveis socials 

perdessin la seva principal raó de ser, obligant a una excessiva burocratització i 

considerant-los expenedors d’informes, alhora que han perdut la capacitat d’estar a 

peu de territori i de fer prevenció. 

Remarca, en conseqüència, que s’imposaven canvis que partissin del coneixement i 

l’experiència dels professionals dels serveis socials, i el que avui presenten és un pla 

que se centra en objectius concrets. Preveu, d’una banda, uns serveis socials més 

humans i centrats en la persona; que no sigui el model d’organització que determini 

la relació amb les persones, sinó les seves necessitats les que es prioritzin. Assenyala, 

també, que es vol combatre l’estigmatització d’haver d’acudir als serveis socials. 

Manifesta que també es busquen uns serveis socials que acompanyin l’apoderament 

veïnal, i que siguin punta de llança en els conflictes que generen vulnerabilitat, i s’ha 

optat per vincular millor les persones amb el territori, impulsar el treball comunitari i 

la desburocratització del servei, motiu pel qual s’impulsa l’oficina de prestacions; 

igualment, es reforça l’acollida en tots els centres. 

Afegeix que busquen uns serveis socials que no estiguin en una bombolla, sinó que 

treballin amb les entitats i els agents del territori, de manera que el pla estableix com 

un dels seus eixos transversals el treball comunitari, que ha d’actuar com a motor de 

la transformació als barris. 

Destaca que també es pretén que els professionals tinguin més autonomia, capacitat 

de prevenció i que estiguin preparats per respondre a situacions concretes i diverses, 

que tinguin temps per reflexionar, aprendre i formar-se, i també per compartir 

coneixements entre els diversos centres de serveis socials. 

Precisa, per tant, que el pla inclou vint projectes concrets per millorar la qualitat, 

l’atenció i la proximitat, així com per tenir cura dels professionals dels serveis 

socials. Indica que tenen vint projectes periodificats, que impliquen més 

professionals i més hores, i s’establirà un espai de coordinació i revisió per avaluar 

l’impacte i els resultats de la seva implementació. 

Finalment, agraeix les aportacions de tots els grups municipals en aquest pla, moltes 

de les quals ja estan incorporades en el fons dels projectes. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la feina tècnica que ha implicat arribar al document que 

avui tenen a les mans, alhora que se suma als reconeixements expressats per la Sra. 

Ortiz a tots els equips que han treballat en la seva elaboració. 

Valora positivament el procés de debat establert, però vol apuntar algunes reflexions 

sobre aspectes determinats que manquen a parer del seu grup, i que entén que es 

poden afegir a mesura que es vagin desenvolupant els projectes continguts en el pla. 
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Subscriu que cal que els serveis socials no siguin un espai essencialment per a 

tramitacions burocràtiques, però consideren que alguns aspectes, com ara la relació 

amb l’àmbit de la sanitat, o el mateix debat existent a la Taula del Tercer Sector han 

d’anar molt més enllà. Igualment, afegeix que s’hauria de desenvolupar molt més tot 

allò que fa referència a l’aspecte laboral, atès que, en definitiva, les persones volen 

feina per damunt dels ajuts. Reconeix, en aquest sentit, que es parla del treball 

comunitari, però troben a faltar cohesió entre les entitats que treballen en temes 

socials i els serveis socials. 

Discrepa amb la primera atenció en grup en les sessions d’acollida; en aquest sentit, 

diu que una de les coses que preocupen més els usuaris dels serveis socials és la 

confidencialitat. 

Entén, igualment, que en molts casos aquest pla està més adreçat a resoldre la 

situació dels treballadors dels serveis socials, cosa que els sembla bé, més que no pas 

la dels usuaris. En aquest sentit, planteja l’aspecte dels horaris, en què consideren 

que manca una reflexió de quins són els que realment necessiten les persones que 

acudeixen als serveis socials. 

Pel que fa a la mesura més votada en el procés participatiu, “Això no ens toca”, que 

planteja que als serveis no els toca fer coses com ara neteges de xoc o 

desinsectacions, pregunta a qui correspon fer-ho. 

Conclou que tenen la sensació que es volia anar cap a uns serveis socials molt més 

transversals i integrals, que incloguessin la gestió en aspectes sanitaris i laborals, 

però que impera l’“això no ens toca”, sense tenir en compte que les necessitats són 

molt més complexes. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix a totes les entitats i professionals dels serveis socials, a 

Jordi Sánchez i al seu equip la seva feina i, sobretot, la dels treballadors socials en 

atendre i donar alternatives a les persones que ho necessiten. 

Considera, però, que la mesura que avui els presenten arriba tard, i no compleix els 

requisits necessaris per fer front a la reforma dels serveis socials. Destaca que de les 

vint mesures que presenta aquest pla d’acció a data d’avui només se n’han iniciat 

nou, així com que l’abast del pla és fins al 2021, i ultrapassa en dos anys la 

legislatura. Entén, per tant, que el Govern no es veu capaç de fer la reforma dels 

serveis socials en quatre anys i es limita a fer molta descripció i diagnosi. 

Afirma que de l’anàlisi d’aquesta mesura es desprèn que el Govern no és conscient 

d’haver pres decisions que afecten els serveis socials, atès que de vegades no els 

proporcionen les eines que els calen per donar resposta als usuaris. 

Manifesta que, tot i que valoren l’augment de prestacions socials, a Barcelona hi 

continua havent un 14% de persones en risc de pobresa; entre vuit i deu 

desnonaments diaris i, com a molt, s’adjudiquen trenta habitatges al mes, mentre que 

la mesa d’emergència habitacional no pot assumir les demandes. 

Retreu al Govern que hagi deixat de banda les entitats del tercer sector per adjudicar 

contractes a empreses amb ànim de lucre, i el fet que, de vegades, hagin prioritzat 

criteris econòmics en comptes de qualitat. 

Quant a la remunicipalització d’alguns serveis, com és el cas del PIAD i el SARA, 

constata que ha portat més problemes que no pas beneficis. 

Centrant-se en les vint mesures contingudes al pla Impulsem, diu que discrepen pel 

que fa a la primera, que és l’acollida en grup en la primera atenció als serveis socials, 

ja que per a una persona que s’adreça als serveis socials són essencials el vincle i la 

confidencialitat. Pel que a la mesura del model d’atenció a la dependència, remarca 

que la llista d’espera per als PIA ha augmentat en, aproximadament, deu mil 

persones 
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des de l’inici de mandat, i pretenen implantar aquesta mesura el 2018; per tant, 

pregunta a la regidora què pensen fer mentrestant. I lamenta, quant a la tercera 

mesura, que encara no se sàpiga com s’han de modificar els horaris d’atenció dels 

serveis socials. 

Agraeix, però, la incorporació de les esmenes del seu grup al pla, entre les quals el 

front office; tanmateix, expressa la preocupació per les llistes d’espera, més encara en 

constatar que en aquesta mesura el Govern mostra la satisfacció perquè, malgrat la 

crisi, la llista d’espera només sigui de 27 dies. En aquest sentit, al·ludeix a la 

proposta del seu grup a la comissió de Drets Socials amb què demanaven que 

l’espera fos d’una setmana. Per tant, pregunta a la Sra. Ortiz si creu que amb aquestes 

mesures que proposen s’aconseguirà reduir la llista d’espera a un dia. 

Considera que els grans canvis anunciats pel Govern arran d’aquesta mesura en la 

reforma dels serveis socials es tradueixen en una actitud conformista, ja que no es 

veu capaç de fer-los en els quatre anys de legislatura. 

 

La Sra. BENEDÍ dona la benvinguda a la Sra. Reguant. 

Seguidament, se suma als agraïments expressats per la feina dels professionals, 

entitats i ciutadans i ciutadanes que han aportat la seva expertesa en l’elaboració 

d’aquest pla. 

Diu, però, que en la mesura no apareix allò que el seu grup sempre ha reivindicat, i 

és que a totes les llars de Barcelona arribi la informació d’on estan ubicats els centres 

de serveis socials de referència; puntualitza que aquesta no és una demanda només 

del seu grup, sinó que el desconeixement de la ciutadania respecte d’això queda 

reflectit en aquest document en el procés de participació de les professionals en els 

grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social. 

Dit això, confirma que estan d’acord amb les bones intencions i amb el fet que amb 

l’assistencialisme no s’arreglen els problemes de la ciutadania; però remarca que 

amb allò que més estan d'acord és amb les queixes i propostes de les treballadores 

socials, i per això no acaben d’entendre les prioritats i el calendari del pla. Precisa 

que segons els gràfics de priorització de les mesures dedueixen que provenen més de 

l’equip directiu que no pas de les treballadores socials, que són les qui viuen el dia a 

dia dels col·lapses i en pateixen les conseqüències. 

Indica que a l’hora de repensar les unitats d’atenció dels centres de serveis socials 

l’opció que té més vots és millorar la cobertura de baixes i pensions. 

Amb referència als vint projectes que integren el pla, en el detall dels quals no 

podran entrar per manca de temps, sí que formula algunes preguntes respecte 

d’aquests. Així, planteja, quant al projecte de sessions d’acollida, la qüestió d’una 

primera atenció en grup; quins seran els quatre centres de serveis socials que 

iniciaran el procés de pilotatge; observa, amb referència al model d’atenció a la 

dependència, que la mesura proposa que la realització dels PIA no superi els seixanta 

dies i pregunta com pensen passar d’una espera d’un any a una de dos mesos a 

principis del 2018. Continua les qüestions esmentant el projecte “Com va?”, amb què 

es pretenen analitzar i establir la millora organitzativa del seguiment dels serveis del 

SAD o Làbora. En aquest sentit, fa notar a la Sra. Ortiz que de serveis d’atenció 

domiciliària n’han parlat a bastament en les comissions, i remarca que les persones 

usuàries es queixen que contínuament els canvien la persona de referència i no 

cobreixen hores suficients. Afegeix que el programa Làbora ara com ara està oferint 

contractes de tres mesos i absolutament precaris, i pregunta quan es començarà a 

iniciar i de quina manera. 

Pel que fa al projecte “Reforcem les portes”, alerta que és urgent per alleugerir el 

col·lapse actual dels serveis socials i pregunta quan l’abordaran; quant al circuit 
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organitzatiu d’infància i adolescència en risc, pregunta en quins dos districtes es farà 

la prova pilot; i amb referència al projecte “Noves unitats d’atenció”, observa que 

repensar les unitats d’atenció i el seu dimensionament no sembla un objectiu urgent 

en la mesura, mentre que el seu grup el considera prioritari. 

Assenyala que el projecte “Talles especials”, que articula mesures de suport als 

centres molt grans o molt petits, no s’implementarà fins al 2020 o el 2021, pregunta 

si no els sembla tirar molt llarg. 

Destaca que durant aquests dos darrers anys el seu grup s’ha reunit amb moltes 

treballadores socials i coneixen en quines condicions treballen i quin és el seu estat 

d’estrès, per tant, retreu que el projecte “Cuidem-nos” encara no s’hagi iniciat i 

pregunta quan pensen posar-lo en marxa; igualment, remarca que en el projecte 

“Ponts”, de construcció col·laborativa d’altres portes d’entrada, s’han incorporat 

algunes demandes del seu grup, entre les quals el treball en xarxa amb serveis 

d’altres sistemes, especialment els de salut, ensenyament i inserció laboral, però 

lamenta que no el considerin prou urgent, ja que tenen previst posar-lo en marxa el 

2020 o 2021. Fet aquest breu repàs, confirma que comparteixen el desig d’atendre 

millor les necessitats, tot i que hi ha projectes que són urgents però que no veuran la 

llum fins al 2020 o 2021. 

 

La Sra. ESTELLER, en nom del seu grup, expressa l’agraïment del seu grup a tots 

els treballadors i treballadores, i a totes les persones que han participat en 

l’elaboració d’aquest pla d’acció Impulsem, que va començar fa dos anys. 

Observa que el pla conté moltes reflexions i anàlisis de la manera com s’han de 

millorar els serveis socials, però el seu grup valora que hi manca concreció. 

Fa avinent que consideren que la transformació dels serveis socials ha de passar, 

d’entrada, per l’increment de centres, dotar-los d’una estructura més operativa que 

tingui capacitat per respondre a temps les necessitats de la gent. Precisa que per això 

cal passar dels quaranta centres actuals a tenir-ne un en cada barri, és a dir, manquen 

trenta-tres centres, i ho justifica perquè la proximitat és fonamental; igualment, també 

creuen que cal incrementar el nombre de treballadors als centres, establir un horari 

més ampli que s’adigui a les necessitats de les persones usuàries; en aquest sentit, diu 

que no entenen per què hi ha un tancament a mitja tarda, o que els dijous al matí no 

facin atenció al públic en alguns centres, cosa que comporta que moltes persones es 

trobin desateses. 

Afirma que tampoc no entenen per què l’atenció sempre ha de ser amb cita prèvia, i 

tot i que reconeixen que és important en determinats casos, l’atenció hauria de ser 

immediata. 

Conclou, per tant, que la reflexió que es fa en aquest pla és positiva, però entenen 

que cal tenir més en compte el tercer sector, motiu pel qual el seu grup ha plantejat 

un seguit d’esmenes, algunes de les quals han estat acceptades, i, alhora, consideren 

que també peca de poca concreció. 

Posa en relleu la necessitat d’establir una finestreta única a fi d’agilitar la resolució 

dels problemes; apunta que la mitjana de resposta és de vint-i-set dies; igualment, 

també proposen un expedient únic i una persona de referència que en faci el 

seguiment. Afegeix que també és molt important una atenció personalitzada, així 

com una cartera de serveis clara i definida i, per tant, a més del protocol existent 

entenen que cal un reglament per unificar criteris i que no tot depengui de la 

ponderació que en faci el treballador dels serveis socials. 
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Per tot plegat, reclamen més implementació de projectes i més rapidesa i, sobretot, 

que es vetlli per la confidencialitat, un aspecte primordial per a les persones que 

tenen un problema; així com que també hi hagi més centres. 

 

La Sra. ROVIRA abans d’abordar el contingut d’aquesta mesura de govern, saluda 

els companys i companyes en lluita, alguns dels quals són a la tribuna de públic, a la 

xarxa de cuidadores de Barcelona, als treballadors i treballadores del Bicing i del 

metro que evidencien conflictes arran de les seves condicions laborals. Fa referència 

concreta a la criminalització que està patint el col·lectiu de treballadors i 

treballadores del metro per part del Govern de la ciutat, i referma el compromís del 

seu grup amb el col·lectiu en vaga, i expressa el rebuig per l’actitud patronal del 

Govern municipal i la seva voluntat de confrontar la classe treballadora i els usuaris. 

Referma, igualment, la demanda de dimissió de Mercedes Vidal, i assenyala que si el 

setembre vinent el Govern continua enrocat i la regidora encara no ha dimitit, 

elevaran la responsabilitat a l’alcaldessa i en demanaran, també, la seva reprovació al 

plenari. 

Dit això, i entrant a valorar el pla d’acció que els presenten, indica que van fer arribar 

diverses aportacions a la regidoria que no els han estat respostes, i diu que haurien 

volgut poder treballar amb més profunditat determinats aspectes del document. 

 

La Sra. ROVIRA continua la seva intervenció reconeixent que, malgrat que no s’han 

respost les aportacions que el seu grup va fer a la mesura, el procés participatiu ha 

estat molt ampli i algunes ja han estat recollides arran de les aportacions de 

treballadors i treballadores dels serveis socials. Això no obstant, considera que hauria 

calgut posar més èmfasi en les condicions laborals de la plantilla, així com de quina 

manera es materialitzen en el nou model de serveis socials; igualment, apunta que cal 

anar a l’arrel de les desigualtats que provoquen que una persona hagi d’acudir a un 

centre de serveis socials. 

Expressa el convenciment del seu grup que calia un canvi substancial en el model 

d’atenció primària, que entenen que no es veu reflectit en aquest document, així com 

tampoc una línia transversal respecte a la transformació que reivindiquen d’un model 

assistencialista a un d’apoderament de les persones usuàries dels centres de serveis 

socials. 

Afegeix que hi ha diferents àmbits que consideren que no queden prou definits en 

aquest projecte, entre els quals un de marcadament ideològic que és el que afecta les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores del servei; igualment pregunta 

amb quins indicadors s’avalua el treball grupal i comunitari, i per la transversalitat de 

l’eix feminista als centres de serveis socials, així com la necessitat d’una intervenció 

biopsicosocial en infància que faci èmfasi en aquesta manera d’intervenir. 

Afegeix que també troben a faltar espais als centres de serveis socials a fi de poder 

fer intervencions de grup; alhora, consideren que per constituir l’apoderament de les 

persones usuàries hauria calgut una participació molt més remarcable de la seva part 

i major implicació en els diferents projectes. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació de la mesura així com la feina que hi han 

esmerçat els diversos equips de treball. 

Valora el dels serveis socials com un àmbit de debat i discussió en què és essencial 

garantir la continuïtat de certes accions i projectes, una certa continuïtat institucional, 



Ref.: CP 

8/17 V: 

22/09/2017 
PÀG. 8  

per tant; i d’altra banda, la necessitat d’analitzar reptes de futur, millorar les 

actuacions i adaptar-les a les necessitats canviants. 

Subratlla que aquestes polítiques necessiten consensos polítics amplis, i que s’han de 

poder treballar en aquesta cambra. En aquest sentit, confirma que està d’acord amb 

les línies bàsiques del pla, així com amb la necessitat d’incrementar la plantilla per 

poder-les fer realitat amb els millors professionals, i que aquests tinguin les millors 

condicions laborals possibles. 

Considera cabdal posar l’accent en els dispositius d’avaluació i en l’anàlisi de 

l’impacte de les mesures de millora. Igualment, subscriu que cal treballar per reduir 

la burocràcia, que pot significar una autèntica trava en les polítiques adreçades a les 

persones. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix les aportacions dels grups municipals, i posa en relleu que el 

procés ha estat plenament transparent i obert a tots ells. 

Precisa que han fet arribar per escrit la resposta a les esmenes de tots els grups, tret 

del de la CUP, que ho va fer fora de termini i que la rebrà properament. 

Precisa, tanmateix, que el procés d’implantació del pla d’acció serà dinàmic, i que 

dels vint projectes estratègics que conté, catorze s’implantaran els propers dos anys, 

de manera que la priorització és evident. Afegeix que el pla va acompanyat de 

l’enfortiment dels serveis socials bàsics. 

Rebat les afirmacions d’alguns grups, en el sentit que cal reforçar els serveis socials, 

posant de manifest que l’any passat es van incorporar quaranta-un professionals, 

enguany quaranta-cinc, incloent quinze persones de gestió administrativa per 

contribuir a la desburocratització del servei; remarca, igualment, que s’ha passat de 

les seixanta-vuit substitucions anuals a cent trenta a l’IM de Serveis Socials, fet que 

reflecteix que es va clarament en la línia d’enfortir i millorar l’atenció. 

Retreu que es menystinguin aspectes que signifiquen transformacions de fons del 

model, com és el cas de l’atenció en grup, que no significa abandonar l’atenció 

individualitzada i el seguiment, però parteix de l’experiència dels mateixos centres en 

la manera d’abordar millor el tracte amb les persones que hi acudeixen. Insisteix que 

no es tracta de restringir drets sinó d’ampliar la dimensió comunitària. En aquest 

sentit, es refereix al projecte Ponts, que implica la col·laboració amb els CAP, en una 

tasca d’integració que pilota aquest ajuntament. Igualment, remarca que han impulsat 

una oficina inèdita de prestacions que canalitza les demandes de la ciutadania, i ho 

valora tot plegat com un salt sense precedents. 

 

La Sra. FANDOS replica a la Sra. Ortiz que dir que han fet un salt sense precedents 

és dir massa, i li recorda que ara com ara hi 9.844 PIA pendents, quan van trobar-ne 

només 1.830 quan van arribar a l’Alcaldia; és a dir, durant el present mandat s’han 

multiplicat exponencialment els PIA pendents. 

Afegeix que també hi ha més persones sense sostre, més assentaments; i fa avinent 

que la mateixa PAH els retreia fa poc que no haguessin fet més centres d’allotjament 

temporal, i afegeix que s’ha incrementat la llista d’espera per accedir als serveis 

socials. 

 
La Sra. BARCELÓ reitera la pregunta a la Sra. Ortiz de si aquest govern municipal 

es compromet a atendre les persones que acudeixen als serveis socials en un termini 

màxim d’una setmana. I afegeix que de les vint línies estratègiques que presenta la 

mesura, en dos anys només han estat capaços de posar-ne en marxa nou. 
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La Sra. BENEDÍ, després d’agrair les respostes de la Sra. Ortiz, demana al Govern 

que es posi a treballar i li recorda que van assegurar que, aquesta, era una prioritat 

quan va començar la legislatura. 

Fa referència al fet que, en començar el mandat, el seu grup va demanar la 

convocatòria d’un ple extraordinari per tractar de la pobresa a la ciutat, i entén que 

s’han perdut dos anys. 

 

La Sra. ESTELLER reclama a la regidora que actuï amb més determinació i mitjans, 

que s’agilitin els processos i, sobretot, que resolguin les llistes d’espera. 

 
 

c) Informes 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment 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; 

SOTMETRE aquest acord i el text de les corresponents ordenances fiscals a 

informació pública durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins els quals els interessats 

podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 

TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances 

fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que es farà el debat conjunt de les quatre 

ordenances fiscals que es porten a aprovació, mentre que la votació es farà per 

separat, tal com es va acordar en junta de portaveus. 

 

El Sr. PISARELLO indica que proposen una reforma molt concreta de quatre 

ordenances fiscals, i que esperen poder discutir la resta els propers mesos de 

setembre i octubre. 

Dit això, precisa que es tracta de mesures tècnicament necessàries, en la línia d’una 

fiscalitat socialment i ambientalment progressiva i, sobretot, que no són maximalistes 

en el sentit que estan pensades per arribar a consensos amplis en aquest consistori. 

Assenyala que, en primer lloc, plantegen la modificació de l’impost de vehicles a fi 

d’adaptar les bonificacions actuals a les etiquetes ambientals creades per la DGT; en 

segon lloc, s’exigeix l’eliminació de la taxa de clavegueram a les persones que estan 

en situació de pobresa energètica; en tercer lloc, es proposa reduir els topalls dels 

comerços que no es veuran beneficiats per la rebaixa del rebut de l’IBI arran de 

l’actualització cadastral, i, finalment, plantegen introduir un recàrrec de dos euros per 
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hora en la taxa d’estacionament a la via pública els dies que hi hagi episodis 

d’emergència per contaminació. 

 

La Sra. RECASENS entén que aquest punt suposa la crònica d’una mort anunciada, 

ja que aquestes mesures aïllades del gruix de les ordenances fiscals, fora de context i 

sense estar vinculades entre si, constaten el fracàs de la política fiscal municipal i 

d’allò que ja s’albira de cara al desembre. 

Entén que avui el Govern afronta algunes urgències tècniques per mirar d’arreglar 

qüestions determinades a fi que no se’ls escapin de les mans. 

Diu que el Govern municipal, d’ençà que es va encetar el mandat, ha entès la política 

fiscal com una eina populista per establir mesures més estètiques que no pas 

efectives. Així, fa referència a la pujada testimonial de l’IBI, anunciant que a partir 

d’ara els rics pagarien més que els pobres, i a l’increment de la taxa d’escola bressol 

a les classes mitjanes, i ben poca cosa més. Això no obstant, destaca que fan grans 

campanyes mediàtiques, com ara l’endegada per anunciar tres milions d’euros per 

ajudar vint mil famílies al pagament de l’IBI, i que finalment només arribarà a quatre 

mil; o els dos-cents mil euros destinats a la publicitat sobre la davallada del rebut de 

subministraments per afrontar la pobresa energètica, que es tradueix en un estalvi 

d’entre deu i quinze euros anuals. 

Aprofita per recordar a l’alcaldessa que presideix l’Àrea Metropolitana, i que encara 

s’ha d’ajustar la taxa de recollida de residus a les famílies que pateixen pobresa 

energètica, que juntament amb la taxa de clavegueram representa el 70% dels 

impostos municipals que es paguen. 

Assegura que no han entès la negociació a la carta, per què han caigut algunes de les 

taxes en les quals hi havia acord, com és el cas de la imposada als autocars a les fonts 

de Montjuïc; o els beneficis per als gremis en les àrees d’aparcament; o que els 

comerciants no hagin de pagar quan es facin fires al carrer, o l’ICIO i les mesures 

mediambientals, que han quedat fora del paquet de negociació. 

Destaca l’impacte remarcable en l’IBI que rebran els comerciants, concretament els 

vuit mil que canviaran d’usos i dinou mil comerços greument afectats, concretament 

se’ls baixa l’increment a un 7% i un 14%, i pregunta per què aquests percentatges i 

no uns altres de menors. 

Pregunta, igualment, què succeeix amb els usos esportius, culturals o industrials, que 

continuen afectats; i considera que ja és hora que el Govern digui alguna cosa sobre 

negociació col·lectiva en matèria d’IBI per avaluar com impacta en el terreny 

mediambiental. 

Finalment, quant a la mesura a les zones blaves els dies d’episodi de contaminació, la 

valora com a aïllada i puntual que no s’inscriu en cap pla genèric contra la 

contaminació. 

 

La Sra. MEJÍAS es refereix al fet que la modificació de les ordenances fiscals que 

avui els presenten és puntual, per la qual cosa entén que el Govern renuncia a la 

negociació d’un nou projecte per modernitzar l’instrument més important de 

recaptació municipal. 

Observa que entre les modificacions n’hi ha de ben sorprenents, com ara l’exempció 

de la taxa de clavegueram a les famílies en situació de precarietat, i que ja estava 

prevista en la Llei 24/2015, aprovada fa dos anys, i es pregunten per què han trigat 

tant a aplicar-la, alhora que confirma que el 2016 el 86% de famílies en situació de 

vulnerabilitat va pagar aquest impost. 
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Retreu al Govern, igualment, que hagi gastat més en publicitat, el primer trimestre 

d’enguany 187.900 euros, quan preveien gastar-ne només 50.000; de la mateixa 

manera que amb la campanya de l’IBI, ja que als possibles beneficiaris els ha sortit 

més cara la campanya publicitària que no pas el retorn o l’impacte que ha tingut per a 

les persones bonificades. Assegura que no acaben d’entendre aquesta política fiscal, 

si no és la instrumentalització de la pobresa energètica en benefici propi. 

Pel que fa a la modificació que suposa la introducció de nous topalls a l’IBI dels 

comerços, havent hagut de reconèixer que la modificació cadastral impactaria en més 

de vint mil comerços amb un increment substancial de l’impost, diu que no entenen 

per què apliquen aquests topalls i no uns altres de més reduïts a fi de beneficiar més 

comerços. 

Quant a la tercera modificació, considera que es limita a una adaptació de la 

categorització establerta per la DGT. 

I pel que fa a l’increment de la taxa per estacionament de vehicles a les zones verdes 

i blaves, ho valora com un nou intent de combatre l’ús del vehicle privat. Remarca 

que si disposessin d’un transport públic eficaç els semblaria correcte, però no és així, 

i recorda que els treballadors del metro i del servei del Bicing protesten per la 

incapacitat del Govern municipal de resoldre els seus conflictes laborals. I reclama 

que, en comptes d’aplicar taxes als qui no tenen altre remei que l’ús del vehicle 

privat, resolguin els conflictes que afecten el transport públic. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el seu grup valora que aquestes quatre 

modificacions aporten aspectes positius per a la ciutadania, com ara la rebaixa de 

l’IBI als comerços amb la reducció dels topalls. Igualment, consideren positiva 

l’exempció de la taxa de clavegueram en els casos de pobresa energètica, així com 

les mesures de caràcter ambiental com l’adaptació de l’impost de vehicles als 

categoritzats amb la classificació de la DGT, i la bonificació als vehicles menys 

contaminants. 

Quant a l’increment de tarifes per estacionament a la via pública, recorda que estan 

parlant d’episodis de contaminació elevada, que a Barcelona s’acostumen a produir 

molt poques vegades a l’any, i que els decreta la Generalitat. Valora que suposa una 

mesura de caràcter estratègic per combatre els casos de màxima contaminació i 

promoure la millora de la qualitat de l’aire. 

Dit això, opina que aquesta modificació puntual de les ordenances fiscals demostra 

que el Govern té dificultats per arribar a acords importants pel que fa als ingressos i 

despeses de la ciutat; i diu que els preocupa que li pugui fer mandra plantejar el debat 

sobre impostos i pressupostos, i confia que finalment adopti una postura oberta i 

dialogant en comptes de la que ha mantingut les dues darreres setmanes. Tanmateix, 

lamenta que demostri que, ara com ara, no té la intenció d’afrontar aquest debat de 

ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS considera que el Govern municipal ha llançat la tovallola abans 

d’iniciar el combat, i renuncia a disposar d’ordenances fiscals per a l’exercici vinent 

i, per tant, també a rebaixar la fiscalitat a Barcelona, que és la ciutat més cara de tot 

l’Estat. 

Entén que això també és la constatació d’un fracàs polític en l’establiment 

d’ordenances fiscals, ja que el Govern es limita a portar al Ple quatre modificacions 

que saben que no podran incloure en una modificació general de les ordenances 

fiscals. 
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Fa referència a la rebaixa en els topalls de l’IBI del comerç, amb la qual entén que 

reconeixen que la revisió cadastral influïa en aquest impost; observa que la rebaixa 

proposada millora la situació actual, però diu que desconeixen si hauria estat possible 

una rebaixa més substancial, atès que la mesura no s’acompanya d’informes tècnics 

ni econòmics. I es pregunta si no hauria estat factible, fins i tot, congelar l’IBI als 

comerços. 

Considera, per tant, que aquesta és una modificació necessària però insuficient, motiu 

pel qual anuncia que presentaran al·legacions. 

Pel que fa a l’impost de vehicles, reconeix que es tracta d’una modificació tècnica 

suscitada per la introducció de la classificació de la DGT. 

Quant a l’exempció de la taxa de clavegueram a les famílies en situació de 

precarietat, considera que és justa i necessària, però com ja ha expressat la Sra. 

Mejías, tampoc no entenen per què no s’ha fet fins ara; ni tampoc comprenen per què 

no impulsen la mateixa modificació a l’Àrea Metropolitana. 

Valora l’increment de la taxa a l’àrea blava com un capítol més de la fòbia al vehicle 

privat del Govern de la ciutat, i creu que, novament, utilitzen amb demagògia la 

contaminació per plantejar una mesura recaptatòria i arbitrària; així, remarca que 

volen apujar els parquímetres per decret, quan els sembli, i pregunta qui decidirà que 

es tracta d’un episodi excepcional de contaminació. Altrament, assenyala que el seu 

grup prefereix les bonificacions a les penalitzacions; la millora del transport públic a 

la persecució del vehicle privat i, en conseqüència, diu que no estan gens d’acord 

amb aquesta mesura en concret. 

 

La Sra. REGUANT celebra que s’hagi rectificat i que es puguin votar separadament 

les modificacions, atès que això facilita la seva valoració independent. Tot i això, diu 

que lamenten la poca valentia, o incapacitat política, amb una proposta de 

modificació que queda curta, coixa i que sembla més propagandística que no pas 

efectiva. En aquest sentit, recorda que la proposta d’ordenances fiscals de fa un any 

era més valenta, i que el seu grup hi havia presentat una bateria de mesures fiscals 

que ara no veuen reflectides gairebé. 

Quant a les mesures proposades, deixant de banda l’exempció de la taxa de 

clavegueram en aplicació de la Llei 24/2015, valoren que la resta és queden curtes. 

Així, en matèria de fiscalitat ambiental i de mobilitat, creuen que les mesures són 

modestes i superficials, sobretot pel que fa al preu de les àrees verdes i blaves en 

episodis d’alta contaminació, casos en què cal tenir en compte que a Barcelona la 

contaminació elevada és permanent i que amb aquesta mesura no se solucionarà, ja 

que no té cap mena d’impacte en la minoració del trànsit. 

Això no obstant, entenen que on realment es queden curts és en la reforma de l’IBI, 

només per als usos comercials i vinculada a una revisió cadastral, i en cap cas 

plantegen un augment per a les grans superfícies comercials. En aquest sentit, 

plantegen una reforma de l’IBI integral i que abordi les grans superfícies, i que 

comencin també a plantejar aquesta reforma, com ja fan altres municipis, per a 

escoles religioses i concertades tal com el tribunal d’Estrasburg proposa. 

 

El Sr. ARDANUY considera que les modificacions d’aquestes ordenances 
fiscals són tímides, sobretot en l’àmbit mediambiental, i entén que caldria un 
paquet més ampli pel que fa a tot allò vinculat amb la contaminació i a 
l’estímul d’una qualitat ambiental més remarcable. 
Confirma que està a favor de totes les mesures que ajudin al dinamisme econòmic i a 

la redistribució de la riquesa, per a la qual cosa entén que hauria calgut un debat de la 
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fiscalitat d’abast més ampli, haver emfasitzat el seguit de mesures que poden ajudar a 

la millora mediambiental de la ciutat, i una lluita més efectiva contra els episodis de 

contaminació, però també contra el nivell global de contaminació de la ciutat que és 

permanentment alt. 

Avança el seu vot favorable a les quatre modificacions, tenint en compte, però, que 

cal un debat més ampli i més complet. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que amb aquesta reforma de les ordenances fiscals volen 

expressar el seu compromís amb el comerç, una activitat generadora de cohesió, 

riquesa, ocupació i de vida als barris. Precisa que gairebé el 70% dels establiments 

comercials han vist reduït el seu valor cadastral, així com la factura de l’IBI; i, en els 

casos en què no es rebaixa la factura, bé perquè s’ha incrementat el seu valor de 

mercat o bé perquè s’ha canviat l’ús d’industrial a comercial, van anunciar que 

establirien mesures per evitar l’impacte. Precisa, en aquest sentit, que han proposat 

abaixar al 7% i al 14% els topalls —abans 10% i 20%—, i esperen aconseguir que 

l’1 de gener de 2018 tots els comerços se’n beneficiïn. 

Indica que amb l’aplicació de la mesura es plantegen els problemes tècnics que 

implica qualsevol ajustament de l’IBI, i observa que aquí s’han proposat mesures 

sense tenir en compte la Llei reguladora d’hisendes locals, ni tampoc les possibilitats 

que tenen els municipis en aquest sentit. 

Afegeix que a tot això s’hi sumen els ajuts a comerços emblemàtics que també 

proposen per ajudar el sector. 

 

La Sra. RECASENS expressa la desconfiança absoluta del seu grup, ja que no es 

parla dels IBI dels usos esportius, d’hostaleria, culturals o industrials. 

Pel que fa als comerços, remarca que la rebaixa és tímida sense abordar l’impacte en 

conjunt; quant a l’increment de preus d’estacionament en àrees blaves i verdes en 

episodis de contaminació, la valora com una mesura testimonial i aïllada que deixa 

de banda l’abordatge de la contaminació habitual. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot a favor dels quatre punts que inclou la proposta. 

 

El Sr. MULLERAS reclama mesures efectives de reducció de la fiscalitat en comptes 

de gastar més en publicitat que a subvencionar fiscalment ajudes a aquelles persones 

que ho necessiten. 

 

La Sra. REGUANT expressa el vot contrari del seu grup a l’ordenança de l’IBI 

comercial i el vot a favor de les altres tres mesures. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que avui duen al Ple una proposta molt concreta de 

reforma d’ordenances fiscals, i confirma que aspiren a arribar a un acord més ampli, i 

que haurien volgut fer propostes més ambicioses en molts dels aspectes que aquí 

s’han plantejat. Per tant, accepta la invitació dels grups municipals a negociar un 

paquet més ampli, convençuts que Barcelona necessita una fiscalitat més progressiva, 

tant des del punt de vista social com ambiental. 

Diu que no farà comentaris quant a la intervenció del Grup Demòcrata, tenint en 

compte la fiscalitat absolutament regressiva que va aplicar durant el seu mandat, 

apuntant linealment els impostos a tothom i, per tant, no considerarà el que aquí han 

plantejat. Pel que fa als grups de Ciutadans i del PP, posa de manifest que oscil·len 

entre el catastrofisme i un sobtat accés revolucionari; així, avui s’han recordat de la 

taxa de 
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clavegueram que mai no havien abordat, i també han apel·lat a la Llei 24/2015 contra 

la pobresa energètica, retraient al Govern que no l’hagi aplicada abans, i els respon 

que aquesta exempció de taxa no s’ha aplicat en cap ajuntament de Catalunya, i que 

el de Barcelona és el primer que ho farà. Afegeix que no han de dubtar que també ho 

plantejaran a l’Àrea Metropolitana. 

Igualment, fa notar que aquests dos grups han esgrimit arguments catastrofistes quant 

a l’increment de dos euros en la taxa per estacionament en àrees blaves i verdes en 

episodis d’alta contaminació, i entén que és demagògic qualificar-ho de mesura 

arbitrària, ja que aquests episodis els dicta la Generalitat, i es produeixen molt 

aïlladament. Altrament, creu que allò que els hauria de preocupar realment són els 

anys que fa que els experts alerten del grau de contaminació diari de Barcelona. 

Així, doncs, de cara a la negociació de la resta d’ordenances fiscals, demana que 

posin aquesta realitat a la taula, ja que no és una reivindicació partidista sinó ben 

objectiva; i entén que s’haurien de preguntar per què tots plegats no són capaços 

d’anar més enllà. 

 

S’APROVA amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi, i les Sres. 

Recasens, Fandos i Homs, 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 i Homs, 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. 

 

2.- (F-1704) AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un 

contracte de finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc Europeu 

d’Inversions, d’acord amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 

50% del cost de la inversió en la construcció de 23 promocions d’habitatge públic 

destinat a lloguer social. 

 

El Sr. MONTANER indica que aquest expedient fa referència a l’aprovació d’un 

crèdit de 125 milions d’euros que atorga el Banc Europeu d’Inversió (BEI) al 

Patronat Municipal de l’Habitatge per executar gairebé dos mil dos-cents habitatges, 

distribuïts en 23 promocions. Precisa que el projecte presentat reuneix les 

característiques socials i de qualitat ambiental que requereix el banc esmentat; d’una 

banda, es tracta de fer habitatge assequible per a les persones que no poden accedir al 

mercat privat d’habitatge i, d’altra banda, de l’aplicació de criteris energètics 

d’eficàcia i estalvi. 

Indica que tot això implica el finançament d’aproximadament una quarta part dels 

habitatges previstos en el Pla d’habitatge, i suposa la meitat de la inversió, que 

arribarà a 245 milions d’euros, un 31% dels quals serà el capital que aportarà aquest 

ajuntament, més un 19% que s’està tramitant amb entitats financeres públiques i 

privades. 



Ref.: CP 

8/17 V: 

22/09/2017 
PÀG. 15  

Assenyala que el préstec és a molt baix interès, i justifica que han recorregut a aquest 

ajut europeu perquè ni l’Instituto Oficial de Crédito (ICO), que depèn del Govern de 

l’Estat, ni l’Institut Català de Finances financen projectes de promoció pública 

d’habitatge. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot a favor d’aquest expedient, tal com ja van 

expressar en comissió, atès que es tracta d’una de les mesures contingudes en el Pla 

d’habitatge, a l’aprovació del qual van donar suport. 

Reitera, tanmateix, que van lents i que cal posar mesures damunt la taula per 

desenvolupar el pla esmentat i resoldre la bombolla immobiliària, que no només 

afecta els preus de venda de mercat, sinó també els habitatges de lloguer. 

Això no obstant, celebra el finançament del BEI, al qual van recórrer també durant el 

mandat passat per finançar projectes molt importants relacionats amb la mobilitat, 

l’habitatge protegit o l’ampliació del port. 

 

El Sr. BLANCO destaca la sort que tenen de pertànyer a la UE, que els permet 

contractar un crèdit en condicions tan favorables com aquest, amb un interès inferior 

al de mercat. Altrament, diu que si no hi pertanyessin no tindrien finançament per 

construir aquests dos mil dos-cents habitatges socials; remarca que no seria possible 

si Barcelona no formés part de la UE, com sembla que pretenen alguns grups 

d’aquest plenari. 

Alerta que treballar per treure la ciutat de la UE i donar oxigen als qui pretenen 

saltar-se el marc legal és una irresponsabilitat, i posa en risc la permanència a la UE. 

Per tant, demana a l’alcaldessa que no doni ales als qui posen en risc les polítiques 

socials d’aquest ajuntament. 

 

La Sra. BENEDÍ fa referència a les condicions favorables del crèdit per a aquest 

ajuntament, i que ha de permetre el finançament de 23 promocions d’habitatge social 

en diferents barris de la ciutat i, per tant, avança que hi votaran a favor. 

Dit això, pregunta quan s’iniciaran les obres. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del seu grup i fa un seguit de 

consideracions; en primer lloc, recorda que el 2014 es va fer l’operació Bamsa, per la 

qual l’Ajuntament va ingressar cent milions d’euros per fer habitatge públic, i que 

entre les promocions per finançar hi havia el cent per cent de les vint-i-tres 

promocions que ara tornen a portar al Ple, entre les quals Germanetes - Viladomat - 

Comte Borrell i la de la Marina - Prat Vermell. 

Ratifica que estan a favor que es facin, però pregunta si les pagaran dues vegades; i, 

si és així, demana què se n’ha fet del 50% de l’ingrés obtingut amb l’operació 

Bamsa. 

Afegeix que estan a favor de contractar un préstec amb una entitat bàsica en 

l’estructura de la UE, amb unes condicions certament molt favorables, tot i que 

recorda que està condicionat a l’execució de les obres. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que el seu grup votarà en contra de la concessió d’aquest 

préstec del BEI, atès que aquesta entitat ha contribuït, d’ençà de la seva creació, a la 

cohesió de la UE, una institució que ofega la sobirania de la classe treballadora, així 

com dels diferents països que la componen. 

Afegeix que el BEI s’ha estructurat com un organisme d’imposició dels interessos de 

les empreses europees als països del sud, actuant com a eina del neocolonialisme, de 
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la mateixa manera que mai no ha tingut en compte els impactes econòmics, socials i 

ambientals sobre les comunitats locals en què ha invertit. 

Qüestiona que un ajuntament que disposa de superàvit i pisos buits hagi de construir 

pisos nous, i diu que hi ha altres maneres de dotar la ciutat d’habitatge i que no 

haurien de comptar amb instruments neocolonials com aquest. 

 

El Sr. ARDANUY valora aquest préstec com una bona notícia, un finançament 

internacional que es vincula al Govern amb la voluntat de cofinançar aquestes 

promocions d’habitatge de lloguer social. 

Per tant, entén que ara cal posar fil a l’agulla i portar a terme les promocions al més 

aviat possible, ja que són imprescindibles per tirar endavant la política d’habitatge. 

Finalment, demana tranquil·litat al Sr. Blanco perquè sempre han estat europeus i 

també ho seran si són independents. 

 

El Sr. MONTANER agraeix els vots favorables a aquest punt, i aclareix que la 

producció d’habitatge nou és necessària en una ciutat amb vitalitat com Barcelona, 

tot i que reconeix que és una tasca lenta, motiu pel qual també opten per polítiques 

com la cessió i incorporació de pisos buits, o fins i tot la compra d’edificis de 

propietat vertical. 

Quant als cent milions d’euros de l’operació Bamsa, reconeix que tres dels projectes 

per finançar amb el préstec del BEI, els dos de Germanetes i el de la Marina del Prat 

Vermell, es faran servir per al 31% d’inversió que aquest ajuntament fa en 

l’operació. 

 

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

Reguant. 

 

3.- (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer, núm. 27-33, grafiada en el 

plànol annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció 

en règim de lloguer, d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament 

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

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

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

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

de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit, i 

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

clarificar i executar el present acord. 

 
 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- 

Nomenar el Sr. Álvaro Porro González membre del Consell d’Administració de la 

Societat, en substitució del senyor Jordi Via Llop. Segon.- Establir que el termini de 
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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. 

3r) 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 l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i 

Blasi i les Sres. Recasens, Fandos i Homs, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les 

Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i 

Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant, i també 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. 

 

5.- (0949/17) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, 

ciutadanes i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius consells de 

districte, d'acord amb la relació que s'adjunta en document annex, com a mereixedors 

d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 

contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

El Sr. PISARELLO indica que l’objectiu de l’atorgament d’aquestes medalles és 

reconèixer i valorar persones i entitats que han dedicat el seu temps i el seu esforç a 

fer de Barcelona una ciutat més amable, més alegre, més solidària, més justa i 

científicament innovadora. 

Reconeix que tots els grups municipals han fet un esforç d’autolimitació i de 

generositat perquè aquests guardons siguin lliurats amb un ampli consens; i ressalta 

que per primera vegada en vint anys es fa un reconeixement públic explícit a 

l’aportació que les dones han fet al desenvolupament dels valors cívics, i, corregint 

una anomalia històrica, enguany es distingeixen nou dones, tres homes i tretze 

entitats. Indica que aquestes dones pertanyen a àmbits molt diversos, i cita Marta 

Estrada, que ha destacat en l’àmbit científic, o Magda Oranich, advocada i defensora 

dels drets civils en plena dictadura; igualment, s’han reconegut dones dels districtes 

de la ciutat i, juntament, s’honora el ric teixit d’entitats que enforteixen la ciutat, com 

és el cas de la Casa d’Andalusia de Barcelona, una de les primeres cases regionals de 

la ciutat, o la Fundació Boscana, que d’ençà del 1961 treballa per oferir una vida 

digna a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Assenyala que amb aquestes medalles també es reconeix el món de la música i de la 

cultura, i cita Roberto Tierz, de la Sala Sidecar, o el cantant Loquillo. 

Aprofita per agrair a tots els grups municipals l’esforç de consens, i reconèixer i 

felicitar totes les persones i entitats guardonades. 

 

El Sr. MARTÍ celebra que un any més es porti al Ple l’acord d’atorgament de les 

medalles d’honor a entitats i ciutadans i ciutadanes que són mereixedores d’aquest 

importantíssim guardó. 
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Diu que el seu grup està orgullós de poder lliurar aquestes medalles a persones i 

entitats de tots els districtes de la ciutat que han excel·lit en la seva tasca de ciutadans 

compromesos i d’entitats que fan ciutat dia a dia. 

Destaca que els vint-i-cinc guardonats han acreditat, tots ells, el necessari consens 

polític i destaquen activitats basades en el voluntariat, la generositat i la solidaritat; 

homes i dones del món de l’associacionisme, la cultura, l’educació, la música, 

l’esport o la gent gran. I esmenta, a tall d’exemple, i en representació de tots els 

guardonats, Marta Estrada, Magda Oranich, la Casa d’Andalusia, Loquillo i la 

Fundació Boscana, tots perfils exemplars, com els de la resta de guardonats, els quals 

felicita en nom del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca que aquestes medalles són un reconeixement institucional a 

persones i entitats que han dedicat bona part de la seva trajectòria personal i 

professional a prestar un bon servei a la ciutat, a fer més gran i millor el nom de 

Barcelona, i que des d’avui passen a fer més llarga la llista de personalitats que 

passaran a la història de la ciutat. 

Destaca la contribució científica de la Dra. Estrada, Magda Oranich, jurista i política, 

a la qual es permet dir que admira profundament per la seva fortalesa i ganes de 

viure; esmenta, també, la Casa d’Andalusia per la seva contribució inestimable a la 

cohesió social; Loquillo, el roquer referent de tota una generació, que ha dedicat 

moltes cançons d’èxit a la ciutat; la Fundació Boscana, per la seva tasca inestimable 

en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual, i també expressa el 

reconeixement a totes les propostes d’atorgament d’aquest guardó per part dels 

districtes. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup a la concessió de les medalles 

d’enguany, com sempre han fet; valora el conjunt dels guardons que s’atorguen, i 

destaca que aquest any tenen un ampli ventall de dones barcelonines, autèntiques 

patriotes de ciutat i de barri que, a més, representen centenars i milers de persones 

que dia a dia fan possible que la ciutat sigui com és, magnífica, activa i amb 

aspiracions de justícia. Esmenta Cristina Clota, una activista de barri i compromesa 

amb l’associacionisme, implicada amb el Club Petit Congrés, en un món tan 

masculinitzat com el de l’esport; Dolors Lázaro, estretament vinculada al Club 

Excursionista de Gràcia i al Taller d’Història de Gràcia; Charo Martínez Muñoz, 

defensora compromesa de la ideologia de barri mitjançant l’Associació de Veïns per 

un Eixample sostenible i una figura imprescindible en la lluita contra els riscos de la 

transformació d’alguns indrets del centre de la ciutat; Sacramento Burgos, Sacri, 

presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, que ha 

desenvolupat una tasca ingent en la xarxa educativa 0-18 a Horta-Guinardó; Magda 

Oranich, jurista, defensora dels drets humans, de la democràcia, de les llibertats; la 

Dra. Marta Estrada, científica de renom. I afegeix el reconeixement i la felicitació del 

seu grup als homes i les entitats guardonades. 

 

El Sr. COLLBONI comparteix, en nom del seu grup, el que representa el simbolisme 

d’aquestes medalles d’honor que s’atorguen al millor de la Barcelona millor, la part 

més amable d’una ciutat que és solidària, plural, rica en la seva diversitat i que 

expressa valors mitjançant les entitats i les persones que avui reconeixen. 

Remarca que aquestes tasques impliquen tothom, els grups polítics, la societat civil i 

la ciutadania dels barris, però que els guardonats i guardonades d’enguany 

exemplifiquen d’una manera pràctica amb el seu paper quotidià; amb les seves 
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tasques professionals, socials, cíviques i voluntàries que donen la dimensió de 

convivència que identifica la ciutat, amb una manera d’exercir la ciutadania des de 

l’orgull i el projecte compartit que és Barcelona; llegats i activitats de persones com 

Marta Estrada, amb les seves investigacions biològiques i oceanogràfiques; Magda 

Oranich, una gran professional del dret, defensora dels drets civils i democràtics; 

entitats com la Casa d’Andalusia de Barcelona, un exemple de la pluralitat i la 

diversitat compartida a la ciutat; a la Fundació Boscana, que exemplifica molt 

clarament la cohesió social pel que fa a les discapacitats intel·lectuals; i José M. 

Beltran, més conegut com a Loquillo, un roquer del barri del Clot, que ha estat un 

referent per a moltes generacions de barcelonins, que va reivindicar que la música és 

de qui la fa i no de qui la paga, i que és un referent de llibertat, creació i modernitat. 

Celebra, per tant, que aquesta proposta hagi tingut el consens suficient. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que un any més aquest ajuntament ret homenatge 

a la trajectòria de 25 persones i entitats que amb la seva dedicació i compromís han 

contribuït a fer una ciutat millor. 

Destaca que la proposta d’enguany neix del consens, i que és compensada i 

equilibrada, reconeix la diversitat d’idees i creences, així com la pluralitat de la 

ciutat, sempre, però, amb el comú denominador que totes les persones i entitats 

proposades treballen diàriament per construir i millorar la ciutat de tots. 

Remarca que amb l’atorgament d’aquestes medalles la ciutat reconeix i agraeix a nou 

dones, tres homes i tretze entitats, que amb la seva feina i el seu compromís han 

contribuït a formar la ciutat que avui coneixen i que, en el seu conjunt, simbolitzen 

els millors anhels de la societat barcelonina, així com els valors i els principis que la 

sustenten. 

Diu que podria esmentar les persones i entitats guardonades com ja s’ha fet en 

intervencions anteriors, però es limita a citar la Fundació Boscana, que entén que 

exemplifica el conjunt de la vocació de totes elles, i que des de fa dècades treballa 

amb l’objectiu de garantir la qualitat de vida i l’assoliment de la màxima autonomia a 

les persones amb discapacitat intel·lectual, i fa possible la seva integració i 

participació a la societat. 

Reconeix, per tant, la generositat de persones i entitats que han contribuït amb el seu 

esforç i compromís social al fet que Barcelona sigui més humana i més solidària, i 

aprofita aquesta intervenció per felicitar tots els guardonats d’enguany. 

 

La Sra. ROVIRA reitera el que ja han expressat, com a grup municipal, en diverses 

ocasions semblants, en el sentit que no són partidaris d’aquesta mena de 

reconeixements institucionals, que depenen d’interessos de partit i de quotes entre les 

forces polítiques; altrament, la seva formació és de la tradició que el millor 

reconeixement és el de companys i companyes, sense cap interès i sense cap foto 

políticament correcta, i que expressa l’amor per la feina, la militància i la lluita. 

En conseqüència, confirma que s’abstindran en aquest punt. 

 

El Sr. ARDANUY subscriu la concessió d’aquestes medalles de ciutat i de districte 

malgrat que no hagi participat en el debat previ. Destaca les trajectòries rellevants de 

les persones i entitats guardonades, i que reflecteixen el tarannà de Barcelona. 

Mostra l’agraïment i l’orgull envers totes elles, que són mostra d’excel·lència i de 

compromís, trajectòries humanes que enforteixen la societat. 

Finalment, felicita les persones i entitats que enguany rebran aquesta distinció, i 

expressa el desig que els ajudin a continuar fent la ciutat que volen. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

6.- (49-2017) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia 

Urbana que figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, per 

haver prestat serveis sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap 

nota desfavorable en els seus expedients personals. La concessió de la medalla 

d’argent produeix els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’honors i 

recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis 

aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

El Sr. PISARELLO fa referència al fet que el punt sisè proposa el reconeixement a 

68 agents de la Guàrdia Urbana que compleixen 25 anys de servei a la ciutat, motiu 

pel qual rebran una medalla de bronze, i una medalla d’argent cadascun dels 65 

agents que en fa 35. Precisa que es proposa l’atorgament d’aquestes distincions el 28 

de setembre vinent en el marc de la celebració de la festa anual del cos. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot favorable del seu grup als punts sisè i setè, i 

aprofita per agrair de tot cor una feina ben feta als 133 agents que avui es proposa 

distingir el seu servei a la ciutat, i que de ben segur a molts d’ells els ha comportat 

sacrificis familiars. 

Valora positivament, per tant, que es posi en relleu la tasca que la majoria de la 

Guàrdia Urbana fa per a tota la ciutadania cada dia de l’any. 

Finalment té un record per al policia local de Gavà que ha mort aquesta setmana en 

prestació de servei. 

 

El Sr. SIERRA esmenta també l’agent de Gavà, Antonio López, i informa que la 

capella ardent estarà instal·lada a l’Ajuntament d’aquell ajuntament, que va fer ahir 

mateix una declaració institucional arran de la mort d’aquest servidor públic. 

Dit això, manifesta el posicionament favorable de Ciutadans al reconeixement 

d’aquests 133 agents de la Guàrdia Urbana, i anuncia que votaran en contra de la 

denegació de la medalla al sofriment d’un agent de la Guàrdia Urbana que, en acte de 

servei, va patir una lesió. En aquest sentit, adverteix que han de ser conscients, més 

encara tenint en compte el fet succeït a Gavà, que els agents de la Guàrdia Urbana 

cada vegada que es posen l’uniforme i surten a defensar els drets i llibertats de la 

ciutadania es juguen la vida i la feina. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot favorable del seu grup a ambdós punts, i se suma a 

les mostres de record i condol per l’agent assassinat a Gavà. 

Igualment, expressa la consideració que cal abordar una reforma del reglament del 

1976 a fi d’assolir el ple consens en la concessió de distincions a la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa el vot favorable del seu grup als dos punts de 

concessió de medalles d’argent i de bronze a agents de la Guàrdia Urbana per la 

prestació de servei durant 35 i 25 anys sense interrupció i cap nota desfavorable. 

En nom del seu grup, agraeix als agents guardonats la seva dedicació i 

professionalitat. Això no obstant, manifesta el desacord amb el fet que no es 

reconegui l’atorgament de la medalla al sofriment, en la categoria d’argent, a l’agent 
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de la Guàrdia Urbana que patir una lesió greu en un accident de moto en acte de 

servei, per la qual va causar més de set mesos de baixa i que li ha deixat seqüeles. 

Finalment, expressa la solidaritat del grup del PP amb la família del sergent de la 

policia local de Gavà assassinat aquesta setmana. 

 

La Sra. ROVIRA avança el vot en contra al punt sisè i favorable en el punt setè. 

Aprofita per recordar que el reglament que regeix l’atorgament d’aquestes medalles 

es va aprovar el 1976, i va entrar en vigor el juny de 1978. Puntualitza que les 

primeres eleccions municipals sota el règim constitucional i monàrquic actual van ser 

el 1979 i, per tant, que ja fa 37 anys que tenen un reglament franquista; i tot i que el 

Govern municipal va assegurar que se n’havien plantejat la reforma, avui novament 

tornen a aprovar l’atorgament d’unes medalles amb el mateix reglament. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a ambdós punts. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix les intervencions i s’afegeix en nom del Govern de la 

ciutat a les mostres de reconeixement i de condol per l’agent assassinat a Gavà. 

I recorda que tots els treballadors públics que pateixen accidents i lesions en 

l’exercici de els seves funcions compten amb tot el suport sanitari i social i el 

reconeixement professional que mereixen, però que la interpretació que plantegen 

tant el grup de Ciutadans com el del PP suposa una distorsió del que diu el 

Reglament d’honors i recompenses de la Guàrdia Urbana. 

Referint-se a la intervenció del regidor Coronas, i en la mateixa línia que la de la Sra. 

Rovira, confirma que ja disposen d’un text de proposta del nou reglament actualment 

pendent de dictamen jurídic, i avança que el proper setembre es farà arribar als grups 

municipals a fi que hi puguin fer les seves aportacions. 

 

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

Reguant. 

 

7.- (78-2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 24739, atès que, d’acord amb els informes que figuren a 

l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 

i 3.2 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i 

del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 

1976. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra dels Srs.  Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i 

la Sra. Esteller. 

 

8.- (808/2017) APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’annex 3 del 

vigent Catàleg de llocs de treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la 

Llei 3/2017, de 27 de juny de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, amb 

efectes d’1 de gener de 2017. INTEGRAR a la subescala de serveis especials: Servei 

d’Extinció d’Incendis de l’Escala d’Administració Especial les categories tècnic/a 

superior SPEIS, tècnic/a mitjà/ana SPEIS i tècnic/a mitjà/ana d’Infermeria SPEIS, i 

APROVAR el nou annex 2 de categories professionals del Catàleg de llocs de treball 

de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR el lloc 
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de treball de bomber/a accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de llocs de treball, en el 

sentit d’assignar-li el complement específic 91.20, i APROVAR el nou annex 1 del 

Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. 

MODIFICAR les taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de llocs de treball 

corresponents als apartats: 4. “retribucions complementàries: complement 

circumstancial” afegint el subapartat s) “manteniment d’acreditació” per als 

submarinistes; 4.1. “retribucions complementàries: serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries”, afegint a la taula d’ampliació de jornada la “funció cap de Guàrdia” 

i 6. “retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis extraordinaris i 

hores extraordinàries”, afegint a la taula la compensació de festius treballats SPEIS i 

la gratificació d’hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que consten a 

les taules annexes esmentades i amb els efectes establerts al preacord assolit en 

l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la 

Mesa General de Negociació. AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal 

a qui no resulti d’aplicació el catàleg de llocs de treball i taules retributives de 

l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions del personal amb el límit 

d’un increment global de l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. 

PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 

municipal i, de manera resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

 

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

Reguant. 

 

9.- (2017/575) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació 

Mundial de Grans Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els estatuts de l’associació 

esmentada. FACULTAR l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions 

necessàries per a la plena efectivitat del present acord, així com per al nomenament 

dels representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’associació esmentada. 

 

La Sra. PÉREZ destaca la participació activa de Barcelona en xarxes de ciutats, 

algunes de caire generalista que operen a escala global com Ciutats i Governs Locals 

Units (CGLU) o Metròpolis, i altres d’àmbit regional i sectorial en aspectes com la 

sostenibilitat, resiliència, educació, dret a la ciutat, acollida de refugiats i solidaritat. 

Assenyala que en la participació històrica de Barcelona en xarxes globals s’han 

compartit espais d’interlocució amb les principals organitzacions multilaterals com 

ara l’ONU, CGLU, organització mundial que representa les ciutats i els governs 

locals de tots els països del món, i Metròpolis com a organització que reuneix les 

principals ciutats metropolitanes del món, que té la seu del secretariat a Barcelona, i 

que valoren com un bon canal per incidir en les agendes globals, reforçant el 

municipalisme des del vessant internacional. 

En conseqüència, diu que avui porten a aprovació l’adhesió de l’Ajuntament de 

Barcelona a l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis per complir, en primer 

lloc, amb l’acord existent entre Metròpolis i CGLU, pel qual totes les ciutats 

membres amb més d’un milió d’habitants també ho han de ser de Metròpolis; i, en 

segon lloc, perquè entenen que és un espai que es pot reforçar amb el treball conjunt 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ avança que el seu grup votarà a favor d’aquesta adhesió perquè la 

consideren una decisió lògica i coherent atenent els antecedents i la implicació 

històrica d’aquest ajuntament amb Metròpolis mitjançant l’Àrea Metropolitana. 
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Assenyala que l’Ajuntament està compromès amb aquesta organització i amb altres 

que defensen interessos locals en el consell internacional, alhora que assumeix força 

càrregues, també econòmiques, com ara el cost de les seus permanents d’algunes 

d’aquestes entitats i, per tant, entenen que és coherent l’adhesió a Metròpolis també 

d’aquest ajuntament, i no només des de l’Àrea Metropolitana com fins ara, a fi de 

continuar incidint amb relació a les necessitats presents i futures de les grans ciutats a 

escala mundial. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que el seu grup emetrà un vot favorable a aquesta adhesió, 

essencialment perquè subscriuen que Barcelona ha d’estar present en aquestes 

entitats internacionals i que ha de desenvolupar una feina de lideratge internacional. 

Confirma que comparteixen els objectius de l’associació en el sentit d’afavorir la 

cooperació internacional, compartir coneixements i experiències entre ciutats i 

reforçar els llaços de solidaritat i diàleg internacional. 

 

La Sra. BENEDÍ se suma als vots a favor d’aquesta proposta d’adhesió a la xarxa 

Metròpolis; i posa en relleu que Barcelona acull un clúster de xarxes de ciutats a 

escala mundial com CGLU, Metròpolis o Medicities, i destaca que hi ha poques 

ciutats al món que concentrin un nombre tan important de seus d’aquestes 

característiques. 

Manifesta que el seu grup valora l’acolliment d’una xarxa com Metròpolis, que 

suposa una gran oportunitat per al posicionament internacional de la ciutat. 

Això no obstant, creuen que cal donar a conèixer la presència d’aquestes xarxes a la 

ciutat, així com retre comptes del seu cost. 

Considera que xarxes com Metròpolis han d’estar a disposició dels actors socials de 

la ciutat i de tota la ciutadania, els han de permetre fomentar contactes amb 

homòlogues d’arreu del món, desenvolupar projectes conjunts i aprendre de les bones 

pràctiques. 

Afegeix que el fet d’acollir l’Agència Europea del Medicament és un gran projecte 

de ciutat i de país i, en aquest cas, Metròpolis pot ajudar a aconseguir aquest gran 

repte. 

 

La Sra. ESTELLER avança el vot favorable del grup del PP a l’adhesió a la xarxa 

Metròpolis, considerant que Barcelona és una ciutat global amb una àrea 

metropolitana potent, i que ha de relacionar-se i tenir bones sinergies amb altres àrees 

de característiques semblants arreu del món i treballar conjuntament programes i 

projectes que els poden fer avançar. 

Valora que el més important de la pertinença a aquestes xarxes és l’intercanvi d’idees 

perquè puguin revertir en benefici de Barcelona; per tant, reitera que votaran a favor 

de la incorporació de ple de dret de Barcelona a la xarxa Metròpolis, atès que 

actualment no hi té vot per fer efectius molts dels projectes en què treballa 

l’associació. 

 

La Sra. ROVIRA valora la xarxa Metròpolis com un espai de confort de ciutats que 

són o volen ser metròpolis, i fer més humà un sistema de creixement capitalista, al 

qual el seu grup és partidari de renunciar. Altrament, manifesta que el seu està a 

favor del decreixement de la ciutat, i ha de disposar de polítiques nítidament 

anticapitalistes, confrontades a l’statu quo. 

Assegura que estan expectants per veure el paper que Barcelona tindrà en aquesta 

associació, que a parer seu hauria de ser de transformació social i posar l’èmfasi en 
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les persones i no en els interessos econòmics. Així, doncs, diu que mentre esperen a 

veure l’actuació de Barcelona en aquesta xarxa, faran una abstenció. 

 

El Sr. ARDANUY considera que l’estratègia global de Barcelona i el seu impacte 

internacional s’ha de visualitzar en tants àmbits com sigui possible, i Metròpolis és 

un dels que els permet establir estratègies, aliances i trobar respostes polítiques 

globals als principals reptes de les grans ciutats del món i, per tant, està convençut 

que Barcelona n’ha de formar part. 

 

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

Reguant. 

 

10.- (765/17) APROVAR l’acord transaccional entre l’Institut Municipal d’Informàtica 

de l’Ajuntament de Barcelona i Attachmate Group Spain, SL, de conformitat amb 

l’establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i procediment administratiu comú; FACULTAR el 

gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica perquè formalitzi l’acord esmentat; 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per part de l’Institut Municipal 

d’Informàtica a favor d’Attachmate Group Spain, SL (NIF) en la quantitat 

d'1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, més 21% d’IVA). 

 

La Sra. PIN reitera succintament l’explicació que ja va fer en comissió quant al fet 

que el programari Novell s’ha fet servir en aquest ajuntament del 1994 al 2012, any 

en què es va canviar de proveïdor; i que el 2013 Novell va presentar al·legacions 

reclamant l’ús de llicències per una quantitat de 3.990.000 euros. Indica que es va fer 

una auditoria el 2014 per avaluar a quant ascendia l’ús il·legítim de llicències, que ho 

va valorar en 871.000 euros. Afegeix que el 2017 el consell d’administració de l’IMI 

convé cercar un acord extrajudicial en el litigi, que finalment arriba per la quantitat 

establerta per l’auditoria; i el mateix any el consell rector de l’IMI aprova tirar 

endavant el compliment de l’acord, i que avui es presenta al Ple. 

 

El Sr. CIURANA considera que resulta evident que entre el 1994 i el 2011, any en 

què s’inicia l’auditoria, hi ha coses que aquest ajuntament no va fer bé, i en aquest 

cas es capgira el consell del món de l’advocacia que més val un mal acord que un 

bon plet. Això no obstant, entén que aquest cas ha de ser exemplificador que sempre 

s’han de respectar escrupolosament les qüestions relatives a la propietat intel·lectual, 

i en aquest cas deixant clar el nombre de llicències que realment es fan servir per a 

cadascun dels programes. 

 

El Sr. ALONSO avança el vot favorable del seu grup a aquest acord extrajudicial a fi 

de resoldre un embolic que els deixa una imatge prou lamentable dels governs 

anteriors. Diu que no entenen per quin motiu, el 2012, aquest ajuntament feia servir 

més de setanta-cinc mil llicències de software sense autorització del titular; i creu 

que encara és més sorprenent que d’ençà del 2014 el Govern tingués informes escrits 

que alertaven que tenien contret un deute de més de vuit-cents mil euros amb 

l’empresa propietària i que no es fes res respecte d’això. 

Assegura que allò que no volen és que un jutge condemni aquest ajuntament per 

aquests fets i, per tant, els sembla oportú arribar a una acord amb l’empresa. Això no 

obstant, entenen que els grups polítics i la ciutadania mereixen explicacions dels 

motius que han portat a aquesta situació. 
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El Sr. CORONAS posa de manifest que, tot i que avui no estan aquí per assenyalar 

culpables, aquest és un nou exemple de gestió clarament millorable de l’IMI durant 

mandats anteriors. 

Indica que el representant del seu grup va demanar en el consell rector de l’IMI que 

es mirés d’arribar a un acord amb l’empresa, i el que avui els presenten, de ben segur 

millorable, és preferible a qualsevol conflicte judicial i, per tant, avança que hi 

donaran suport. 

Finalment, insta el Govern municipal a acabar amb les males pràctiques i gestions de 

determinats organismes municipals. 

 

El Sr. MULLERAS acusa la regidora Pin de jugar amb el llenguatge, atès que allà on 

diuen acord en realitat és un reconeixement de culpabilitat. Remarca que aquest cas 

és una clara mala praxi de l’IMI durant el període 2008-2013, amb responsabilitat 

compartida del Govern socialista i d’ICV-EUiA, aquesta darrera formació, sòcia 

fundadora de Barcelona en Comú, i del de CiU. 

Assenyala que la utilització fraudulenta de llicències informàtiques es va veure 

agreujada amb l’opacitat amb què la va tractar l’IMI, però també el govern de 

Barcelona en Comú, atès que no va ser fins que el grup del PP ho va descobrir en el 

compte general i va posar de manifest aquesta problemàtica que el consell rector de 

l’institut no va abordar la qüestió que havia ocultat durant anys. 

Finalment, anuncia que el seu grup farà una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que el seu grup farà una abstenció. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable a aquest acord, tot i que adverteix que cal 

evitar que situacions com aquesta es tornin a produir. 

 

La Sra. PIN agraeix els vots favorables i assumeix que les coses no s’han fet bé, i 

entenen que és un cas per tenir molt present i que abona la necessitat d’implantar 

llicències de programari lliures a l’Administració pública, tal com ja fa molts anys 

que reclama la societat civil. 

 

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

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

 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

11.- (AS 2017-07/17) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats 

per l’Aigua Pública i la incorporació a aquesta de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre de ple dret; APROVAR els estatuts de l’associació que s’adjunten a 

l’expedient; FACULTAR, indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i Energia 

i la directora de la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) per a 

la signatura dels documents, i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 

efectivitat de l’acord. 

 

El Sr. BADIA explica que l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública és 

una iniciativa que neix dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Terrassa, 
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Sabadell, Gramenet, el Prat i Cerdanyola, que consideren que el públic és el millor 

model de gestió de l’aigua, i que pretén donar suport a tots els municipis que vulguin 

anar cap a aquest model de gestió, i alhora promoure-la a fi de compartir bones 

pràctiques a fi d’assolir la millor gestió pública possible. 

Destaca que aquest debat és present en la majoria de municipis del territori català, i 

que més de quinze municipis han fet aquest canvi de gestió els darrers anys, i es 

preveu que quinze més abordin el debat; alhora, remarca la importància de la 

col·laboració entre totes les administracions perquè els municipis que considerin 

pertinent establir un model de gestió pública ho puguin fer de la millor manera 

possible. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que el seu grup votarà en contra d’aquesta doble proposta; 

d’una banda, en contra de la creació de l’ens, que consideren que és prescindible; i, 

d’altra banda, en contra de la incorporació de l’Ajuntament a l’associació. 

Manifesta que el seu grup és favorable a la gestió pública del cicle de l’aigua, però 

també a la gestió privada i a la mixta, ja que consideren que el model de gestió ha 

d’anar en funció del tipus de municipi i de les seves condicions concretes. Afirma 

que no comparteixen dèries ideològiques ni prevencions polítiques contra ningú, ni 

contra privats ni contra públics, i entenen que tot té avantatges i inconvenients, i que 

en funció del lloc s’ha d’optar per un model o un altre. 

Insisteix que han de vetllar pel millor equilibri possible entre la qualitat i el preu, 

amb màxima eficiència i en benefici de l’usuari final; i, afegeix que, en tot cas, 

l’Administració sempre n’ha de fer el control, tant d’operadors públics, com privats o 

mixtos. 

 

El Sr. ALONSO també avança el vot en contra de Ciutadans per tres motius concrets, 

com ara que, en primer lloc, a Espanya avui dia l’aigua ja és un bé públic i la seva 

gestió està regulada per les administracions públiques. Precisa que, per molt que el 

Govern municipal vulgui explicar el contrari, les administracions públiques 

garanteixen el subministrament i marquen els preus. 

Esmenta, com a segon motiu, que aquesta associació no es preocupa pels problemes 

reals de l’aigua a Catalunya, com ara la garantia de subministrament en condicions 

de sequera i la contaminació dels rius. 

I, com a tercer motiu, esgrimeix l’existència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

una entitat molt més potent, que té les competències en la gestió de l’aigua, de la qual 

l’alcaldessa és presidenta i vicepresident el Sr. Badia; i, en conseqüència, consideren 

del tot innecessària la creació d’aquesta associació, i l’entenen com una mera 

operació de màrqueting polític. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el seu grup considera que aquest és un pas més en 

l’objectiu d’avançar cap a la garantia d’un accés universal i assequible a un recurs 

bàsic com l’aigua; i reconeix que avui dia l’accés està més o menys garantit, però cal 

assegurar que en el futur també ho estarà. 

Igualment, diu que calen les eines per avaluar les millores en la gestió del servei per 

part dels ens locals; en aquest sentit, valora positivament la col·laboració entre 

municipis, configurant el grup impulsor d’aquesta associació i amb la voluntat 

d’oferir suport, assessorament i acompanyament als municipis interessats a 

replantejar el seu model de gestió de l’aigua, i que per ells mateixos no tindrien els 

recursos per fer-ho. 
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Adverteix, però, que replantejar el model de gestió no significa donar-lo per fet, sinó 

estudiar-lo i treballar-lo. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup discrepa pel que fa a la creació 

d’aquesta associació, que té com a objectiu promoure la gestió directa de l’aigua, 

sobretot perquè desconeixen quin serà el retorn i l’estalvi per a la ciutadania 

d’aquesta gestió cent per cent pública que es proposa. 

Altrament, diu que sí que saben que costarà 18.000 euros cada any la creació i la 

pertinença a aquesta associació. 

Afirma que no disposen de cap informe sobre l’estalvi econòmic que pot suposar 

aquesta proposta, però sí que disposen d’informes que apunten els milions que pot 

costar aquesta política de remunicipalització, tenint en compte, a més, que la gestió 

de l’aigua ja és pública. 

Reitera, per tant, que no estan d’acord amb l’adhesió a aquesta nova associació, que 

entén que serà un nou “xiringuito” ideològic per difondre l’ideari polític del Govern 

municipal. 

 

La Sra. LECHA replica que la gestió de l’aigua a dia d’avui és un “xiringuito” 

econòmic. 

Feta aquesta observació, anuncia que el seu grup dona suport a la creació de 

l’Associació de Municipis i Entitats per la Gestió Pública de l’Aigua, tal com ja han 

fet molts municipis de Catalunya. 

Aprofita per recordar que el Plenari va aprovar dues proposicions per a la gestió cent 

per cent pública de l’aigua i, per tant, assenyala que calen accions concretes de 

caràcter administratiu, resolutiu i executiu per fer possible la remunicipalització, 

desmercantilització sobretot, d’un bé tan bàsic com l’aigua. 

 

El Sr. ARDANUY diu que li manca informació per tenir un coneixement més 

profund dels objectius de l’associació i, per tant, anuncia que farà una abstenció en 

aquest punt. 

Observa, però, que no s’ha de sacralitzar la municipalització, però considera que el 

sistema de gestió de l’aigua ha de tenir un control públic clar, alhora que ha de ser un 

servei operat amb qualitat, amb criteris de sostenibilitat mediambiental ben definits i 

amb cobertura social, aspectes que no tenen res a veure amb la gestió. 

 

El Sr. BADIA agraeix els vots a favor d’aquest punt, i puntualitza que allò que voten 

és donar suport al fet que els municipis puguin decidir lliurement i amb les màximes 

garanties quin model volen; per tant, serà cada plenari municipal qui ho decidirà. 

Dit això, demana al grup del PP que els facin arribar els informes a què ha al·ludit el 

Sr. Mulleras; i aprofita per dir que l’informe del Tribunal de Comptes confirma que 

la gestió pública de l’aigua és un 22% més barata que la gestió privada. 

 

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

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos i Homs, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller, i l’abstenció del Sr. Ardanuy. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

12.- (17PL16457) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, la modificació de PGM en tres peces discontínues de 
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la Zona Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat 

inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció esmentada de 

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

l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

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

Reguant. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

13.- (14PL16284) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla especial integral i de 

millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 

44-52, i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, en vista de 

l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 

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; NOTIFICAR aquest acord als 

promotors del pla, i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

S’APROVA el dictamen precedent 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 la Sra. 

Esteller. 

 

Districte de Gràcia 

 

14.- (17PL16464) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació i ampliació de 

l'edifici de l'escola Vida Montserrat per la Fundació ACIDH, situat al carrer Siracusa, 

núm. 53, promogut per la Fundació ACIDH. 

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

Reguant. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

15.- (17PL16460) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'escola 

bressol Canòdrom, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen 

precedent. Districte de Sant Martí 

16.- (17PL16459) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 

industrial consolidat situat al carrer Pallars, 191, districte 22@. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

c) Proposicions 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/6604) El Plenari del Consell Municipal acorda: Posar a disposició de 

l'Administració electoral del Govern de la Generalitat, els locals de titularitat 

municipal que s'utilitzen habitualment com a centres de votació, així com tots els 

mitjans necessaris sobre els quals sigui competent per tal de garantir a la ciutat la 

celebració del referèndum d'autodeterminació previst per al dia 1 d'octubre. 

 

ES RETIRA. 

 

El Grup Municipal Demòcrata presenta una moció amb relació al fenomen de la 

venda ambulant il·legal, la urgència de la qual no s’aprecia amb els vots en contra 

dels grups municipals de Barcelona en Comú, del Partit Socialista, del Partit Popular 

i de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/6601) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- El Govern municipal es 

compromet a actuar conforme al principi de legalitat respectant els principis 

constitucionals i estatutaris, així com els pronunciaments del Tribunal 

Constitucional, que prohibeix expressament col·laborar en qualsevol acte preparatori 

per a la celebració del referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. Així com els 

pronunciaments unànimes del Consell de Garanties Estatutàries. 2. Rebutjar 

qualsevol requeriment del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de 

Barcelona per assumir qualsevol tipus de responsabilitat en l'organització del 

referèndum, tant si és per a la formació del cens, la constitució de meses electorals, o 

la cessió d'espais municipals com a locals electorals com per a la celebració d'actes 

de campanya o distribució de material electoral. 3. Informar el funcionariat de 

l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal que ha d’actuar amb lleialtat 

als principis constitucionals i estatutaris que siguin aplicables al compliment de les 

seves funcions. 4. Preservar el bon ús dels fons públics a fi d'evitar qualsevol 

actuació de la corporació municipal o dels seus treballadors públics que pogués 

comportar responsabilitat patrimonial d’aquests. 

 

Es presenta el text transaccionat següent, que se sotmet a debat i votació: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. El Govern municipal es compromet a 

actuar conforme al principi de legalitat respectant els principis constitucionals i 
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estatutaris, així com els pronunciaments del Tribunal Constitucional que prohibeixen 

expressament col·laborar en qualsevol acte preparatori per a la celebració del 

referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. Així com els pronunciaments unànimes del 

Consell de Garanties Estatutàries. 2. Rebutjar qualsevol requeriment del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona per assumir qualsevol tipus de 

responsabilitat en l'organització del referèndum, tant si és per a la formació del cens, 

la constitució de meses electorals, o la cessió d'espais municipals com a locals 

electorals com per a la celebració d'actes de campanya o distribució de material 

electoral. 3. Informar el funcionariat de l'Administració local amb habilitació de 

caràcter estatal que ha d’actuar amb lleialtat als principis constitucionals i estatutaris 

que siguin aplicables al compliment de les seves funcions. 4. Preservar el bon ús dels 

fons públics a fi d'evitar qualsevol actuació de la corporació municipal o dels seus 

treballadors públics que pogués comportar responsabilitat patrimonial d’aquests. 

5. La corporació municipal insta els governs de la Generalitat i de l’Estat, i el conjunt 

de les forces polítiques, a centrar-se en el diàleg per tal d’acordar aquelles propostes 

concretes que permetin millorar l’autogovern, la qualitat democràtica de les 

institucions de Catalunya i superar l’escenari de confrontació actual, en el marc de la 

Constitució i del respecte a la llei. 

 

La Sra. MEJÍAS fa notar al Sr. Pisarello que hauria estat una cortesia parlamentària 

que la seva formació s’hagués esperat al debat d’aquesta proposició per posicionar el 

seu vot, i no pas avançar-lo per Twitter al més pur estil Trump. 

Dit això, assegura que Ciutadans no els demana adhesió a cap pla ideològic, sinó que 

el Govern municipal es comprometi a respectar les lleis democràtiques. Els adverteix 

que s’acaba el temps de l’ambigüitat, i que no poden restar massa temps més 

presoners de l’estratègia electoral amb què pretenen sumar vots, i que avui els toca 

decidir. Els demana, doncs, que optin per complir la llei i protegir els treballadors 

públics. 

Observa que el grup de Barcelona en Comú està interessat a fer veure que la situació 

actual és una fantasia, però, altrament, és la crida a participar en una consulta que, a 

més d’il·legal, no té legitimitat per representar la majoria. 

Puntualitza que aquesta no és només l’opinió de Ciutadans, sinó que també ho ha 

expressat així el Tribunal Constitucional o el Consell de Garanties Estatutàries i, ahir 

mateix, un lletrat del Parlament en nom de la resta de lletrats; afegeix que també ho 

veuen així dos-cents membres del partit del Sr. Pisarello, des de l’històric López 

Bulla fins a Marc Bertomeu, signants d’un manifest amb què demanaven a Barcelona 

en Comú que s’apartés d’aquesta estratègia esbojarrada. 

Considera que això demostra les greus diferències internes de la formació, fruit del 

mateix procés que ha destruït CiU, que dessagna el PDeCAT, i alerta el Sr. Pisarello 

que també pot acabar debilitant molt la seva. 

Diu que ignora si Barcelona en Comú posarà l’Ajuntament de Barcelona al servei de 

l’estratègia del Sr. Puigdemont; però assegura que volen evitar que això succeeixi i, 

per tant, demana que el Govern municipal, i l’alcaldessa de la ciutat al capdavant —

aprofita per fer notar que s’acaba d’absentar del ple— es comprometin que aquesta 

institució pública, legitimada per la Constitució, que estableix l’estat de dret, i que 

respecti la legalitat constitucional, protegeixi els servidors públics, i es comprometi a 

preservar el bon ús dels fons públics. 

Diu que Ciutadans els vol donar, amb aquesta proposició, l’oportunitat de 

comprometre’s, sense reclamar-los cap adhesió ideològica, a complir la llei. 
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El Sr. TRIAS avança que el seu grup no donarà suport a la proposició de Ciutadans, 

ja que fer-ho significaria negar el dret de la ciutadania de Barcelona a decidir 

juntament amb la resta del poble de Catalunya sobre el seu futur col·lectiu; votar-hi a 

favor voldria dir que no creuen en una Barcelona que assumeixi el liderat; 

significaria que es fa més cas als qui els volen acovardir que no pas donar la veu al 

poble. 

Afegeix que votaran rotundament que no a aquesta proposició perquè el Grup 

Municipal Demòcrata dona suport clar al Parlament, al president i al Govern de la 

Generalitat, i al mandat del poble de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015. Per tant, proclama el ple suport al fet que el primer d’octubre la 

ciutadania de Catalunya, sigui quina sigui la seva ideologia, tingui la possibilitat de 

votar. 

 

El Sr. BOSCH dedica un microrelat a la Sra. Mejías, i a tots els regidors i regidores 

del consistori que volen tancar els ulls a la realitat, que pretenen que l’1 d’octubre és 

un somni i una quimera i que no succeirà. Així, adreça a tots aquells que no volen 

mirar de cara la realitat democràtica del país una adaptació del famós microrelat 

d’Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, 

substituint dinosaurio per referèndum. 

Assegura que el referèndum no és cap miratge, no desapareixerà per més que tanquin 

els ulls; altrament, se celebrarà, serà un èxit de participació i guanyarà la democràcia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera el plantejament que el seu grup ja va formular en 

el ple anterior arran d’una iniciativa que hi va presentar. Per tant, expressa el vot a 

favor de la proposició de Ciutadans, des de l’exigència al Govern municipal de tres 

aspectes bàsics: en primer lloc, l’observança de la llei i de les resolucions judicials; 

en segon lloc, no comprometre els funcionaris pel que fa a la seva funció pública, 

incloent-hi els tres mil agents de la Guàrdia Urbana, i, en tercer lloc, preservar el bon 

ús dels fons públics allunyant-los de qualsevol acte il·lícit. 

Precisa que en aquests tres preceptes es basava en bona part el rebuig que el seu grup 

va expressar llavors, i que avui reitera. Manifesta que enfront dels qui defensen la 

independència, el grup del PP demana la ruptura, no amb la resta d’Espanya ni entre 

els catalans, sinó amb la unilateralitat de l’independentisme i de la divisió que genera 

la separació. 

 

La Sra. REGUANT fa observar a la Sra. Mejías, que diu que no demana una adhesió 

ideològica, que quan es nega la democràcia la ideologia és ben clara, i en el cas que 

els ocupa entén que la demanda d’adhesió ideològica és evident. 

Retreu a Ciutadans que es dediqui sistemàticament a negar els drets col·lectius, i que 

aquests existeixin els sembli un atac a la unitat de la pàtria, i a allò que alguns van 

saber guardar tan bé el 1978 mitjançant pactes entre les elits. Altrament, el país posa 

en qüestió l’statu quo que defensa la formació de la Sra. Mejías, i entén que és 

evident que això els fa por. Remarca que intentar negar un dret tan bàsic com el 

d’autodeterminació situa la democràcia en la banda de la negació. 

Puntualitza que quan es parla de drets col·lectius i dret a l’autodeterminació cal tenir 

en compte que s’exerceixen des de la base, amb treball col·lectiu i constructiu, motiu 

pel qual cal la implicació dels municipis, que els espais de proximitat estiguin a 

disposició de la gent perquè pugui participar i esdevenir actor principal en els 

processos de decisió col·lectiva, i que cal que comencin des d’ara mateix a la ciutat 

de Barcelona i a tot el país. 
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El Sr. ARDANUY avança el seu posicionament contrari a la proposició de Ciutadans 

en considerar que Catalunya s’ha de poder expressar lliurement i democràticament, 

amb urnes i vots. 

Entén que, altrament, la proposició advoca perquè això no succeeixi, i demana que 

l’Ajuntament s’impliqui en aquest procés democràtic. D’altra banda, opina que d’allò 

que haurien d’estar parlant avui és d’una defensa legítima del no i del sí, mai 

d’impedir que s’utilitzin les urnes per decidir lliurement el futur de Catalunya. 

 

El Sr. COLLBONI confirma el vot favorable del seu grup a la proposició de 

Ciutadans, que justifica, fonamentalment, per tres motius. Esmenta, en primer lloc, el 

respecte al principi de legalitat; en segon lloc, el respecte i la defensa de l’estat 

democràtic i de dret, i, en tercer lloc, perquè defensen que el greu conflicte polític i 

institucional existent a Catalunya i a Espanya no es resoldrà contra les lleis, però 

tampoc només amb les lleis. 

Per tant, puntualitza que allò que voten és no posar la institució al servei de cap 

causa, la protecció dels servidors públics d’aquest ajuntament i a favor de les 

garanties democràtiques reconegudes internacionalment per la ciutadania de 

Catalunya. 

Puntualitza que el seu grup mantindrà la defensa de l’estat democràtic i de dret, però 

que aquí s’acaba la seva coincidència amb l’actuació del govern del PP en aquest 

conflicte polític. En aquest sentit, posa com a prova definitiva la que ahir mateix van 

tenir al Congrés dels Diputats, en què va quedar clar fins a quin punt el PP predica la 

defensa de l’estat de dret però no la practica; així, s’hi va presentar la resolució d’una 

comissió d’investigació que ha arribat a la conclusió que el Govern del PP i el 

Ministeri d’Interior van fer servir les institucions democràtiques al servei dels 

interessos polítics; ha intentat interferir en la situació política de Catalunya, ha 

investigat adversaris polítics i ha entorpit investigacions sobre la corrupció del PP. 

En conseqüència, assegura que la seva defensa de l’estat de dret comença i acaba 

amb el suport a aquesta proposició, en el sentit que el Govern no dona cap solució a 

la instrumentalització que fa de les institucions democràtiques, tot i que això no 

justifica, en cap cas, saltar-se les lleis democràtiques, i vulnerar i conculcar els 

principis de l’estat de dret, que, alerta, s’han de predicar i practicar. 

 

El Sr. PISARELLO indica que el seu grup votarà en contra de la proposició, igual 

com va fer amb la presentada pel grup del PP, per tot un seguit de raons, entre les 

quals perquè, a diferència de Ciutadans, estan a favor que el poble de Catalunya pugi 

votar i decidir en un referèndum efectiu; també perquè consideren que aquest 

referèndum és legal i legítim, i que si finalment no es fa serà perquè hi ha qui no ho 

vol. Afegeix que no poden pretendre que la ciutadania, mentre Ciutadans fa 

seguidisme del PP i ho bloqueja tot, es quedi de braços plegats. 

Per tot plegat, reitera que el seu grup donarà suport a totes les mobilitzacions que 

serveixin per fer avançar el dret a decidir i que la gent pugui exercir el seu dret a la 

participació, preservant sempre els treballadors i treballadores municipals. 

Assegura, atès que no hi ha cap proposta decretada ni signada, que allò que no faran 

és caure en pronunciaments preventius contra qualsevol exercici del dret a la 

participació i la llibertat d’expressió, i que tant agraden al grup de la Sra. Mejías i al 

PP. 
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Manifesta, doncs, que com a govern responsable que són prendran una decisió quan 

disposin de la informació necessària, i mentrestant, confirma que no els trobaran mai 

en actes d’instrumentalització partidista. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta al Sr. Trias si allò que pretén que lideri Barcelona, una 

ciutat oberta i plural, és un procés il·legal que, a més, no compta amb la majoria 

política, ni té legitimitat, ni suport polític i social suficients. I reitera que no volen 

que l’Ajuntament de Barcelona es posi al servei de l’estratègia del Sr. Puigdemont. 

Dirigint-se al Sr. Bosch, li fa notar que la literatura sovint és fantasia. 

A la regidora del grup de la CUP, li diu que el seu grup és defensor dels drets 

individuals de les persones a decidir lliurement el respecte dels seus drets. 

Adverteix al Sr. Pisarello que el referèndum no és legal, i que això ho ha subscrit el 

TC, el Consell de Garanties Estatutàries, els lletrats del Parlament i, a més, dues-

centes personalitats del seu partit. 

Considera que la instrumentalització la fa la formació a la qual pertany el Sr. 

Pisarello quan fa costat al Sr. Puigdemont al Parlament de Catalunya; i li retreu que 

diguin unes coses de portes endins i unes altres de portes enfora, i que s’acovardeixin 

davant la crítica independentista. 

Remarca que la ciutadania de Barcelona no ha d’admetre estar segrestada per 

l’estratègia electoral de Barcelona en Comú, que en algun moment haurà de decidir si 

es posa al costat de la llei o en el contrari, en el que vol enfrontar els barcelonins i els 

catalans amb la resta d’Espanya, i treure Catalunya d’Espanya i d’Europa, i causar-

los un perjudici enorme quan perdin els seus drets com a ciutadans de primera. 

 

El Sr. TRIAS replica que liderar vol dir defensar la democràcia, el dret de la gent 

d’anar a votar el que vulgui; afegeix que també significa defensar que l’Estat no 

pugui fer coses impresentables, i actuar amb conseqüència quan s’està al Congrés 

dels Diputats, sense abstenir-se o donant suport als qui fan barbaritats. Insisteix que 

liderar és dir en veu alta que l’1 d’octubre volen votar; i ofereix exercir la 

corresponsabilitat, i assegura que donaran suport a qualsevol decisió que es prengui, 

malgrat que assumeixin riscos, a favor que la ciutadania pugui votar. 

 

El Sr. BOSCH fa notar que la literatura serveix de vegades per retratar fantasies, en 

aquest cas la de Ciutadans que aquest país no exercirà la democràcia, i amagar el cap 

sota l’ala com si ningú no tingués ganes de decidir. 

Posa de manifest que en els estudis recents del CEO, els d’ara mateix, els resultats 

són que un 67% de la població de Catalunya vol i anirà a votar, que significa una 

xifra més alta de participació que la que s’ha donat en qualsevol convocatòria 

d’eleccions catalanes. 

Entén que el grup de Ciutadans es pot girar d’esquena a aquesta realitat o, altrament, 

afrontar-la i acceptar que s’ha d’anar a votar i defensar el seu posicionament contrari. 

Finalment, dedica a la Sra. Mejías una nova cita: “Ningú pot pretendre convocar 

consultes públiques de caràcter vinculant violant la Constitució i els drets 

constituïts”, i revela que l’autor d’aquestes paraules és Nicolás Maduro, president de 

Veneçuela; i fa notar que Ciutadans, en aquell país, defensen que els veneçolans 

tenen tot el dret a votar, que allà sí que és un exercici democràtic i un triomf posar les 

urnes, altrament, a Catalunya, comprar-les, és un delicte. 

Pregunta quin criteri els regeix per lloar la democràcia veneçolana i condemnar-la a 

Catalunya, i sospita que és segons el color de qui proposa votar. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el que és realment rellevant no és el vot de 

Barcelona en Comú que refusa la proposició de Ciutadans, mantenint però la seva 

ambigüitat habitual; tampoc no és ni tan sols la votació a què se sotmet la proposició, 

ja que serà en el mateix sentit que la que va presentar el seu grup fa un mes; entén 

que allò realment remarcable serà allò que no es votarà avui: la proposició retirada 

del Grup Municipal Demòcrata i que ha impedit una votació en contra del 

referèndum independentista, que és el que pretenien silenciar alguns grups 

municipals i per aquest motiu han refusat l’apreciació de la urgència. 

Confirma que el seu grup rebutjarà la pretensió de promoure un referèndum 

independentista promogut pels qui reformen el reglament del Parlament, i que volen 

promoure una llei de transitorietat tramitada per lectura única, sense possibilitat 

d’esmena als grups parlamentaris, tot i el dictamen contrari del Consell de Garanties 

Estatutàries, que va resoldre per unanimitat que la pretensió del Govern era il·legal; i 

ahir mateix els lletrats del Parlament advertien també d’aquesta il·legalitat. 

Posa en relleu que malgrat que el Govern assegura que té garanties per al 

referèndum, el cert és que no té cens, ni junta electoral, ni funcionaris que vigilin el 

procés de votació i de recompte de vots, i que els obligaran a refiar-se dels apoderats 

del PDeCAT, d’ERC o de la CUP. 

 

La Sra. REGUANT observa que per més que es repeteixin certs mantres no es 

convertiran en realitat. 

Repeteix que el sistema constitucional és fruit del pacte del 1978, un sistema 

constitucional mixt que combina elements democràtics amb elements 

antidemocràtics, de manera que el marc constitucional conté l’herència d’una 

transició, més aviat una transacció, que no va trencar amb les estructures 

econòmiques i polítiques del franquisme. Pregunta, doncs, si és aquest l’estat de dret 

que defensa el Sr. Collboni, l’estat hereu del franquisme; i si és aquest estat de dret 

que defensen els socis del Govern municipal entén que es contradiu frontalment amb 

els qui advoquen perquè la ciutadania pugui exercir, de manera autoorganitzada, els 

seus drets. 

 

El Sr. ARDANUY puntualitza que la legalitat la construeix la ciutadania, mitjançant 

les urnes i les votacions, no pas amb altres mecanismes. Es ratifica en el seu suport a 

la democràcia i, per tant, al referèndum. 

 

El Sr. COLLBONI, després de donar la benvinguda a la Sra. Reguant a aquest 

ajuntament, replica que l’estat de dret que defensa és el mateix que defensen França, 

Anglaterra o els Estats Units, és a dir, totes les democràcies occidentals. 

Tot seguit, fa notar al Sr. Trias que liderar no significa retirar una proposició; que 

tenir una convicció no és amagar el cap sota l’ala com ha fet el Grup Demòcrata 

avui, sabent que perdria la votació, i que l’Ajuntament es refermaria en el fet que no 

està disposat a incomplir les lleis, tal com demanava la seva iniciativa. 

Puntualitza al Sr. Bosch que el CEO ha publicat que el 49% de la població votaria no 

a la independència; i remarca que el resultat no fa la cosa, i que un referèndum com 

el que plantegen no resol el conflicte de fons. 

 

El Sr. PISARELLO explica a la Sra. Mejías que allò que ha pretès dir és que un 

referèndum efectiu es pot fer, fins i tot, dins la legalitat vigent, tan sols amb una 

simple reforma de la llei orgànica dels referèndums. 
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Aprofita aquesta darrera intervenció per respondre al regidor Trias, que la darrera 

setmana s’ha ofert a signar el que calgui, i li recorda que quan era alcalde de 

Barcelona va tenir oportunitat de fer-ho i va actuar de manera molt diferent, i que no 

va obrir cap col·legi el 9-N, ni va signar res; i afegeix que quan el TSJC el va citar a 

declarar respecte d’això el febrer passat va expressar-hi que un alcalde no s’ocupa de 

fer aquesta mena de coses; de la mateixa manera que cap altre alcalde del PDeCAT 

tampoc no ha signat res; o la mateixa consellera Neus Munté. 

Retreu al Sr. Trias que hagi fet el ridícul, i li adverteix que la hipocresia té les cames 

curtes. Per tant, reclama que la Generalitat compleixi allò a què es va comprometre i, 

mentrestant, demana al regidor que no exigeixi el que ell mateix no va ser capaç de 

fer. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Pisarello que el seu grup és qui dona oxigen al del Sr. 

Trias quan li flaquegen les forces. I entén que a Barcelona en Comú només li resta 

participar en la col·lecta per pagar les multes al Sr. Mas i companyia. 

Considera que a la formació del Sr. Pisarello l’Ajuntament els va gran, ja que són 

incapaços de comprometre’s en benefici dels treballadors públics, amb la ciutadania, 

i no posar aquesta institució al servei d’un acte il·legal, així com tampoc no els 

importen ni les lleis ni la democràcia malgrat que assegurin tot el contrari. 

Afirma que la ciutadania no té per què estar a mercè dels càlculs electorals de 

Barcelona en Comú; i remarca que avui es retrataran com els qui van votar sí-sí el 

9N, encapçalen manifestacions i actuen de bomba d’oxigen quan l’independentisme 

flaqueja i, per tant, com a còmplices d’una il·legalitat. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca els torns d’intervenció per respondre l’observació 

sobre la seva absència durant la primera part del debat d’aquesta proposició perquè 

no li interessava, cosa que nega, i explica que ho ha fet per alletar el seu nadó de tres 

mesos, i fa avinent que no tindria cap inconvenient per fer-ho exercint la presidència 

del Ple. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-set vots en 

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

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les 

Sres. Recasens, Fandos i Homs, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. 

Benedí i Capdevila, per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també pel Sr. Ardanuy—

, i dotze vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6598) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Demanar la dimissió de Mercedes Vidal com a presidenta de TMB per la 

mala gestió dels conflictes i la vaga de metro. 2. Que l'alcaldessa de Barcelona 

assumeixi les seves responsabilitats i es posi al capdavant de les negociacions, amb 

l'objectiu de trobar una solució immediata al conflicte amb els treballadors i posar fi 

a la vaga de metro. 3. Que TMB faci públics els sous dels directius fora de conveni, 

tal com demanen les respectives resolucions judicials, de la manera més detallada 

possible. 

 

El Sr. BOSCH enceta la seva intervenció fent referència a la insurrecció militar del 

juliol de 1936, a tot l’Estat i a la ciutat de Barcelona on, aquell dia, es va interrompre 
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el servei de metro, tot i que al cap de poques hores les autoritats republicanes de la 

ciutat, amb l’alcalde Pi i Sunyer al capdavant, així com les treballadores del metro —

els treballadors van ser mobilitzats immediatament al front i a les forces de guerra— 

es van posar d’acord i van arribar a una entesa perquè el metro reprengués el servei, 

que es va mantenir durant tots els anys que va durar la Guerra Civil. Així, constata 

que el metro va funcionar havent-hi bombardejos, amb la ciutat plena de refugiats, 

amb fam i escassesa. 

Remarca que el metro va continuar funcionant col·lectivitzat perquè hi va haver 

entesa, atès que els responsables de la ciutat van entendre que era un servei bàsic i 

que la ciutat no es podia aturar; en definitiva, perquè estimaven la ciutat dinàmica, 

que es movia, amb treballadors anant i venint de la feina i que servia per mantenir 

l’esforç de guerra. 

Justifica aquest preàmbul per constatar el contrast enorme amb el que ara succeeix, al 

punt mort a què han arribat perquè el Govern de la ciutat no ha estat capaç d’arribar a 

una entesa amb els treballadors i treballadores del metro; el servei s’ha anat 

interrompent durant dotze jornades en dotze setmanes consecutives i ha provocat 

perjudicis als usuaris i pèrdues de més d’un milió d’euros, i qualifica aquests fets 

d’autèntica crisi de ciutat. 

Observa que el Govern diu que és molt complicat resoldre aquesta situació, i 

pregunta si no ho era, de complicat, mantenir el serveis durant els tres anys de guerra. 

Considera, per tant, que el millor homenatge que poden fer als seus predecessors és 

actuar com ells ho van fer i posar-se de ple al servei de la ciutat. 

Assenyala que tots els alcaldes que s’han succeït d’ençà del 1979 han tingut 

problemes amb el metro, tots s’han hagut d’enfrontar a negociacions laborals molt 

dures, però tots les han acabat resolent; i diu que li costa d’entendre com ara això no 

està passant. 

Admet que no és senzill, però apunta un seguit d’accions que es poder fer amb 

immediatesa, entre les quals, i en primer lloc, atendre i respectar les demandes dels 

treballadors, que reivindiquen, entre altres, l’ampliació de la plantilla per atendre 

estacions que queden desateses. Igualment, fa referència al fet d’escoltar el clam dels 

treballadors per la transparència total, i d’explicar a la ciutadania qui són i què 

cobren els dos-cents empleats de TMB fora de conveni, ja que ningú no sap per què 

hi són i què fan. 

Aprofita per recordar que un regidor va dir, abans d’entrar al Govern de la ciutat, que 

era un luxe tenir dos-cents empleats fora de conveni, i que això no es podia permetre; 

i tenint en compte la situació, pregunta si encara pensa el mateix. 

Afegeix que una altra cosa que cosa que ajudaria a resoldre la situació és el canvi 

d’interlocutors, que el seu grup ja els ha proposat, en públic i en privat; que canviïn 

un conseller delegat adjunt que declara que els treballadors estan destrossant un 

servei públic, perquè és obvi que això no ajuda; que canviïn com a interlocutora la 

presidenta de TMB, ja que fins ara no ha aconseguit resultats i diu que ja no farà cap 

altra proposta als treballadors, és a dir, sembla que llança la tovallola. 

Considera que, sobretot en la roda de premsa d’ahir, en què el Govern va anunciar 

que entraven a la negociació els gerents municipals i el gerent adjunt de l’Àrea 

Metropolitana (AMB), el Govern municipal admet la seva incapacitat, i ho valora 

com un primer pas. Això no obstant, alerta que la vaga s’ha convertit ja en una crisi 

de ciutat, i per això el seu grup considera que qui s’hi ha de posar al capdavant és 

l’alcaldessa com a màxima responsable d’aquest Ajuntament i de l’AMB. 
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El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable a la proposició, amb la qual demanen, en 

primer lloc, la dimissió de la Sra. Vidal, i que va en la línia de la reprovació que va 

presentar el seu grup, aprovada en la sessió de la Comissió d’Urbanisme, Mobilitat i 

Ecologia Urbana de la setmana passada. 

Precisa que la raó principal d’aquella reprovació i la present demanda de dimissió per 

part del grup d’ERC és la incapacitat manifesta per negociar una sortida satisfactòria 

al conflicte laboral del metro, que també és tradueix en un conflicte social de primer 

ordre a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Remarca l’afectació de centenars de 

milers d’usuaris del metro en les onze jornades de vaga que ja han fet. 

Recorda que en la sessió de la comissió a què acaba d’al·ludir, ell mateix va titllar la 

situació d’insostenible i sense precedents, i que sembla que no afecta en absolut la 

Sra. Vidal, ja que va deixar la sala, girant l’esquena als membres de la comissió i 

també als usuaris i, a més, va fer una piulada ofensiva, només per la qual ja hauria de 

dimitir. 

Afegeix que va dir que la Sra. Vidal era part del problema, i que ja estava 

amortitzada com a presidenta de TMB. I entén que per molt que la vulguin reforçar 

amb la participació dels gerents, considera que el que cal és que sigui apartada de la 

negociació, i el seu lloc l’ocupi algú que posi una mica de llum al conflicte i 

responsabilitat, i insisteix que el Govern no en sap més i no se’n surt. 

Per tant, es reafirma en la demanda de cessament de la Sra. Vidal al més aviat 

possible. 

 

El Sr. ALONSO diu que el seu grup està molt preocupat per la situació del conflicte 

del metro, i assegura que, altrament, voldrien estar parlant de la qualitat del servei i 

del transport públic en general. 

Destaca que fa dos anys que la ciutadania pateix el conflicte del metro, amb unes 

jornades de vaga que perjudiquen milers d’usuaris, que han de patir retards i 

aglomeracions i que els impedeix fer els seus desplaçaments quotidians amb 

normalitat. Alerta de la radicalització creixent del conflicte i el seu abast en tota 

l’àrea metropolitana, alhora que lamenta que el Govern no hagi sabut gestionar la 

negociació del conveni col·lectiu i que això els hagi portat a una situació de 

bloqueig, reconeguda per la mateixa alcaldessa. 

Afegeix que hi ha noves jornades de vaga anunciades pels representants dels 

treballadors, atès que la presidenta de TMB i la mateixa alcaldessa han anunciat que 

no presentaran més propostes, de manera que la ciutadania resta condemnada a les 

vagues i al deteriorament del sistema de transport públic. 

Assenyala que com a grup d’oposició la seva obligació és denunciar la situació i la 

gestió nefasta del Govern, que els ha portat a un carrer sense sortida. Reclama, per 

tant, que d’una vegada el Govern assumeixi el lideratge de la negociació, i que mai 

no ha tingut; i afegeix que estan convençuts que per reprendre amb èxit les 

negociacions el Govern ha de canviar d’interlocutors, de to i d’arguments. I entén 

que ahir mateix l’alcaldessa va reconèixer indirectament en anunciar el canvi de 

l’equip negociador. Finalment, anuncia que el seu grup votarà favorablement la 

proposició. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma a la demanda de dimissió de la Sra. Vidal, tot i 

que, més enllà de la crítica política, li expressa el respecte personal. En 

conseqüència, manifesta que el seu grup no comparteix els insults i determinades 

actituds que ha patit la regidora, i insisteix que no els agraden determinades formes 

d’exercir responsabilitats públiques. 
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Dit això, i després d’avançar el vot favorable, demana al grup proposant que aclareixi 

amb quina proposta de resolució s’han de quedar, ja que en el punt primer de la 

proposició registrada dilluns passat hi deia “demanar la dimissió de Mercedes Vidal”, 

però ahir mateix, a l’AMB, el grup d’ERC, juntament amb el Grup Socialista, va 

signar una proposta que en el punt tercer diu “constatar l’esforç negociador i la 

voluntat d’arribar a acords per part de la presidència.” 

Critica, arran d’aquesta contradicció, que el grup proposant actuï diferentment segons 

estigui a l’Ajuntament o a l’AMB, és a dir, fan una cosa des de l’oposició estant, i 

una altra de contrària allà on governen. En aquest sentit, recorda que la junta general 

d’accionistes del metro de Barcelona no és el Plenari del Consell Municipal, sinó 

l’AMB, presidida per la Sra. Colau i amb vicepresidència del Sr. Collboni i el Sr. 

Bosch. 

Fet aquest aclariment, afirma que han pogut constatar que hi ha hagut una gestió 

maldestra, manca de diàleg i de sensibilitat, i retreu a l’alcaldessa que la vaga de 

metro que afecta els usuaris habituals no li preocupi tant com la que es va anunciar 

durant el Mobile World Congress. 

Insta el Govern a resoldre un conflicte que ja fa massa temps que dura, que té com a 

hostatges els usuaris del transport públic arran d’un conflicte laboral inacceptable. 

Igualment, es refereix a la decisió anunciada ahir mateix per l’alcaldessa d’ampliar 

l’equip negociador, i que entén que és una desautorització de la Sra. Vidal i de 

l’equip que ha negociat fins ara, però també considera que ratifica la seva passivitat 

pel que fa a la resolució del conflicte. 

Confia, per tant, que el vot favorable a la proposició d’ERC, que entenen que és 

coherent amb el que va expressar el seu grup i altres de l’oposició en comissió la 

setmana passada, serveixi de toc d’atenció per assolir, promogut des de la ciutat i 

l’Àrea Metropolitana, un acord satisfactori per als treballadors i per als usuaris del 

metro. 

 

La Sra. LECHA diu que voldrien saber quina és l’autèntica posició d’ERC en aquest 

conflicte; si s’adiu amb la proposició que presenta avui al Ple o, altrament, la que 

manté a l’Àrea Metropolitana. 

Això no obstant, assenyala que la incapacitat negociadora de la Sra. Vidal és 

manifesta i coneguda, tal com ha demostrat al llarg dels mesos que fa que dura el 

conflicte del metro, i acusa el Govern d’irresponsable en permetre que s’allargui 

tancant files entorn de la regidora. 

Precisa que s’han fet més de vuitanta reunions amb la direcció de TMB —composta 

pels qui cobren entre seixanta i cent mil euros anuals— que s’han revelat com a 

autènticament inútils; i fins avui només han sentit excuses de tota mena, com ara que 

no podien fer front a la multitud de personal fora de conveni, o que la precarietat ha 

vingut imposada per transformacions tecnològiques del sector. 

Observa que la Sra. Vidal suspèn en marxisme i treu matrícula d’honor en cinisme, ja 

que no és que no pugui negociar sinó que no vol, tal com demostren les converses 

que han sortit a la llum, que reflecteixen el menyspreu que sent per la tasca del 

comitè d’empresa i les reivindicacions laborals dels treballadors i treballadores del 

metro. 

Apunta que aquesta mateixa setmana els representants de la plantilla recordaven els 

motius de la vaga en una resposta a la FAVB, entre els quals el fet que fa anys que 

s’estan externalitzant serveis del metro; en aquest sentit, l’empresa atribueix les 

culpes a decisions del passat, tot i que els directius eren els mateixos que ara, i com a 

solució proposa la contractació de cinc persones. Afegeix que la plantilla demana un 
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calendari d’internalització basat en la finalització dels contractes actuals, amb cost 

zero; reclama treballadors a temps complet i que s’apliqui gradualment fins a l’any 

2022, i remarca que a dia d’avui hi ha persones que fa set anys que estan en aquest 

estat precari. Igualment, els treballadors i treballadores demanen mesures de 

conciliació familiar. 

Subratlla, doncs, que en defensa del transport públic cal tenir garanties de no 

privatització del servei, del manteniment d’estàndards de qualitat en la contractació i 

garantir la seguretat dels usuaris. Pregunta si consideren que aquestes són 

reivindicacions forassenyades i inabordables en una taula de negociació; i qüestiona 

que el camí per buscar acords passi per les represàlies com ara la retirada de la 

bestreta de trenta-dos euros bruts; o acudir al síndic de greuges perquè assumeixi un 

arbitratge forçós de la situació. 

Alerta que no és bona estratègia enfrontar usuaris i plantilla del metro, i subscriu la 

demanda de dimissió de la Sra. Vidal. 

 

El Sr. ARDANUY reconeix la complexitat de la situació, que els ha portat a viure 

moments molt durs i desagradables les darreres setmanes i que es van covant fa 

mesos. 

Adverteix de la necessitat que aquest ajuntament faci un canvi estratègic per a la 

resolució del conflicte, i que passa per buscar complicitats amb totes les forces 

polítiques del consistori; i que es recuperi la confiança en la negociació, sobretot per 

part de la ciutadania. 

Demana al Govern, per tant, que faci el que convingui perquè els usuaris no poden 

continuar patint les conseqüències d’aquest conflicte, i avança que votarà a favor de 

la proposició del grup d’ERC. 

 

El Sr. MÒDOL recupera alguns dels arguments que ja va expressar en la darrera 

sessió de la Comissió d’Urbanisme, Ecologia Urbana i Mobilitat, en la qual van 

debatre a bastament sobre el conflicte del metro arran de dues proposicions 

d’urgència presentades pels grups municipals Demòcrata i Ciutadans. 

Indica que la vaga exercida pels treballadors i treballadores del metro els onze dilluns 

darrers i l’impacte que provoca en la ciutadania és, sens dubte, un assumpte d’abast 

de ciutat i, per tant, és lògic que els grups polítics reclamin una solució i que portin el 

debat al Plenari del Consell Municipal, i que reclamin informació sobre la negociació 

per solucionar el conflicte laboral existent. 

Entén, però, que tant la present proposició d’ERC com les que es van presentar en la 

comissió esmentada no tenen com a objectiu buscar solucions, sinó muntar un circ 

mediàtic revifant la polèmica per treure’n rèdit polític. 

En aquest sentit, diu que li ha semblat molt encertada l’observació del Sr. Fernàndez 

Díaz quant a la manca de coherència d’ERC en aquest conflicte, atès que allò que 

hauria d’estar fent és sumar esforços per resoldre una situació que afecta tothom en 

comptes de plantejar aquest debat. 

Expressa novament tot el suport a la regidora Vidal i a l’actuació del Govern 

municipal; alhora, remarca que no només és responsable la Sra. Vidal, sinó aquest 

ajuntament, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat, per tant, entén que els grups 

proposants hi haurien de reflexionar. 

 

La Sra. SANZ confirma que tots els membres del Govern municipal estan 

compromesos a resoldre la greu afectació que suposa la vaga pel conflicte laboral de 
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la plantilla del metro. Assenyala que no han parat de proposar accions i mesures, i 

posant damunt la taula decisions en busca d’una solució definitiva. 

Ratifica que el Govern municipal treballa des del primer dia en la prioritat de 

millorar el transport públic de la ciutat, revertint les retallades produïdes en mandats 

anteriors i millorant les condicions laborals de les plantilles. Constata que la 

implicació per resoldre la situació abasta a més d’aquest ajuntament, l’Àrea 

Metropolitana i la Generalitat, cosa que el Sr. Bosch sap perfectament; indica que 

treballen conjuntament amb la consellera Bassa per mediar fins a la resolució 

definitiva del conflicte; alhora, remarca que sempre han expressat la plena 

disponibilitat, des de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana, davant les propostes de 

mediació que ha fet la consellera. 

Entén que el grup municipal d’ERC actua aquí d’una manera força diferent que ho fa 

la consellera a la Generalitat; i com ja ha apuntat el regidor Mòdol, entén que la 

proposició no respon a la voluntat de contribuir a resoldre el problema, atès que, 

altrament, haurien plantejat propostes concretes, ja que el Sr. Bosch, com a 

vicepresident de l’Àrea Metropolitana, coneix amb tot luxe de detalls què està 

passant. 

Retreu al grup proposant, doncs, que plantegi una proposta que no ajuda en res, i que 

no presenti actuacions responsables i coherents per a la resolució del problema, i que 

entén que està pensada més aviat en clau personal, i afegeix que li costa molt 

d’imaginar que la consellera la pogués plantejar. 

Recorda a ERC, per tant, que té un compromís amb la resolució del conflicte al 

Govern de la Generalitat i a l’Àrea Metropolitana, i demana al Sr. Bosch que, com ja 

ha demostrat en altres ocasions, faci una oposició constructiva i propositiva en aquest 

ajuntament. 

 

El Sr. MARTÍ se suma a la condemna de segons quins actes i escarnis que ha patit la 

Sra. Vidal, cosa que no treu que lamentin que tant en la comissió com avui en aquest 

ple estigui tutelada per la Sra. Sanz, que tampoc no ha aportat cap llum a la situació. 

Demana a la Sra. Sanz que no centrifugui responsabilitats, perquè la responsabilitat 

principal és d’aquest ajuntament. 

 

El Sr. ALONSO insisteix que la prioritat per al seu grup és la resolució del conflicte, 

continuar treballant per un transport públic de qualitat i garantir el dret a la mobilitat 

de la ciutadania; per aquest motiu, assenyala que han presentat una moció a l’Àrea 

Metropolitana en què constaten el fracàs de l’actual negociació i demanen que s’hi 

doni un nou impuls. 

Afegeix que al seu grup no li basta que l’alcaldessa nomeni un nou equip negociador, 

que no farà noves propostes, i que s’escudi en la Generalitat. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb quinze vots en contra —

emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i 

Ballarín—, i vint-i-quatre vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/6591) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Deixar sense efecte el 

conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la cooperativa de manters 

DIOMCOOP, SCCL, per al projecte "Mercats per la inclusió social, implementació i 

desenvolupament del sistema integral cooperatiu DIOMCOOP", per import 
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d'1.080.688,14 euros. 2. Destinar aquest import a dotar de més recursos els centres de 

serveis socials de la ciutat per atendre amb més celeritat i qualitat les persones 

usuàries. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ presenta la proposició amb la qual el seu grup pretén que 

es deixi sense efecte el conveni signat amb la cooperativa de manters, i que 

s’incrementin, amb els recursos del conveni esmentat, els serveis socials municipals. 

Recorda que el 4 de juliol passat el Govern municipal va aprovar un conveni amb la 

cooperativa de manters, mitjançant una subvenció directa apel·lant al seu caràcter 

excepcional per un import de d’1.080.000 euros. 

Manifesta que el seu grup considera que no és aquesta la manera de lluitar contra el 

top manta, que remarca que és una activitat il·legal, contrària al Codi penal i a les 

ordenances municipals vigents; que, a més, genera desigualtats i greuges amb els 

sectors econòmics de la ciutat que paguen impostos i compleixen les normes i 

promouen ocupació. 

En conseqüència, fa notar al Govern que la seva permissivitat envers el top manta té 

la conseqüència no desitjada de generar competència deslleial amb el comerç de la 

ciutat. Constata la paradoxa que, mentre es dotarà el conveni amb més d’un milió 

d’euros, el 2016 únicament es van destinar 315.000 euros al Pla de comerç —un 19% 

de la quantitat prevista en el pressupost—. 

Afegeix que aquesta competència deslleial al comerç inclou el fet que els manters no 

paguen taxes, ni disposen de llicència d’ocupació de la via pública, no estan 

sotmesos a horaris ni restriccions per dia festiu, mentre que fins i tot ara ja tenen 

punts de venda concrets. 

Consideren, per tant, que el Govern municipal ha de canviar la política envers els 

manters, sense generar desorientació entre els agents de la Guàrdia Urbana, donant-

los instruccions clares i el suport necessari per combatre aquesta i altres activitats 

il·legals. Alerta que cal evitar l’efecte crida; en aquest sentit, recorda que el Govern 

va afirmar que el nombre de manters a Barcelona es podia reduir fins als vuit-cents, 

cosa que no es creuen ni el sector, ni la Guàrdia Urbana, ni tampoc grups d’aquesta 

cambra. I afegeix que amb la permissivitat del top manta s’està generant un efecte 

contagi amb altres activitats irregulars —netejavidres, mendicitat organitzada, 

llauners—. I aprofita per preguntar si tenen previst propiciar la creació de 

cooperatives per a aquestes altres activitats que, molt sovint, estan controlades per 

màfies que s’aprofiten de persones que pateixen necessitats i que, altrament, haurien 

de trobar respostes i ajuda en el Pla d’inclusió social. 

Entén, per tant, que la manera d’exemplificar la petició que avui formula el seu grup 

és demanant que es deixi sense efecte el conveni amb la cooperativa de manters; 

alhora, expressa la confiança en el fet que el Govern municipal deixi de promoure 

sindicats, d’afavorir la constitució d’aquesta mena de cooperatives, o de fer plans 

d’ocupació de dotze mesos —per a la resta de la ciutadania són de sis— i de 

formació en empreses en què podrien haver participat persones en situació irregular i 

fins i tot amb antecedents penals, així com la creació d’un carnet de veïnatge per als 

manters. 

 

El Sr. BLASI observa que el seu grup portava al Ple una proposició que hauria 

permès un debat més ampli i transversal sobre el top manta, més encara després de la 

roda de premsa dimecres passat de la taula d’afectats per aquesta activitat. Entén que 

si no se celebra un ple o una comissió extraordinària qui guanyarà serà el Govern 

municipal i qui perdrà serà la ciutat de Barcelona. 
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Precisa que el seu grup va presentar una proposta de transacció per intentar que es 

reorientés el conveni signat entre l’Ajuntament i la cooperativa de manters afegint-hi 

un objectiu de divulgació, de conscienciació a compradors i venedors sobre la 

il·legalitat d’aquesta activitat, que no ha estat acceptada. 

Afegeix que tampoc no tenen clar que, de manera unilateral, sense una causa 

objectiva d’incompliment o desistiment, sigui possible la rescissió del conveni. 

Apunta que el seu grup coneix què suposa la impulsió d’una cooperativa per donar 

resposta a persones en situació de vulnerabilitat, fent-ho com una activitat en 

paral·lel al treball social, com és el cas d’Alencop, la cooperativa de recollida de 

ferralla promoguda durant l’anterior mandat. 

Adverteix que si no es fa una tasca transversal en tots els àmbits, i amb lideratge, 

qualsevol euro que es dediqui a una cooperativa pot semblar poc o excessiu, i en 

aquest cas que els ocupa, a més de fer les coses malament, la xifra és desorbitada. 

 

La Sra. BARCELÓ addueix que si analitzen la gestió del Govern municipal del 

fenomen de la venda ambulant irregular, es confirma com un exemple clar que 

augmenta i crea conflictes, atès que disminuir i prevenir no són accions presents 

entre les mesures que promou. 

En aquest sentit, posa, a tall d’exemple, que el novembre de 2015 el Govern va 

presentar un informe que constatava una xifra de quatre-cents venedors, i que a dia 

d’avui ha augmentat exponencialment. Igualment, assenyala que presenten mesures 

socials com els plans d’ocupació o aquest mateix conveni amb la cooperativa de 

manters, que són mesures irrisòries, i que el Govern ven com a novetats que no són. 

Remarca que amb el conveni es destina més d’un milió d’euros a la cooperativa, que 

a tot estirar arribarà a una trentena de persones, i els plans d’ocupació a cinquanta- 

quatre; i assenyala al Govern que allò que presenta avui com una novetat ja es va fer 

el mandat passat amb la creació de la cooperativa de ferralla. 

Posa en relleu que aquestes mesures, clarament insuficients, no posen d’acord ningú, 

i els comerciants i els artesans han hagut de crear una taula per fer front a la 

incompetència d’aquesta administració per ajudar-los davant la competència 

deslleial. Afegeix que els mateixos venedors ambulants s’han manifestat aquesta 

setmana per reivindicar més projectes socials. 

Precisa que l’any passat hi havia més de vuit-cents venedors ambulants irregulars, 

repartits pel passeig de Borbó, el Park Güell o la plaça d’Espanya constatant que 

aquesta activitat s’ha estès per molts districtes de la ciutat, acumulant vuitanta mil 

denúncies i més d’un milió d’objectes falsificats, a la qual cosa cal sumar-hi la venda 

de productes en condicions sanitàries dubtoses com les llaunes. 

Això no obstant, diu que no veuen viable la proposta del grup del PP, ja que els 

programes estan iniciats i no es poden aturar de cop, alhora que pregunta qui 

retornaria els diners del conveni. En aquest sentit, explica que el seu grup considera 

més adient optar pels programes de reinserció social, amb una avaluació i un 

seguiment molt més rigorosos que no pas ara. 

Aprofita per demanar que es posi en marxa una campanya per protegir el comerç de 

proximitat de la competència deslleial; alhora, pregunta al Sr. Pisarello quines 

accions té previstes el Govern per afrontar la venda ambulant irregular, i si només 

són dos els programes de reinserció social previstos per als propers anys. Igualment, 

pregunta si estan d’acord amb la campanya de la Generalitat per conscienciar dels 

riscos de la venda ambulant irregular. 

Finalment, pregunta al grup del PP què faria per solucionar aquest problema. 
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El Sr. CORONAS recorda que el seu grup va proposar, entre altres mesures de 

resposta social al fenomen del top manta, la creació d’una cooperativa, i per tant, 

entén que resulta obvi que votaran en contra de la proposició. 

I també justifica el fet de no donar suport a la iniciativa del grup del PP perquè 

entenen que es basa en mitges veritats i, fins i tot, en mentides interessades que 

generen un discurs de fons que assegura que els preocupa, ja que té vinculacions amb 

la xenofòbia i el racisme, i els demana major prudència quan facin intervencions 

sobre persones que venen de fora buscant una sortida. 

Reconeix que hi ha persones en situació d’irregularitat, no pas totes les que es 

dediquen al top manta, que no tenen gaires alternatives més que dedicar-se a 

l’economia irregular o recórrer a les ajudes socials, a les quals no poden accedir les 

persones en situació irregular, ja que són nominals i directes. 

Assenyala que segons el Centre Delàs per a l’estudi del comerç d’armes, el 75% de 

persones que fan la ruta de Líbia a Itàlia fuig de la guerra i la violència; en aquest 

sentit, destaca que Espanya és el sisè estat exportador d’armes, moltes de les quals 

acaben en conflictes armats de l’Àfrica, que afecten tots els països des de Mauritània 

fins a Somàlia; mentre que un 25% de les persones migrants a Europa ho fan fugint 

de la misèria. 

Afegeix que aquest flux està creixent enguany d’un 32% a Itàlia i d’un 75% a l’Estat 

espanyol, i considera que és responsabilitat de tots preparar l’opinió pública contra 

futurs brots de xenofòbia enfront de situacions que s’agreujaran. Precisa que enguany 

el nombre de persones que no es poden expulsar i que l’Estat envia a Catalunya ha 

crescut un mil per cent, és a dir, s’ha multiplicat per deu, i es planteja dirimir què 

se’n fa, i assegura que no entén què proposa el grup del PP per resoldre aquesta 

situació. 

Adverteix que no es pot definir el fenomen amb la meitat de la veritat, aquella que 

afecta el comerç, oblidant la pobresa, la marginació, l’estigmatització i la manca 

d’alternatives. Precisa, en aquest sentit, que de cara al futur immediat els fluxos de 

persones en aquesta situació que arribaran a la ciutat seran majors, i caldran molts 

recursos per gestionar-ho, i per aquest motiu advoquen per ajudar la població a 

comprendre globalment les dues meitats del fenomen, no només la que afecta els 

comerciants. 

Quant a l’efecte crida que aquí s’ha apuntat, considera que del que realment es tracta 

és d’un efecte fugida, i les lleis estatals no hi ajuden gens, ja que fins i tot neguen 

l’accés d’aquestes persones a la sanitat, cosa que a Catalunya s’ha corregit, tot i que 

són conscients que en qualsevol moment els pot caure un recurs del TC. 

Pregunta, doncs, que si el grup del PP no vol una cooperativa, quina alternativa 

proposa. 

 

La Sra. ROVIRA considera que, novament, el grup del PP presenta una proposta 

hipòcrita i ideològica. 

Fa referència al fet que la cooperativa és l’únic projecte que ha estat capaç de posar 

en marxa aquest ajuntament per donar alguna solució al que el grup del PP considera 

un problema, quan en realitat és una conseqüència lògica del sistema capitalista i el 

seu entramat colonialista. 

Observa que el grup del PP proposa destinar els diners del conveni amb la 

cooperativa esmentada als serveis socials, uns serveis que, altrament, aquesta 

formació privatitza i desmantella, i que d’ençà del 1978 han bastit amb mecanismes 

que perpetuen la violència racista, masclista i de classe. 
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I critica que, tot de sobte, trobin la solució atacant novament els més oprimits amb 

una proposta de la qual destaca la perversió i la demagògia, d’altra banda ben bé de 

manual d’aquells que preconitzen la màxima “primer els de casa”. 

Diu que si pretenen ajudar que els centres d’atenció a les persones siguin més 

eficaços o que s’hi destinin més partides pressupostàries, cal internalitzar les seves 

plantilles, garantir condicions laborals dignes, revisar protocols i ordenances 

referents a intervenció, i reduir les partides dedicades a privilegis dels blancs i 

burgesos, a l’especulació i a allò que el capital anomena “desenvolupament i 

creixement”. 

Insisteix que si allò que volen és posar fi a la cooperativa de manters, només cal que 

votin a favor del tancament del CIE, que deroguin la llei d’estrangeria, i que treguin 

les seves empreses amb interessos a l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. 

Manifesta, però, que la CUP - Capgirem Barcelona reconeix les múltiples mancances 

i insuficiències de la cooperativa, alhora que són conscients de l’oportunisme 

mediàtic i electoral amb què ha actuat aquest ajuntament per cobrir i justificar 

batudes, persecucions i agressions policials als manters, que continuen a dia d’avui, 

de la mateixa manera que la criminalització social i la violència institucional. I 

assegura que malgrat tot respecten i no volen dificultar la decisió presa pel col·lectiu 

manter de participar en aquest projecte, i confirma que sempre donaran suport a les 

lluites antiracistes, feministes i de classe que abanderin els col·lectius que les 

representen. 

Proclama que treballen per ser millors aliats en la deconstrucció de privilegis i la 

revisió de dinàmiques colonialistes, masclistes i classistes, i assegura que no es 

cansaran de repetir allò que aquest consistori els retreu sempre, i és que aquesta és la 

seva proposta ideològica i, en conseqüència, avança el vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. ARDANUY es mostra convençut que calen iniciatives per recuperar 

socialment el col·lectiu de manters, persones que molt sovint són tractades com a 

delinqüents. 

Opina que la cooperativa no és, probablement, la solució, com tampoc no és la 

primera mesura que es pren per ajudar el col·lectiu; entén, també, que cal justificar 

curosament l’import del conveni per evitar suspicàcies, i creu que fora bo que 

aquesta administració mantingués un sistema de balanç i avaluació continuada de la 

mesura i d’altres que es puguin implementar en un futur. 

Per tant, avança l’abstenció en la iniciativa presentada pel grup del PP. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que no acaben d’entendre el sentit de la proposició, ja que 

d’una banda demana l’extinció de la cooperativa i, d’altra banda, incrementar els 

serveis socials. Pregunta, doncs, si les persones que actualment formen part de la 

cooperativa podrien acudir als serveis socials o no. 

Manifesta que, altrament, el seu grup considera que cal abordar l’exclusió social i 

ajudar a la integració sense tenir en compte les situacions personals. Advoca, per 

tant, per una ciutat inclusiva, en què l’economia social representa una eina per a la 

inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat. Remarca que, atès que es tracta 

d’economia social, no pot ser excloent. 

Per tot plegat, anuncia el vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO fa notar que la formació del Sr. Fernández Díaz es defineix com 

a liberal, i com a tal entén que haurien de subscriure la iniciativa de la cooperativa, 

que permet que gent que treballava en la venda ambulant no autoritzada pugui 

desenvolupar el seu talent, i pugui aportar valor a la vida econòmica de la ciutat 
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dins la legalitat, pagant els impostos. Posa de manifest, igualment, que el PP 

s’adscriu a la confessió religiosa del cristianisme, i per aquesta banda creu que també 

haurien de valorar una mesura que mira per la dignitat d’unes persones que d’altra 

manera ho tindrien molt difícil per tirar endavant. 

Per tant, diu que no sap quin és realment l’objectiu de la proposta. Reconeix que 

calen més iniciatives com la creació de la cooperativa, que es necessiten més plans 

d’ocupació; però pregunta si el grup del PP està disposat a criticar la llei 

d’estrangeria que impedeix tot això, i mentre no ho facin, li assegura que tiraran 

endavant aquesta mena d’alternatives. Contràriament, no consideren que la proposta 

demagògica del grup del PP serveixi per resoldre res. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, ja que el Sr. Pisarello ha tret a relluir el cristianisme, 

pregunta per la confessió religiosa dels integrants de la cooperativa, tot i que entén 

que ningú no serà exclòs entre les múltiples confessions que hi deu haver. 

Puntualitza que la seva proposta concreta avui és deixar sense efecte el conveni, i 

recorda que fa mesos que han anat reiterant diverses peticions reclamant un pla de 

xoc contra el top manta, que reconeix que és transversal i requereix respostes en 

favor del comerç, d’inclusió social. Rebat que el seu grup, com sembla que 

pretenguin alguns, no tingui sentiments i que només es preocupi per determinats 

aspectes de la societat, i assegura taxativament que estan per un pla d’inclusió social 

i donar respostes a les persones que més ho necessiten, però alerta que això s’ha de 

fer bé, i no per afavorir un determinat col·lectiu se n’ha de perjudicar un altre, i sense 

generar l’efecte crida que s’està produint. Afegeix que també s’ha constatat l’efecte 

contagi, que va començar amb la cooperativa de ferralla i que continua amb el top 

manta, que alerta que provocarà efecte crida per a altres activitats irregulars a la via 

pública. 

 

El Sr. BLASI observa que la proposició del grup del PP ha servit, almenys en 

aparença, perquè el Govern mostrés una predisposició a informar sobre l’assumpte 

malgrat que no s’ha arribat a concretar. En aquest sentit, pregunta al Sr. Pisarello on 

són el balanç de la feina feta o el pla estratègic, alhora que l’insta a fer un pla de xoc; 

pregunta, a més, amb quin cens treballen per dirimir quines són les persones que han 

de ser ateses; quin mapa han elaborat per avaluar on es concentren i com es 

distribueixen els manters en el conjunt de la ciutat. 

Lamenta la manca de lideratge i de voluntat política real del Govern municipal per 

resoldre el fenomen del top manta, i demana que col·laborin efectivament amb la 

resta d’administracions des de l’àmbit de la seguretat, però també social i econòmic, 

amb la mateixa Direcció General de Comerç per difondre una campanya entre els 

municipis afectats pel top manta. 

Recorda al Sr. Pisarello l’estirada d’orelles que el sector del comerç li va fer 

dimecres passat demanant que el Govern de la ciutat no dimiteixi de les seves 

responsabilitats. 

 

La Sra. BARCELÓ fa notar que quan el Sr. Pisarello vol eludir les preguntes que li 

fan recorre al Govern de l’Estat; i li remarca que la realitat és que el Govern 

municipal fa una gestió ineficaç del fenomen del top manta, que es tradueix en la 

seva extensió per la ciutat i la desprotecció del sector del comerç, acompanyat de 

programes socials i projectes manifestament insuficients. 
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La Sra. ANDRÉS lamenta que alguns grups rebutgin la iniciativa social que intenta 

“regularitzar” la vida de persones, i que no és possible ara mateix per les lleis 

vigents, que altrament haurien d’emparar la humanitat i la igualtat d’oportunitats. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que lamenta, i també s’indigna, davant proposicions com 

la que fa avui el grup del PP, ja que l’alternativa de la cooperativa ha estat valorada 

per la Generalitat i per ajuntaments de tota mena a Catalunya que la consideren 

d’utilitat, i remarca que té a veure amb els plans d’inclusió social. 

Recomana al regidor que basteixi les seves intervencions amb altres arguments, ja 

que molts dels que empra no li escauen, i perquè sap que la inversió en la cooperativa 

no arriba al 0,01% de la inversió en l’àrea de drets socials, ni al 5% del que 

inverteixen en el sector del comerç, i li demana que no vulgui enfrontar els venedors 

ambulants, que estan buscant una sortida, amb el petit comerç. I remarca que allò que 

amenaça el petit comerç a la ciutat no és la cooperativa de manters sinó les polítiques 

que tira endavant el Govern del PP, de retallades en drets socials i que han tolerat que 

milions d’euros vagin a parar a butxaques d’uns quants. 

 

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. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i 

Ballarín, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també 

per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, amb tretze abstencions —emeses pels Srs. 

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

Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i també del Sr. Ardanuy—, i tres vots 

a favor de la resta de membres del consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

Única.- (M1519/6595) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: Primer.- Condemnar públicament les tortures patides pels i les militants 

independentistes en l'"operació Garzón" de l'any 1992 i, en aquest mateix acte, 

reparar la seva memòria. Segon.- Condemnar públicament tot tipus de persecució 

policial patida per la militància independentista i dels diferents moviments socials i 

polítics de la ciutat, que sota muntatges policials han estat perseguits per les seves 

idees i que han patit maltractaments policials a comissaries de Barcelona. Tercer.- 

Organitzar, aquest any 2017, un acte de reconeixement i memòria d'aquests fets i 

inaugurar una instal·lació permanent amb l'objectiu de reparar el seu oblit per part 

del consistori i de condemnar públicament la pràctica de la tortura i els 

maltractaments a la nostra ciutat. Quart.- Declarar persona non grata l'exjutge 

Baltasar Garzón per haver mentit públicament en afirmar que cap dels detinguts no 

va denunciar tortures davant seu, quan existeixen proves materials de l'existència 

d'aquestes denúncies. La no investigació dels fets i la seva negació sistemàtica 

suposen una vulneració dels drets humans, tal com va sentenciar el Tribunal 

d'Estrasburg. 

 

La Sra. LECHA enceta la seva intervenció fent referència al fet que el 1992 va ser 

l’any que Barcelona es va obrir al món amb els Jocs Olímpics, i que van ser l’excusa 

per rentar la cara als carrers de la ciutat i posar en marxa l’ofensiva especuladora que 
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encunyaria el concepte marca Barcelona. Continua dient que mentre la ciutat es 

convertia en aparador de l’efervescència olímpica de la mà del franquista Samaranch, 

es produïa una altra rentada de cara que tenia com a objectiu la preservació de la 

tranquil·litat política catalana i espanyola, una operació que va idear l’aleshores 

ministre d’Interior José Luis Corcuera, i que va ser contundent per posar fi a 

l’independentisme, especialment el combatiu. 

Assenyala que l’operació Garzón, així anomenada perquè va ser dirigida per aquest 

jutge de l’Audiència Nacional espanyola, va conduir als calabossos una seixantena de 

militants i persones solidàries amb l’independentisme, que van ser torturades durant 

hores i dies, patint abusos físics en diferents casernes de la Guàrdia Civil, de Madrid 

a Manresa, de Girona a Castelló. Moltes d’aquests persones detingudes van 

denunciar les tortures davant el mateix jutge Garzón, però aquests fets mai no van ser 

investigats i les denúncies eren sistemàticament arxivades. 

Explica que després d’anys recorrent els diferents estaments judicials espanyols, 

finalment el 2004 el Tribunal Europeu dels Drets Humans va condemnar l’Estat 

espanyol per no haver investigat les tortures denunciades pels detinguts en l’operació 

Garzón, tot i que remarca que aquesta notícia va passar inadvertida als mitjans de 

comunicació i ignorada per la majoria de partits polítics i, avui, transcorreguts vint-i-

cinc anys, se’n parla poc; i de la mateixa manera que el 1992, els noms dels homes i 

dones militants independentistes d’arreu dels Països Catalans tornen als silencis 

còmplices de les clavegueres de l’Estat. 

Destaca que per a la gran majoria de la població els dies dels Jocs Olímpics van ser 

un somni, però per a d’altres van ser un malson que encara els persegueix, tot i que 

per l’statu quo social i polític el silenci es manté mentre reten culte a la memòria dels 

Jocs. 

Descriu tortures amb bosses de plàstic al cap per provocar asfíxia, hores sense dormir 

o dempeus sense poder moure’s, puntades de peu i cops a diferents parts del cos, 

amenaces, descàrregues elèctriques, incomunicació i, sobretot, el patiment de sentir 

els companys i companyes a la sala del costat cridant per les tortures que els estaven 

infligint. Remarca que van ser tortures continuades que van servir per obtenir 

declaracions articulades pels cossos policials, autoinculpacions obtingudes amb les 

estratègies més brutes de què és capaç l’Estat espanyol, i subratlla que no va ser la 

primera ni tampoc l’última. 

Per tot plegat, justifica la presentació de la present proposició, a la qual han acceptat 

esmenes de Barcelona en Comú, i la llegeix. 

 

El Sr. CIURANA saluda alguns dels detinguts el 1992 i que avui els acompanyen, i 

remarca que, en certa manera, amb aquesta proposició estan corregint un episodi 

històric, cosa que hauria d’haver arribat molt abans. 

Posa de manifest que molta gent va viure molt intensament els Jocs Olímpics del 92, 

per la gran transformació de la ciutat que van propiciar, per la transcendència com a 

esdeveniment esportiu de primera magnitud, i també per la reivindicació de 

catalanitat de Barcelona, manifestada per alguns mitjançant la campanya Freedom 

for Catalonia, altres intentant compensar l’intent vergonyós de manipular la bandera 

de la ciutat. 

Remarca que durant aquests vint-i-cinc anys transcorreguts d’ençà dels Jocs s’han 

posat en relleu les llums de l’esdeveniment, i gairebé mai s’ha parlat de les ombres, 

que algunes n’hi va haver, com és el cas de la que avui els ocupa. 

Es refereix al fet que fa una estona, els regidors del no al referèndum advocaven per 

la necessitat d’un estat democràtic i de dret, i diu que vol entendre que aquest estat 

que 
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imaginen no empara la tortura, ni tampoc clavegueres d’estat; per tant, espera 

d’aquests grups una posició decidida a favor d’aquesta proposició. 

Diu que el seu grup no es resigna a acceptar que cap mena de fi justifiqui els mitjans, 

ni que es disminueixin les garanties democràtiques; tampoc no es resignen a acceptar 

que hi hagi qui justifiqui no respectar els drets humans en benefici d’altres interessos. 

Per tot això, avança el suport del seu grup a la proposició, amb el desig sincer que 

mai més fets com els ocorreguts el 1992 es tornin a repetir ni a Barcelona ni al país. 

 

La Sra. MEJÍAS remarca que dels autors de la iniciativa d’expropiació de la catedral, 

a fi d’ofendre els catòlics, i dels qui volen expropiar els hotels i criminalitzen els 

turistes arriba avui al Ple de l’Ajuntament de Barcelona una iniciativa amb què es 

burlen de les víctimes del terrorisme, fet que valora com a moralment inacceptable. 

Retreu al grup de la CUP que no pari de mentir; unes mentides que per molt que les 

repeteixin no es converteixen en veritats. Els aconsella, en primer lloc, llegir bé les 

sentències. Precisa, en aquest sentit, que l’anomenada “operació Garzón” es va saldar 

amb quinze persones detingudes, sis de les quals condemnades a penes d’un a deu 

anys de presó per pertinença i per col·laboració amb banda armada, i quatre van ser 

absoltes. Remarca que les condemnes van recaure sobre sis terroristes. 

Afegeix que la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans relata molt 

clarament en el punt 91 que el 14 de juliol de 1992 el jutge Garzón, arran de les 

denúncies presentades, va instar la forense a examinar els demandants, i que va 

emetre un informe molt clar en què precisava que els detinguts van ser examinats 

cada dia, i novament després del seu trasllat als calabossos de l’Audiència Nacional, 

on un dels detinguts es va automutilar. 

Considera que la proposició del grup de la CUP està farcida de mentides i és 

inacceptable, i per aquest motiu els proposa de canviar el seu redactat, alhora que en 

fa una esmena a la totalitat que detalla de la manera següent: en el punt primer, entén 

que poden condemnar el terrorisme i demanar perdó públicament a totes les víctimes 

pels vils assassinats perpetrats per la banda terrorista ETA; i, en aquest mateix acte, 

reparar la memòria i la dignitat de les víctimes i reclamar justícia en tots els casos, 

especialment en els no resolts. En el segon punt, els proposa condemnar públicament 

la persecució de la militància independentista radical contra partits 

constitucionalistes, els atacs a les seves seus i als membres de Societat Civil 

Catalana, agredits per radicals independentistes en demanda del lliure exercici de la 

llibertat d’expressió i dels drets i llibertats constitucionals. 

Proposa per al tercer punt que la CUP i els seus afins es comprometin a participar en 

els actes en record de les víctimes del terrorisme, i que condemnin públicament la 

pràctica de la tortura, especialment la que es va infligir al funcionari de presons José 

Antonio Ortega Lara; i, finalment, entén que també poden declarar persona non grata 

Arnaldo Otegui, ja que ha estat condemnat per terrorista i engarjolat fins a cinc 

vegades per segrest, robatori i pertinença a banda armada. 

 

La Sra. CAPDEVILA comença la seva intervenció saludant, en nom del seu grup, les 

persones que avui els acompanyen i que en el seu dia van ser víctimes de les 

detencions ordenades pel jutge Garzón. 

Destaca que els Jocs Olímpics del 92, dels quals celebren enguany el vint-i-cinquè 

aniversari, van canviar la fesomia de la ciutat, transformant-la completament en 

l’àmbit urbanístic i social, de la mateixa manera que van transformar per sempre més 

les vides d’una seixantena de persones que durant dies van patir abusos, vexacions i 

maltractaments pel fet de ser militants i solidaris independentistes. 
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Proclama, doncs, que avui volen recordar en el Plenari del Consell Municipal com 

l’Estat espanyol va perseguir, vexar i després va negar uns fets que atempten contra 

els drets fonamentals bàsics de la democràcia; uns abusos, una deixadesa i un oblit 

obstinat per part de l’Estat espanyol en la persecució de la tortura; i que, malgrat tot, 

dotze anys després va arribar una condemna i reconeixement del Tribunal Europeu 

de Drets Humans per no haver investigat les tortures denunciades pels detinguts en la 

infame operació Garzón. 

Posa de manifest que Barcelona, ciutat que sempre ha fet bandera de la lluita a favor 

dels drets humans, no pot mirar cap a una altra banda de cap manera davant uns 

abusos tan flagrants; no pot córrer un vel de silenci en una operació contra la 

dissidència política encapçalada pel Ministeri d’Interior, amb el ministre Corcuera, i 

executada sense miraments ni cap garantia jurídica pel jutge Garzón. 

Adverteix que el Govern de Barcelona, que reivindica totes les memòries de la ciutat, 

no pot restar de braços plegats davant una persecució per raons merament polítiques i 

ideològiques, que va comportar un greu atropellament dels drets fonamentals, 

polítics, civils i socials més bàsics en una democràcia moderna. 

Denuncia que es tracta d’uns fets que algunes formacions d’aquesta cambra no volen 

ni els sembla que calgui recordar, dels quals han tingut constància pública pel 

documental Las cloacas de Interior, que l’Estat espanyol ha combatut, combat i 

combatrà amb qualsevol eina al seu abast sigui legal, il·legal o al·legal; altrament, 

només combat la dissidència política i, sobretot, les ànsies democràtiques de llibertat 

del poble de Catalunya. 

Finalment, s’adreça a la Sra. Mejías per dir-li que després de patir hores i hores de 

tortures, algú pot acabar afirmant que va matar Kennedy. 

Avança, per acabar, que votaran a favor de la proposició, malgrat que preferien la 

versió prèvia a la transacció. 

 

La Sra. ESTELLER considera que amb aquesta proposició el grup de la CUP es 

torna a alinear amb els terroristes, ja que s’hi diu que aquestes persones van ser 

perseguides per les seves idees, cosa que desmenteix i afirma que aquestes persones 

eren membres de la banda terrorista Terra Lliure, i per això van ser condemnades i, 

algunes, empresonades. 

Nega que hi hagi cap evidència que aquestes persones van ser torturades, i retreu al 

grup de la CUP que s’ho inventi, i que amb aquesta proposició doni per bo un relat 

que no es correspon ni amb la sentència ni amb les resolucions del Tribunal Europeu 

de Drets Humans. 

Igualment, considera que el grup proposant genera incertesa i ho barreja tot. Precisa 

que la sentència diu clarament que aquestes persones no van ser torturades, que no es 

pot demostrar i que hi ha informes forenses que així ho corroboren. Puntualitza que 

la condemna del Tribunal Europeu és perquè no estava convençut que la investigació 

de l’Estat espanyol sobre els fets fos suficientment profunda, i retreu al grup 

proposant que, en funció d’això, munti un relat i reclami que aquest ajuntament 

honori aquestes persones, cosa que qualifica d’inconcebible perquè no és una 

institució que es pugui posar al servei d’una causa que pretén emparar un grup de 

persones que han estat empresonades per formar part d’una banda terrorista. 

Tanmateix, diu que no li sorprèn que el grup de la CUP presenti aquesta iniciativa, ja 

que va en la seva línia d’aliança amb els terroristes; altrament, sí que li sobta la 

posició del grup de Barcelona en Comú i d’altres que donen suport a la proposició i 

que permeten que l’Ajuntament de Barcelona actuï d’aquesta manera i faci un 

reconeixement a persones que han format part d’una banda armada; i qualifica que 
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aquest reconeixement per part d’aquesta institució d’acte mesquí que pretén destruir 

el llegat dels Jocs Olímpics per a la ciutat de Barcelona, i permet que ara es denigrin 

figures tan destacables com la de Juan Antonio Samaranch i s’enalteixin persones 

que han estat condemnades per formar part d’una banda terrorista. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que està a favor de la transparència i de la màxima 

investigació de fets com els que descriu la proposició, i que està en contra de 

l’ocultació de fets punibles com els que exposa. 

Condemna l’ús de la violència per a la repressió d’idees polítiques, en aquest cas la 

defensa de la independència de Catalunya. Constata que el 1992 es van produir fets 

execrables, es van cometre delictes molt greus de vulneració de drets humans i, per 

tant, cal una reparació pública respecte d’això i una denúncia clara de l’actitud de 

l’Estat espanyol arran d’aquells fets envers uns ciutadans que defensaven la 

independència de Catalunya. 

Per tot plegat, avança el seu vot a favor de la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot contrari del grup del PSC a la proposició del grup 

de la CUP. 

 

El Sr. ASENS comença la seva intervenció agraint la presència en aquest ple a 

Guillem, Ramon Piqué, Pep Musté, Ramon López i Eduard López, alguns dels quals 

van ser víctimes dels fets que condemna la proposició. 

Fa extensiu l’agraïment al grup de la CUP per haver acceptat bona part de les 

esmenes de Barcelona en Comú. 

Justifica, seguidament, el vot favorable del seu grup, en primer lloc, perquè 

consideren que aquesta proposició suposa un acte simbòlic de reparació a quinze 

persones, a les quals se’ls van vulnerar els drets humans, tal com reconeix el Tribunal 

d’Estrasburg amb una sentència del 2004, la primera sentència condemnatòria contra 

l’Estat espanyol i una de les primeres d’Europa d’aquestes característiques. 

En segon lloc, diu que consideren la proposició com un acte de memòria, i subscriu, 

com deia el regidor Ciurana, que s’ha parlat molt de les llums dels Jocs Olímpics, 

però no de les ombres, i entenen que existeix un buit ètic en aquest sentit. 

En tercer lloc, valoren aquesta iniciativa com un acte de rebuig i de repulsa, més que 

no pas de condemna, ja que això ho deixen als jutges, contra un acte de barbàrie que 

no només degrada i deshumanitza qui el pateix, sinó qui el practica i les societats que 

els toleren o que miren cap a una altra banda. Per tant, consideren que és un acte de 

coherència amb el compromís de la ciutat amb l’erradicació d’aquesta mena de 

pràctiques. 

Afegeix que també donen suport a la proposició perquè l’entenen com un acte de 

coherència d’aquest govern, atès que des del minut zero va posar en el centre del 

debat les tortures i la lluita contra la impunitat amb la primera exposició que s’ha fet 

a Barcelona, i amb la posada en marxa del sistema Sirecovi d’alerta de la UB que 

connecta amb l’ONU, el síndic de greuges i el Consell d’Europa per protegir les 

víctimes de la violència institucional. Expressa, també, la consideració que aquesta 

proposició significa un acte de conscienciació, de justícia, que la tortura és un crim 

d’estat, i constata que tots els estats són reticents a investigar-la, i quan arriben 

sentències i condemnes el mateix estat indulta els fets, és a dir, s’autoindulta. 

Consideren, per tant, que hi ha molta feina per fer quant a la sensibilització en aquest 

sentit, i creu que això es fa ben evident amb les declaracions de la Sra. Mejías fa una 
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estona, especialment quan fa referència al fet que un dels detinguts va acabar 

declarant que s’havia autolesionat, i li suggereix que reflexioni per quin motiu es 

produeix el canvi de declaració respecte a la primera que va fer. 

 

La Sra. LECHA aclareix que les esmenes no les ha acceptades el grup de la CUP - 

Capgirem Barcelona sinó que ho han fet els companys i companyes dels quals tracta 

la proposició, i a qui demana disculpes per haver hagut de sentir algunes 

intervencions que aquí s’han produït com les de Ciutadans o el PP, o el mateix silenci 

del PSC, legitimant el terrorisme d’estat, no només contra l’independentisme sinó 

també contra tots aquells que no donen suport al seu ideari, que és la continuació de 

la dictadura. 

Diu que entén el silenci del grup del PSC, ja que recorda que en aquell moment, el 

1992, el ministre Corcuera va justificar l’operació Garzón en considerar que una 

campanya de propaganda exterior els podia fer molt de mal, i que per prevenir-la el 

millor era detenir abans tots els membres destacats de la militància independentista, i 

va dissenyar l’operació policial més gran i vergonyosa de la dècada dels noranta, 

amb tortures incloses. I aprofita per esmentar els GAL i la calç viva, i retreu al Grup 

Socialista que no sigui capaç, com a mínim, d’abstenir-se. 

Diu que lamenta haver de comunicar a aquests grups municipals que, vint-i-cinc anys 

després dels fets, l’independentisme combatiu està més viu que mai. 

 

El Sr. CIURANA considera que és un exemple de societat madura ser capaços de 

mirar enrere i fer les valoracions oportunes i, per tant, considera aquesta proposició 

també com un exemple. 

Referma el compromís, que creu que hauria de ser unànime en aquest plenari, de 

desterrar la violència com a mecanisme de lluita política. 

Afegeix, igualment, la necessitat del compromís absolut d’aquesta ciutat amb els 

drets humans, i entén que és un dels eixos en què tots arribarien a un acord. 

Finalment, recomana la lectura de l’editorial publicat el 9 de juliol de 1992 a El País, 

llavors el far de la progressia espanyolista, titulat “Una operación necesaria”, i que és 

el preludi d’algunes coses que publica aquest mitjà els darrers mesos i setmanes. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que aquesta és la tercera vegada que s’intenta 

instrumentalitzar el Ple municipal per rebatre resolucions dels tribunals, i ratifica que 

el seu grup tornarà a votar negativament. 

Insisteix que allò que diu la sentència no s’ho treu ella de la màniga, ho diu la forense 

i el mateix fonament 91 de la sentència del Tribunal d’Estrasburg. 

I aprofita per instar el Sr. Asens a fer una condemna del terrorisme d’ETA en els 

mateixos termes que ell ha condemnat el d’estat. 

 

Es tanca el debat d’aquesta proposició amb aplaudiments per part del consistori. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb dotze 

vots en contra —emesos pels Srs.  Sierra, Alonso i Blanco i de 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—, i vint-i-set vots a favor de la resta de membres 

del consistori, amb el text transaccionat següent: 
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El Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Manifestar el 

rebuig per les tortures denunciades pels i les militants independentistes en 

l’“operació Garzón” de l’any 1992 i la seva falta d’investigació i, en aquest mateix 

acte, reparar la seva memòria. Segon.- Condemnar públicament tot tipus de 

persecució policial patida per la militància independentista i dels diferents 

moviments socials i polítics de la ciutat, que sota muntatges policials han estat 

perseguits per les seves idees i que han patit maltractaments policials a comissaries 

de Barcelona. Tercer.- Organitzar, aquest any 2017, un acte de reconeixement i 

memòria d’aquests fets i inaugurar una instal·lació amb l’objectiu de reparar el seu 

oblit per part del consistori i de condemnar públicament la pràctica de la tortura i els 

maltractaments a la nostra ciutat. Quart.- Condemnar l’actuació de l’exjutge Baltasar 

Garzón per haver faltat a la veritat públicament en afirmar que cap dels detinguts no 

va denunciar tortures davant seu, quan existeixen proves materials de la seva 

existència. La no investigació dels fets i la seva negació sistemàtica suposen una 

vulneració dels drets humans, tal com va dictaminar el Tribunal d’Estrasburg. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/6605) Que havent estat reprovada a la darrera comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat la regidora i presidenta de TMB, Sra. Mercedes Vidal, sigui 

l'alcaldessa de Barcelona qui assumeixi a partir d'ara directament i personalment les 

negociacions amb els representants dels treballadors de TMB, per tal de reconduir la 

situació i arribar a un acord que posi fi a les vagues de metro a la ciutat. 

 

El Sr. TRIAS fa referència als onze dilluns seguits de vaga al metro, i demana a 

l’alcaldessa que, com a presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

agafi les regnes i el lideratge de la negociació. Això no obstant, considera encertada 

la decisió que va prendre ahir mateix de fer actuar el gerent municipal, el Sr. Martí, i 

les persones responsables de l’AMB. 

Adverteix, però, que aquesta decisió exigeix que doni ordres clares a aquestes 

persones sobre què s’ha de negociar i amb quines condicions, i assenyala que aquest 

és l’objecte de la pregunta que formula. 

 

La Sra. ALCALDESSA destaca les nombroses vegades que la regidora Vidal i altres 

membres del Govern han comparegut arran d’aquest conflicte, i que ahir també ho va 

fer ella mateixa, juntament amb la regidora Vidal, a la qual confirma el ple suport del 

Govern. Reitera, com ja va dir ahir mateix, que els elements de solució ja s’han posat 

damunt la taula; i recorda que existeixen uns límits legals i pressupostaris, tot i que la 

bona notícia és que no es preveu cap retallada, sinó que s’ha respost positivament a 

les demandes que planteja el comitè d’empresa. 

Per tant, entén que la solució és possible i a tocar si tothom hi posa la màxima bona 

voluntat, com fan ella mateixa, la regidora Vidal i el conjunt del Govern, i confia que 

també la resta del consistori. 

 

El Sr. TRIAS replica que intentar fer creure que la Sra. Vidal ha sortit reforçada 

d’aquesta situació i que compta amb un ampli suport no s’adiu amb el fet que 

l’alcaldessa hagi triat dues persones per a la negociació i, sense apartar-ne la 

regidora, la situa en un segon pla. 
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Insisteix que no entén per quin motiu no els pot explicar què pensen oferir i quina és 

la clau de la negociació per evitar que sigui un pedaç per a uns mesos només, quan 

allò que haurien de buscar és una solució definitiva a mitjà termini. 

Precisa que TMB té deutes històrics molt importants; que es va fer un pla d’empresa 

que, a parer seu, es pot complir sobradament, ja que augmenta l’ús del servei públic 

de transport. 

Interpel·la l’alcaldessa, per tant, sobre quines solucions oferirà i quines ordres ha 

donat a les dues persones que han de negociar. 

 

La Sra. ALCALDESSA nega que hagin retirat a un segon pla la regidora Vidal i li 

hagin negat la veu, com demostra que, com a regidora de Mobilitat i presidenta de 

TMB, va intervenir ahir amb ella a la roda de premsa; una altra cosa és que 

existeixen nivells polítics i els tècnics, que inclou l’equip de TMB, que és qui ha 

portat el dia a dia de la negociació i que és el que ha estat reforçat. 

Destaca que ara estan en una fase de mediació tutelada per la Generalitat, les 

propostes de la qual sempre han acceptat, i entén que la clau està en els 23 milions 

d’euros que han de servir per millorar el conveni. Per tant, considera que l’acord ha 

de ser possible; que hi hagi raons suficients perquè els treballadors desconvoquin les 

vagues, que són un dret que ningú no qüestiona, però que estan causant un gran 

perjudici a la ciutadania. 

 

2.- (M1519/6606) Que el Govern de la ciutat es comprometi a resoldre la situació 

d'inseguretat, incivisme i venda de droga que pateix el barri del Raval, i ens informi 

en aquest consell municipal de les accions concretes que es duran a terme per posar fi 

a aquesta situació. 

 

La Sra. HOMS manifesta que lamenta profundament haver de formular aquest prec, 

ja que una de les seves conviccions quan governava al Districte de Ciutat Vella va 

ser no estigmatitzar el barri del Raval. 

Precisa que el darrer any els punts de venda de droga al barri del Raval han 

augmentat considerablement i s’està arribant a una situació límit; en aquest sentit, 

assenyala que alguns veïns han informat l’Ajuntament de l’existència d’aquests punts 

de venda, detallant adreces i pisos, alguns dels quals propietat del Patronat Municipal 

de l’Habitatge, i de locals ocupats pels traficants, que actuen com a veritables centres 

de distribució de droga. 

Alerta que tot això ha generat que el Raval estigui arribant a una situació límit 

d’insalubritat, de baralles al carrer i d’inseguretat. Afegeix que hi ha veïns que 

manifesten que la situació s’ha agreujat tant que a les seves escales hi ha moments 

del dia en què cada cinc minuts entra algú a comprar i consumir; i, a més, els 

traficants amenacen els veïns que gosen protestar per la situació creada, i que es 

veuen obligats a sortir en grup a primera hora del matí per anar a buscar el metro. 

Afirma que coneix la dificultat que comporta lluitar contra la proliferació de la droga 

i l’incivisme, i que no sempre es pot arribar a complir els objectius, però constata que 

ara el Govern de la ciutat i el del Districte s’han relaxat, i la inacció ha provocat que 

problemes que ja havien estat erradicats o minimitzats hagin tornat a aflorar. 

Alerta que no actuar a Ciutat Vella no significa només aturar-se, sinó anar enrere. I 

constata que els veïns i veïnes del Raval fa dos anys que no tenen garantit des del 

Districte el dret a la seguretat, al descans o a la neteja; i que veuen com l’Ajuntament 

i el Districte prioritzen la protecció d’altres col·lectius abans que la dels veïnats que 

pateixen aquestes problemàtiques. 
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Per tant, perquè consideren que el Raval no es mereix tornar enrere i que el Govern 

ha d’abordar la seguretat del barri d’una vegada, formula el prec, que llegeix. 

 

La Sra. PIN enceta la seva intervenció confirmant que accepten el prec, entre altres 

raons perquè ja s’està treballant al barri en aquesta línia, com ja van tenir oportunitat 

d’explicar en la comissió de Presidència i al Ple del Districte. Precisa que no tan sols 

aborden la tasca policial de coordinació de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana; i 

aprofita per demanar a la Sra. Homs que insti el seu partit a la Generalitat perquè 

posi més recursos de mossos d’esquadra en la persecució de la venda de drogues. 

Afegeix que s’han incrementat els recursos per erradicar el consum a l’espai públic, i 

han augmentat els esforços de contacte amb els propietaris dels pisos ocupats, alguns 

dels quals de bancs i fons voltor, perquè són els qui han d’encarregar-se de tapiar-los 

després de les intervencions policials. 

Assegura que comparteixen la preocupació dels veïns i les veïnes sobre la situació 

que ara mateix hi ha al Raval. 

 

La Sra. HOMS agraeix l’acceptació del prec i es posa a disposició de la Sra. Pin per 

ajudar en allò que calgui a fi de revertir la situació. 

 

La Sra. PIN considera que tots plegats han de fer un esforç per no fer un ús partidista 

del patiment d’aquests veïnats, i posar tots els recursos de què disposen les 

administracions per erradicar aquestes situacions del barri del Raval. 

 

Del Grup Municipal de Cs: 

 

3.- (M1519/6602) Que en el termini de dos mesos es presenti una proposta de 

modificació de l'ordenança de terrasses, que permeti una major flexibilitat quant a la 

disposició, ocupació i aforament de les terrasses, i que garanteixi, al mateix temps, el 

manteniment d'itineraris accessibles, la convivència a l'espai públic i el descans 

veïnal. 

 

El Sr. BLANCO fa referència a l’acte públic de la setmana passada en què van 

participar responsables polítics d’aquest ajuntament i en què van ser presents molts 

representants del sector de l’hostaleria i la restauració. Destaca que s’hi va posar de 

manifest que els representants de les forces polítiques estaven d’acord amb 

l’existència de consens majoritari quant als efectes indesitjables de l’actual 

ordenança de terrasses, especialment pel que fa a l’ocupació i en molts establiments 

arrelats als barris de la ciutat. I subratlla que van estar d’acord que era necessària i 

urgent una modificació de l’ordenança que corregeixi aquests efectes no desitjats, i 

que es faci amb el consens majoritari dels partits i que sigui estable en el temps. 

Constata que el seu grup s’esforça a arribar a aquest consens, i que s’ha reunit moltes 

vegades durant els darrers mesos amb el Govern, que coneix el seu posicionament 

respecte d’això. Adverteix, però, que l’obligació de presentar un projecte per a una 

nova ordenança de terrasses és del Govern, no dels grups de l’oposició. En aquest 

sentit, recorda que fa un any el Sr. Collboni va anunciar que presentaria una 

proposta, tot i que a dia d’avui encara no ho ha fet. 

En conseqüència, justifica la presentació del prec a fi que amb immediatesa es 

presenti una proposta de modificació de l’ordenança que permeti més flexibilitat 
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quant a disposició, ocupació i aforament de les terrasses, garantint el manteniment 

d’uns itineraris accessibles i la convivència a l’espai públic i el descans veïnal. 

 

La Sra. ALCALDESSA assegura que l’assumpte que planteja el prec els preocupa i 

els ocupa, i que el punt de partida és una situació paradoxal, ja que l’ordenança es va 

aprovar el mandat anterior pels grups de CiU i del PP, tot i que immediatament es va 

establir una moratòria arran de la impossibilitat d’aplicar-la. 

Per tant, entén que és indiscutible que s’han de posar d’acord, ja que, d’una banda, a 

tothom li agraden les terrasses, que formen part de la identitat urbana; alhora, però, 

s’han de regular perquè siguin conciliables amb l’ús de l’espai públic i el descans 

veïnal. Reconeix, però, que això és fàcil d’expressar en teoria, però difícil de 

traslladar a la pràctica, ja que requereix una concreció precisa en cada cas particular. 

Creu, però, que la responsabilitat és compartida, com demostra el fet que el tinent 

d’alcaldia i el regidor Mòdol han fet reunions amb els grups municipals per informar-

los de totes les passes que han anat fent, tant en l’àmbit polític com amb els 

col·lectius implicats, entre els quals el Gremi de Restauració, el moviment veïnal i 

els sindicats; i assenyala que, en aquests espais de diàleg, el Govern ha posat damunt 

la taula aquells aspectes que cal debatre per procedir a la modificació de l’ordenança 

com són les distàncies, la definició del moblament de les terrasses, aspectes de 

convivència o lavabos, i una vegada establerts aquests objectius concrets, cal el 

consens polític per portar a aprovació del Plenari l’ordenança modificada al més 

aviat possible. 

 

El Sr. BLANCO reitera allò que ha expressat abans, i remarca que el consens 

existeix, ja que una majoria de grups polítics estan disposats a col·laborar per 

resoldre el conflicte que afecta una activitat econòmica molt rellevant a la ciutat. 

Considera que no hi ha excusa per ajornar més aquesta decisió, ja que el problema 

està diagnosticat des de fa dos anys, però sense cap proposta concreta de solució. 

 

La Sra. ALCALDESSA insisteix que és responsabilitat de tots els grups que el 

projecte de modificació tiri endavant, i que no es tracta d’assolir un consens general, 

sinó d’arribar al detall, i per aquest motiu s’està fent una roda de converses amb els 

grups per avançar i poder portar l’ordenança a aprovació al més aviat possible. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

4.- (M1519/6599) Que la comissió d'investigació sobre els diferents aspectes de gestió 

de l’Àrea d'Urbanisme que han estat o estan subjectes a investigació per part de la 

Fiscalia, l'Oficina Antifrau o pels mateixos serveis municipals, ampliï el seu període 

d'investigació fins a l'any 2007, per tal que comprengui el període 2007-2015. 

 

El Sr. BOSCH formula el prec amb què demanen que s’ampliï la comissió 

d’investigació de l’Àrea d’Urbanisme al període 2007-2011. 

 

La Sra. ALCALDESSA recorda que aquest assumpte ja ha estat tractat en comissió i 

al Plenari, alhora que confirma la predisposició del Govern a establir tantes 

comissions d’investigació com calgui. Això no obstant, apunta que aquestes 

comissions s’han d’endreçar i el seu objecte ha d’estar acotat i sobre la base d’indicis 

contrastats i sota investigació judicial; altrament, consideren que establir períodes 

genèrics és inabastable. 
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En conseqüència, indica que mentre hi hagi indicis contrastats i s’acotin els terminis 

per investigar estan plenament disposats a establir aquestes comissions i que es 

puguin ampliar els períodes tractats, si escau, o que se’n generin de noves. 

 

El Sr. BOSCH puntualitza que ho reclamen perquè els indicis existeixen; en aquest 

sentit, diu que tot allò que s’ha d’investigar del període 2012-2015 s’origina en el 

període anterior, del 2007 al 2011. 

Concreta, pel que fa als indicis, que el 2007 es va procedir a la modificació del PERI 

que permet construir l’hotel del Rec Comtal; el 2008 es presenta el projecte d’hotel 

de les Drassanes, que és el primer de dos hotels que escapen a la moratòria imposada 

durant el mandat de l’alcalde Hereu; el 2009 s’aprova la modificació de PGM que 

permet l’hotel del Palau —el segon hotel que escapa a la moratòria—, i el 2010 es 

produeix l’adquisició per part de fons financers de la part del port que permet tirar 

endavant la Marina Port Vell. 

Subratlla que tots els que ha esmentat són projectes que han estat molt criticats per 

l’actual govern i, per tant, no comprenen com no s’investiguen. 

Pregunta a l’alcaldessa per què es neguen a investigar el que va succeir durant el 

darrer mandat de coalició entre el PSC i ICV-EUiA. Reclama una explicació sobre 

els motius, ja que assegura que no s’entén res, si no és que els tapen les vergonyes; i 

recorda a l’alcaldessa que proclamava “Sí se puede”, malgrat que ara “No se puede” 

si la investigació afecta els seus socis de govern. 

Retreu a l’alcaldessa que si aquest és l’autèntic motiu, no fan honor a la transparència 

sinó que es tracta més aviat d’una vendetta. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que no tapen les vergonyes de ningú, i entén que 

l’acusació està fora de lloc i no té cap credibilitat. Remarca que han creat una oficina 

de transparència, i una bústia ètica pionera a tot Europa que ha obtingut el 

reconeixement de tots els col·lectius que treballen en la transparència, i que en part 

ha estat dissenyada pel Sr. Llinares, ben conegut per la magnífica feina en destapar 

l’anomenat “cas Palau” i el finançament il·legal d’un partit polític. 

Creu que posar en dubte la voluntat del Govern municipal en aquest sentit respon al 

partidisme i a l’electoralisme, cosa que lamenta. I recorda que acaben d’imposar una 

sanció a FCC perquè ha estafat la ciutat, fet que demostra que estan disposats a 

arribar fins on calgui sempre que hi hagi indicis concrets. 

Quant a la comissió d’investigació, fa avinent que el Plenari va acordar per majoria 

establir el període a investigar entre el 2011 i el 2015; alhora, assegura que no tenen 

cap problema a establir les comissions que convingui. 

Concreta que en la darrera reunió de la Junta de Portaveus prèvia a la constitució 

definitiva de la comissió, la presidència de la qual és exercida pel grup de Ciutadans, 

es van avançar les normes, i recorda que disposen de marge fins al setembre per 

presentar-hi al·legacions. 

Finalment, amb referència a l’al·lusió del regidor a l’hotel de Rec Comtal, li recorda 

que el seu grup va formular un prec demanant una auditoria, que va ser acceptat, i 

que l’Oficina de Transparència està elaborant actualment. 

 

5.- (M1519/6600) Que el Govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, un 

projecte d'ús i gestió de l'Anella Olímpica de Montjuïc que faciliti l'ús i el gaudi dels 

seus equipaments per part de la ciutadania. 
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El Sr. PUIGCORBÉ fa referència al dèficit d’equipaments esportius que té la ciutat, 

alhora que també té un problema de manca de decisió i de lideratge en la gestió del 

dia a dia. Posa com a exemple d’això l’Anella Olímpica de Montjuïc, un espai 

emblemàtic on, amb un reguitzell d’homenatges, se celebra el vint-i-cinquè 

aniversari dels Jocs Olímpics, deixant de banda, però, la commemoració del trentè 

aniversari de l’Olimpíada Cultural, i plantejar i explicitar un projecte de futur per a 

les instal·lacions que van allotjar els Jocs. 

Per tot plegat, arran de la incertesa de cara al futur del projecte que estaven portant a 

terme els operadors actuals de les instal·lacions esportives de l’Anella Olímpica, i en 

vista de la necessitat, al seu parer bàsica i primordial, de garantir l’ús i el gaudi a la 

ciutadania de les instal·lacions esportives de Montjuïc, justifica la presentació 

d’aquest prec. 

Assegura que són conscients, però, de les dificultats i la situació del projecte actual, 

però demanen al Govern que posi fil a l’agulla perquè aquestes instal·lacions no es 

quedin en el mateix estat que les van trobar els actuals operadors el 2012. 

Adverteix que Barcelona no es pot permetre abandonar i deixar perdre cap 

equipament esportiu, i encara menys l’Estadi Olímpic Lluís Companys, que és 

l’estadi nacional de Catalunya. Per això, reclama al Govern que lideri la 

transformació de l’Anella Olímpica per convertir-la en un espai obert a la ciutadania, 

i diu que no els agrada el model de fer-hi quatre o cinc concerts a l’any, amb una 

entrada de noranta o cent euros, ni tampoc l’ús privatiu dels espais públics, 

concretament en aquest cas dels esportius. 

Demana, per tant, que el Govern municipal estudiï una alternativa abans de 

desestimar qualsevol dels projectes que actualment es duen a terme en aquella part de 

Montjuïc, ja que no es poden permetre la deixadesa d’anys passats. Afirma, 

tanmateix, que són conscients de les dificultats i de la manca històrica d’apostes per 

dinamitzar les instal·lacions esportives d’aquell indret, com també ha succeït amb la 

gran majoria d’anelles olímpiques del món. 

Reclamen, doncs, una aposta ferma i clara per la de la muntanya de Montjuïc, i la 

definició d’un projecte de futur obert als barris de l’entorn i que permeti a tota la 

ciutat gaudir d’unes instal·lacions esportives de primer nivell. 

 

El Sr. COLLBONI dedueix que el regidor Puigcorbé es refereix a la informació que 

puntualment ha transmès el Consell d’Administració de BSM, també als membres 

d’ERC com a codecisors en l’empresa, ja que formen part del Consell 

d’Administració. 

Reconeix que l’Anella Olímpica és un dels pols de dinamització cultural i esportiva 

més importants de la ciutat; en aquest sentit, concreta que durant el 2016 s’hi han 

celebrat 136 esdeveniments esportius, amb l’assistència de vuit-centes mil persones, 

29 dels quals van ser actes familiars, 25 actes esportius, 45 concerts i 37 actes 

corporatius i diversos. 

Posa en relleu que l’Anella Olímpica és un cas referent per a les ciutats del món que 

han tingut estructures olímpiques i les han abandonades, però que a Barcelona els 

governs municipals que s’han succeït d’ençà dels Jocs del 92 han sabut posar al 

servei de la ciutat. 

Quant al projecte a què ha al·ludit el Sr. Puigcorbé, reitera que s’ha explicat al 

consell d’administració de BSM, i precisa que està en una situació de concurs de 

creditors, motiu pel qual no poden acceptar aquest prec que demana que es fixi un 

termini. 

Indica que segueixen de prop la situació de l’empresa, i el fet que han de complir el 

contracte. I, d’altra banda, assenyala que les propostes de futur sobre l’Anella 
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Olímpica requeriran una reflexió de ciutat i amb el conjunt dels grups municipals i de 

les entitats esportives i culturals que eventualment poden fer ús d’aquesta estructura. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

Del Grup Municipal del PP: 

6.- (M1519/6592) Instar el Govern municipal a incloure la prohibició del burca i el nicab 

a la via pública en properes modificacions de l'Ordenança de mesures per fomentar i 

garantir la convivència ciutadana a l'espai públic. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ explica que la setmana passada el Tribunal Europeu de 

Drets Humans d’Estrasburg va avalar la prohibició del burca i del nicab, argumentant 

que això facilitaria la convivència, protegiria els drets i les llibertats dels altres i que, 

en cap cas, no vulneraria el dret a la vida privada ni familiar, com tampoc el dret de 

pensament, consciència i religió. 

Considera que aquestes indumentàries vulneren els drets de les dones, són una icona 

d’esclavitud i contràries a la dignitat i la igualtat; signifiquen una barrera social que 

distancia les dones del seu entorn, que els impedeix la comunicació i les condemna a 

la invisibilitat i a la privació de la identitat. 

En conseqüència, considerant que el Govern ha anunciat la intenció de revisar 

l’ordenança de civisme, formulen aquest prec per saber si té previst incorporar 

aquesta pretensió o, altrament, encarregar un informe jurídic perquè sigui una norma 

de rang legal que doni cobertura a la modificació en aquest sentit. 

 

La Sra. PÉREZ avança que no accepten el prec. 

Recorda que el febrer de 2014, el TS establia per sentència ferma que els ajuntaments 

no tenen la competència de limitar el dret fonamental de llibertat religiosa, que 

només es podria fer mitjançant una llei orgànica. 

Fa observar al regidor que si el seu grup té interès a regular un dret d’aquestes 

característiques s’hauria d’adreçar als seus companys del Congrés dels Diputats, que 

és on es podria fer aquest procediment. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que el seu grup formula un prec, en comissió o al 

Ple, amb què insta el Govern de la Generalitat o el de l’Estat que legislin sobre 

aquesta qüestió a fi que les ordenances municipals tinguin la suficient cobertura 

legal, i dedueix, de les paraules de la Sr. Pérez, que els donaran suport en aquesta 

pretensió que, insisteix, no és nova, ja que el mateix govern de Catalunya va anunciar 

el juny de 2014 una llei encaminada a prohibir el burca i el nicab a la via pública; i el 

2010, amb un govern del PSC i d’ICV-EUiA, és a dir, la matriu de Barcelona en 

Comú, l’alcalde Hereu va promoure un decret per prohibir el burca i el nicab als 

centres públics de Barcelona. Fa avinent que el seu grup va criticar el decret 

esmentat, no pel contingut, sinó per allò que hi mancava, ja que no deia res dels 

espais de concurrència pública com, per exemple, actes de les festes de la Mercè. 

 

La Sra. PÉREZ convida el Sr. Fernández Díaz a presentar aquesta qüestió en 

comissió a fi de poder establir un debat, alhora que li recorda que el procés de 

participació per a la modificació de l’ordenança de convivència està obert; i remarca 

que la pretensió i l’objectiu del text normatiu és garantir la convivència i no ha de 
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servir per criminalitzar determinats col·lectius, o per atacar decisions personals que 

no afecten, en cap cas, els drets de terceres persones. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

1.- (M1519/6603) Com valora el Govern municipal el conflicte laboral en el servei de 

Bicing? Quines accions té previst realitzar el Govern amb relació a aquest conflicte? 

Com va afectar aquest conflicte al nou contracte del Bicing? 

 

El Sr. ALONSO manifesta la preocupació del seu grup per la vaga del Bicing, que ja 

porta quinze jornades, i sense serveis mínims. 

Remarca, en primer lloc, que aquesta vaga respon a un conflicte laboral; i també és 

mala notícia, en segon lloc, perquè va en contra de l’impuls de l’ús de la bicicleta per 

millorar la mobilitat i lluitar contra la contaminació, alhora que tot porta a pensar que 

el conflicte està lluny de solucionar-se. 

Observa que el conflicte del Bicing explota després que el Govern hagi practicat una 

política intervencionista en l’organització de les relacions laborals entre els 

treballadors i les seves empreses; i, per això, formulen un seguit de preguntes, que 

llegeix. 

 

La Sra. VIDAL puntualitza que el del Bicing és un conflicte laboral entre l’empresa 

que presta el servei i els treballadors, i que l’acció de l’Ajuntament ha estat adreçada 

al fet que els treballadors no es quedessin al carrer amb la nova contracta, com 

preveia l'ordenament existent. 

Recorda que es va aprovar, també amb el vot favorable de Ciutadans, que en el plec 

de contractació, entre altres millores tècniques del servei i de la promoció de la 

bicicleta a la ciutat, incloïa seguir comptant amb els treballadors de Bicing en la nova 

contracta. Puntualitza que aquesta ha estat l’acció intervencionista de què els acusa 

Ciutadans. 

Reitera, doncs, que el conflicte laboral és entre l’empresa i els treballadors, que 

tindran ocasió de millorar les seves condicions laborals en una negociació 

col·lectiva, tal com fan altres empreses públiques i privades. 

 

El Sr. ALONSO agraeix les paraules de la Sra. Vidal, però considera que cal una 

bona gestió per part del Govern, que ha dictat com havien de ser les relacions 

laborals dels treballadors i el resultat ha estat un conflicte, que ara el Govern nega 

que sigui seu sinó de les empreses; alhora que desconeixen com pot afectar a la nova 

contracta. Repeteix que el seu grup està per la mobilitat sostenible, per a la qual 

consideren que el Bicing és una eina fonamental, i per això demanen que el Govern 

actuï amb responsabilitat i que prengui les decisions necessàries per resoldre el 

conflicte generat. 

 

La Sra. VIDAL insisteix que el conflicte és independent del procés de subrogació 

dels treballadors del Bicing, atès que es tracta de reivindicacions salarials. 
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Assegura, però, que continuaran vetllant per la qualitat del servei, i perquè les 

condicions laborals de les empreses que treballen per a aquest ajuntament millorin en 

la mesura que sigui possible. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

2.- (M1519/6593) Quines són "totes les facilitats" que pretén donar a la convocatòria del 

referèndum independentista de l'1 d'octubre, "sigui el que sigui"? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que, si no és que es convoca un plenari 

extraordinari, aquest és el darrer abans de la convocatòria del referèndum 

independentista. Observa que l’alcaldessa, emparada per l’ambigüitat, l’ambivalència 

i, de vegades, la contradicció, ha eludit posicionar-se respecte d’això, i atès que això 

els preocupa formulen la present pregunta, en considerar que ja és hora de precisar 

les seves paraules, com a mínim. 

Concreta que fa referència a la declaració recent de l’alcaldessa, que va afirmar que 

donaria totes les facilitats a la convocatòria d’un referèndum, sigui quin sigui. 

En conseqüència, interpel·la l’alcaldessa sobre quines són totes les facilitats, i a què 

es refereix quan diu que sigui quin sigui el referèndum convocat, si es refereix també 

a un d’il·legal. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza, d’entrada, que el regidor i ella discrepen en la 

qüestió de fons que Catalunya necessita un referèndum efectiu per poder decidir 

lliurement el seu futur i la seva relació amb l’Estat espanyol, des del màxim respecte. 

Altrament, remarca que el regidor no creu en aquest referèndum. 

Precisa que amb sigui quin sigui va fer referència al fet que un ajuntament 

democràtic, com és el de Barcelona, ha de donar suport sempre a mobilitzacions 

democràtiques siguin quines siguin —referèndums, consultes, processos participatius 

o manifestacions—; i és funció d’un ajuntament democràtic facilitar la participació 

ciutadana i les mobilitzacions en les seves múltiples expressions. 

Assegura que creu que la participació democràtica és un dels eixos fonamentals de la 

millora de les democràcies, que són àmpliament imperfectes. Això no obstant, entén 

que la convocatòria de l’1 d’octubre no té l’aspecte de ser el referèndum que 

Catalunya necessita; alhora, es ratifica en el fet que mai no posarà en perill cap 

treballador d’aquesta institució, que cal preservar per damunt de tot. 

Afegeix que també han manifestat que, atès que encara no s’ha produït la 

convocatòria, no saben exactament de què s’està parlant. 

Altrament, afirma que allò que sí que poden acotar és que no permetran la 

instrumentalització d’aquest ajuntament, ni pels uns ni pels altres; i que no permetran 

l’ús partidista del Plenari. I assenyala que quan hi hagi una convocatòria i un 

requeriment a l’Ajuntament en podran parlar i avaluar les implicacions que pot tenir 

a tots nivells, i faran un posicionament a partir d’unes premisses com estar a favor de 

la participació ciutadana en general i, alhora, no posar en perill cap treballador 

municipal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que en aquest darrer aspecte poden arribar a 

estar d'acord, i diu que confia que l’alcaldessa finalment es posicionarà en contra 

d’un referèndum independentista que no va en la línia d’allò que reclama: que sigui 

legal, vinculant i amb garanties. 
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Creu que és legítim que l’alcaldessa, per càlcul polític, pugui trigar més o menys a 

emetre aquest posicionament, però li reclama precisió en el llenguatge. 

Posa en relleu que estan en una conjuntura molt important per a Catalunya i per a 

Espanya, també per a Barcelona, i, per tant, no poden fer referència genèrica a un 

referèndum sigui quin sigui, perquè, aquest, és clarament independentista. 

Reclama sentit comú i de responsabilitat a l’alcaldessa, i ratifica que està d’acord que 

no s’ha d’utilitzar Barcelona, menys encara per una Generalitat independentista que 

no inverteix, ni finança, ni presta els serveis que corresponen a la ciutat i, en canvi, 

demana al seu ajuntament que se sotmeti a la seva deriva independentista. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que allò que demana al partit del Sr. Fernández Díaz 

és sentit comú i responsabilitat, ja que el PP és el principal responsable de la situació 

actual de bloqueig iniciada amb el recurs contra l’Estatut, aprovat democràticament i 

d’acord amb la llei, fins a la judicialització actual de la política, de la politització dels 

tribunals. 

Manifesta que si realment volen resoldre aquest problema no és aquí on han de fer 

precs i preguntes, sinó que han de canviar d’estratègia i acceptar el caràcter 

plurinacional de l’Estat i la possibilitat de fer un referèndum a Catalunya. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

3.- (M1519/6596) Quins són els plans de futur del Govern municipal respecte a l'Anella 

Olímpica i les activitats que s'hi han de desenvolupar? 

 

La Sra. LECHA observa que tothom coneix la situació de l’empresa Open Camp i la 

inviabilitat del projecte que explota a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, motiu 

pel qual formulen la present pregunta. 

 

El Sr. COLLBONI indica que respondrà en el mateix sentit que ha respost el prec 

presentat pel Sr. Puigcorbé sobre aquestes instal·lacions, i apunta que la CUP forma 

part del Consell d’Administració de BSM, per la qual cosa han estat puntualment 

informats i han contribuït a prendre decisions respecte a l’activitat privada que es 

desenvolupa en un equipament públic. 

Assenyala que el Govern municipal atorga la màxima prioritat a l’Anella Olímpica 

pel seu simbolisme, pel que significa per al foment de la pràctica esportiva i per la 

capacitat d’acollir grans esdeveniments esportius i culturals. 

Indica que l’empresa Open Camp, que hi desenvolupa una activitat privada no 

exclusiva, ha sol·licitat concurs de creditors i cal esperar a veure com acaba el 

procés, ja que aquest ajuntament, per la seva part, ha de complir el contracte mentre 

tingui vigència. 

Precisa que una vegada hagi conclòs el procés concursal estudiaran la possibilitat 

d’emprendre mesures legals, si escau, i exigir responsabilitats a l’empresa en cas que 

s’hagi produït mala administració que hagi pogut perjudicar el patrimoni públic. 

Afegeix que, amb el consens dels grups polítics, faran propostes per mantenir l’ús de 

les instal·lacions i un model d’activitat que permeti mantenir-les en bones 

condicions; i insisteix en la voluntat d’aquest ajuntament que les futures activitats de 

l’Anella Olímpica siguin d’interès general i per fomentar l’esport i la cultura. 
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La Sra. LECHA considera que l’Open Camp a l’Estadi Lluís Companys és l’exemple 

perfecte de com no s’han de fer les coses. Recorda que el Govern de CiU va signar el 

contracte, que es va demostrar inviable en molt poc temps; una aposta ruïnosa que 

pagaran tots. 

En conseqüència, reclamen al Govern que posi fi a aquest model mercantilista i que 

recuperi l’Anella Olímpica per a la promoció de l’esport de base a la ciutat. I afegeix 

que s’ha de trobar sortida a la situació laboral precària de la plantilla. I reitera la 

qüestió de quins plans de futur concrets té el Govern de la ciutat per a aquest espai. 

 

El Sr. COLLBONI repeteix que no es volen avançar als esdeveniments, i que han 

d’actuar pas a pas; indica que l’empresa està en concurs de creditors i encara no se 

sap com acabarà. 

 

4.- (M1519/6597) Quines mesures està desenvolupant el Govern per tal de garantir 

l'accés a la cultura, i per tant també als museus de la ciutat, per a les veïnes dels 

diferents barris? 

 

La Sra. ROVIRA assenyala que els museus de la ciutat estan col·lapsats a 

conseqüència de l’activitat turística que pateix Barcelona, i això provoca que part de 

la ciutadania els descarti com a indrets d’oci i de cultura. 

Observa que fa l’anàlisi contrària als arguments que afirmen que els museus es 

mantenen gràcies al turisme, com fa el Pla estratègic de turisme. 

Per tot això, formulen la present pregunta. 

 

El Sr. COLLBONI comparteix el neguit i l’interès del grup de la CUP perquè els 

equipaments culturals de la ciutat estiguin a l’abast de la ciutadania. En aquest sentit, 

fa avinent que han posat en marxa la nova mesura del Pla de xoc de cultura als barris, 

amb una primera programació anomenada “Barcelona, districte cultural”, que 

implica la rotació de vuitanta-vuit espectacles per diferents equipaments culturals de 

proximitat, i l’assistència gratuïta de tretze mil veïns i veïnes; i l’any vinent s’ha 

previst augmentar fins a tres-cents el nombre d’espectacles del circuit cultural de 

proximitat per arribar a unes quaranta-cinc mil persones. 

Destaca que aquesta ha estat una de les mesures més importants que es 

desenvolupen, seguint la tradició de Barcelona d’apropar els equipaments culturals a 

la ciutadania, entre els quals els museus. Recorda, en aquest sentit, que els museus 

municipals o concertats són gratuïts el primer diumenge de cada mes, s’hi fan 

jornades de portes obertes durant l’any, i tenen programes específics de promoció, 

com és el cas de la Nit dels Museus, que en les darreres edicions ha tingut una 

afluència de pràcticament dues-centes mil persones, o el programa “Gaudir més 

Barcelona”, que permet als veïns i veïnes de la ciutat tenir accés gratuït als museus 

municipals mitjançant la inscripció en un registre, que també dona accés gratuït als 

escolars i les seves famílies als museus de la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA diu que coneixen el pla de xoc de cultura als barris, i indica que 

van fer arribar diverses aportacions així com la seva opinió respecte d’això. 

Això no obstant, puntualitza que la pregunta fa referència a l’accessibilitat ordinària 

als museus, a banda de dies concrets de portes obertes o de dates assenyalades, i 

aprofita per denunciar que es precaritzen molt les condicions laborals dels 

treballadors i treballadores arran d’aquestes jornades singulars. 
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Concreta, doncs, que demanen quina priorització es farà de la ciutadania de 

Barcelona respecte al turisme, ja que els museus municipals són equipaments que 

paga amb els seus impostos. Així, doncs, recorda que plantejaven que amb el carnet 

de ciutat es facilités l’accés de la ciutadania als equipaments que avui dia estan 

copats pel turisme. 

 

El Sr. COLLBONI repeteix que tenen en marxa dos programes específics que 

aborden el que demana la Sra. Rovira, als quals ja s’ha referit abans. 

Reconeix que els museus de la ciutat reben molts visitants turístics, i que aquest 

ajuntament ha de potenciar l’accessibilitat dels ciutadans de Barcelona. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/6607) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec 

acceptat al plenari ordinari del Consell Municipal del 28 d'abril de 2017, 

(M1519/6140) amb el contingut següent: Que el Govern municipal treballi de manera 

efectiva amb els actors implicats i els grups municipals per donar compliment a les 

diverses iniciatives presentades i aprovades en comissió i en plenari amb relació a la 

revisió de l'ordenança de terrasses i deixi de promoure la confrontació amb el sector 

de la restauració, com ara aprovant ordenacions singulars sense el consens necessari. 

El Sr. BLASI observa que el Govern municipal té molts fronts oberts i cap de tancat 

del tot, malgrat que reconeix que d’ençà de l’entrada del grup del PSC al Govern 

s’han presentat un parell d’iniciatives pel que fa a l’ordenança de terrasses, alhora 

que s’ha apreciat més predisposició per part d’aquest grup, però sense aportar 

concrecions. 

Recorda que la mateixa alcaldessa definia l’ordenança com a inaplicable, i no han 

parat de fer ordenacions singulars sense el consens a què el Govern municipal 

s’havia compromès, i que el seu grup reclamava amb la presentació del prec del qual 

ara formulen la present pregunta de seguiment. 

Aprofita per agrair la feina feta per la Sra. Mari Fernández, que coordina les reunions 

mantingudes entre els grups municipals, amb la FAVB, amb el sector o la plataforma 

Carrers per a Tothom, però assegura que desconeixen si s’han reunit els grups socis 

de govern. 

Fa notar que aquest és el darrer ple abans de les vacances, i que s’havia anunciat que 

s’arribaria a un acord que encara no han vist. 

 

El Sr. MÒDOL posa en relleu que l’equip de govern ha estat treballant intensament 

en la revisió de l’ordenança de terrasses —que subscriu que no agrada a ningú— i a 

fer una feina tècnica de revisió dels motius de la seva inaplicabilitat. Remarca que 

aquesta feina ha estat compartida amb els grups municipals, però també amb entitats, 

el gremi de restauració, la FABV, veïns i sindicats. 

Confirma que l’acord està proper, i posa en relleu la predisposició dels grups 

municipals Demòcrata i de Ciutadans; i remarca que el president del primer va 

subratllar en un acte amb el gremi de restauració que amb el seu grup el Govern en 

tenia prou per aprovar l’ordenança. 

Assegura que el Govern municipal busca un consens ampli, tant polític com social, i 

agraeix tot l’esforç que s’està fent per assolir-lo, i diu que són optimistes malgrat la 

dificultat que comporta gestionar un assumpte tan complex. Reitera que estan 
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treballant en aquest consens i confia que els grups mantinguin el seu compromís de 

contribuir-hi. 

Quant a les ordenacions singulars, assegura que mai no han dit que s’aturarien, i 

assenyala que han suposat les ordenacions més efectives de l’ordenança de terrasses 

i, per tant, ja avança que formaran part de la nova ordenança. 

 

El Sr. BLASI reconeix que la FAVB i el gremi de restauració han fet aportacions 

concretes, però insisteix que encara manca el consens, fins i tot entre els mateixos 

grups de govern, i els convida a fer un esforç major en benefici de la concreció, 

alhora que recorda que en el prec que va presentar el seu grup es demana que no 

s’aprovessin les ordenacions singulars sense el consens necessari. 

 

El Sr. MÒDOL celebra l’oportunitat que els dona aquesta pregunta de seguiment per 

destacar la feina del Govern municipal, dels grups municipals i de les entitats 

implicades. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

2.- (M1519/6594) Es sol·licita al Govern municipal que informi sobre les gestions 

realitzades i l'estat de l'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió del 

dia 27 de maig de 2016 del Plenari del Consell Municipal: El Plenari del Consell 

Municipal acorda: Instar l'alcaldessa a nomenar un membre del Govern com a 

regidor/a de Seguretat per tal que no recaigui l'exercici d'aquesta responsabilitat en 

l'alcaldessa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que el 27 de maig de 2016 el Plenari va aprovar 

per una majoria àmplia instar l’alcaldessa a nomenar un regidor o regidora de 

Seguretat, ja que tant llavors com ara la responsabilitat de la regidoria de Seguretat 

l’assumeix ella mateixa. 

Puntualitza que es plantejava l’opció de donar compliment a l’acord cessant 

l’alcaldessa com a regidora de Seguretat o, altrament, continuar sent-ne malgrat el 

posicionament majoritari de la corporació. 

Remarca que transcorreguts catorze mesos d’ençà d’aquell acord l’alcaldessa 

continua exercint les competències i que la seguretat no ha millorat, i que la darrera 

enquesta de victimització encarregada per aquest ajuntament confirma que la ciutat 

ha abaixat la guàrdia en seguretat. 

Per tant, justifica aquesta pregunta de seguiment a fi d’esbrinar si es pensa donar 

compliment a l’acord els propers mesos. 

 
El Sr. PISARELLO indica que ja van justificar l’oposició a la proposició a què 

al·ludeix el regidor per un seguit de motius, entre els quals l’existència d’un 

comissionat de Seguretat, el Sr. Amadeu Recasens, de solvència i preparació 

contrastades. 

Precisa que els baròmetres municipals constaten, en realitat, que la seguretat no és 

una de les majors preocupacions de la ciutadania i, per tant, que aquest àmbit 

funciona raonablement bé; igualment, confirmen que la Guàrdia Urbana està fent un 

bona feina, atès que se li atorga la puntuació més alta dels darrers deu anys (6,7). 

Reconeix que les coses sempre es poden millorar, però considera que allò que 

funciona no s’ha de canviar, com és en aquest cas la seguretat. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que li sembla prou eloqüent que sempre que hi ha 

un debat o interpel·lació sobre seguretat per part dels grups municipals mai no 

respongui l’alcaldessa com a màxima responsable de l’àmbit, sinó que sempre ho fa 

el Sr. Pisarello. Per tant, consideraria lògic que fos ell el responsable de Seguretat. 

Assenyala que la tasca d’un regidor o regidora de Seguretat va més enllà de fer rodes 

de premsa o de participar en actes representatius de la Guàrdia Urbana; i afegeix que 

en l’enquesta es concreta que en un sol any la victimització s’ha incrementat gairebé 

d’un 7%; que un 25% de la ciutadania hi reconeix que el darrer any va ser víctima 

d’una infracció penal, cosa que suposa la pitjor dada dels darrers quatre anys, mentre 

que l’índex de denúncies se situa en un 22%. 

En conseqüència, entenen que aquest ajuntament està abaixant la guàrdia pel que fa a 

la seguretat i provocant una situació de desànim en el cos de la Guàrdia Urbana, 

motiu pel qual consideren que cal revisar el Pla de seguretat, alhora que valoren com 

a imprescindible el nomenament d’un regidor o regidora de Seguretat. 

 

El Sr. PISARELLO observa que si algun problema hi pot haver quant a la seguretat 

és l’escassesa de la plantilla de la Guàrdia Urbana, una responsabilitat que recau en 

el Ministeri d’Interior. Per tant, suggereix que el Govern del PP aixequi les 

limitacions en la contractació. Entén, doncs, que quan s’apliquen polítiques 

neoliberals d’ajust en els cossos de seguretat no es poden fer discursos demagògics. 

 
 

MOCIONS 

 

Mc1.- RESOLDRE les al·legacions formulades per FCC Fomento de Construcciones i 

Contratas, SA (NIF A28.037.224) amb relació a la proposta de resolució de 

l'expedient sancionador i de reclamació de danys i perjudicis, de 15 de juny de 2017, 

en sentit desestimatori, d'acord amb l'informe adjunt; IMPOSAR a l’empresa FCC 

Fomento de Construcciones i Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a adjudicatària 

del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus 

municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), la sanció de 2.940.714,00 euros, en 

concepte de la suma de penalitzacions contractuals per la comissió de les infraccions 

determinades als fonaments de dret V a VII d'aquesta resolució; RECLAMAR a 

l'empresa FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA (NIF A28.037.224), com 

a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de 

residus municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), el reintegrament 

d'1.268.289,00 euros, pels serveis de neteja certificats entre setembre del 2013 i 

desembre del 2015 no prestats totalment o prestats amb un nombre inferior de 

persones; IMPOSAR a l’empresa FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA 

(NIF A28.037.224), com a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai 

públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), la 

sanció de 2.110.896,00 euros per no informar dels serveis de neteja no prestats i dels 

prestats amb un nombre inferior de persones, entre setembre de 2013 i desembre de 

2015, en concepte de la suma de les penalitzacions automàtiques previstes a l'article 

14 del plec de condicions tècniques; RECLAMAR a l'empresa FCC Fomento de 

Construcciones i Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a adjudicatària del contracte 

de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat 

de Barcelona (2008/060), la quantitat de 852.486,00 euros, en concepte de 

rescabalament pels danys i perjudicis ocasionats pels incompliments contractuals 

descrits en aquesta resolució; NOTIFICAR la resolució a l'empresa FCC Fomento de 

Construcciones y 
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Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a adjudicatària del contracte de serveis de 

neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona 

(2008/060) a l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (NIF A48265169), a 

l'entitat Banco Santander, SA (NIF A39000013) en concepte d'avaladors, a l'entitat 

Mapfre Caución y Crédito (NIF A28761591), a l'entitat Compañía Española de 

Seguros de Crédito a la Exportación, SA, Compañía de Seguros y Reaseguros 

(CESCE) (NIF A28264034), en concepte d'asseguradors, i a la resta de persones 

interessades a l'expedient. 

 

El Sr. ASENS reitera la voluntat expressada en arribar al Govern municipal de fer tot 

el possible per ser fort amb els dèbils i a l’inrevés amb els forts; indica que per aquest 

motiu fa uns dies que van anunciar una sanció milionària al monopoli energètic 

Endesa, sancions als bancs o a la plataforma Airbnb, i també la que ara els ocupa a 

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una sanció històrica per 

incompliment de la contracta de la neteja. 

Quant als fets, certament greus, precisa que es tracta d’una trama organitzada per un 

grup de treballadors per eludir els controls interns de l’empresa a fi de saquejar els 

recursos públics i desviar-los a les seves butxaques, menystenint l’exercici de 

responsabilitat de la ciutadania en destriar els residus i promoure una recollida 

selectiva, que l’empresa esmentada barrejava a posteriori. Precisa que per aquest 

motiu han estat desestimades les al·legacions de FCC contra una actuació d’aquest 

ajuntament que considera desproporcionada i, altrament, els ha estat imposada la 

màxima sanció que preveu la llei. 

 

El Sr. MARTÍ lamenta els fets que en el seu moment van portar a la instrucció d’un 

expedient informatiu que ha desembocat en l’actual expedient sancionador. 

Recrimina el fet que una empresa contractista d’aquest ajuntament incompleixi el 

contracte o que actuï d’esquena a la legalitat, de manera que considera que els fets 

que motiven l’expedient indiscutiblement són mereixedors d’una sanció. 

Avança que, malgrat alguns dubtes quant a les conclusions de l’expedient 

sancionador, el seu grup hi votarà favorablement, i es mantindrà a l’espera de 

possibles recursos que pugui presentar l’empresa, així com pendents de l’actuació de 

la fiscalia que actualment està investigant els fets denunciats. Precisa, pel que fa als 

dubtes sobre la resolució de l’expedient sancionador que, d’una banda, fan referència 

a la competència d’aprovar-lo, cosa que a parer seu correspon a l’alcaldessa i no pas 

al Plenari; d’altra banda, també sobre l’aplicació del grau màxim de les sancions pels 

fets que es donen com a provats a l’expedient sancionador, i que consideren 

absolutament desproporcionada. Afegeix que tampoc no tenen la certesa de si s’han 

aplicat diferents sancions per una mateixa infracció, allò que en dret és el principi 

non bis in idem; alhora, expressa dubtes raonables sobre si l’incompliment d’alguns 

preceptes o recomanacions de campanyes institucionals justifica una sanció de 

850.000 euros. 

Això no obstant, confirma que votaran a favor de la present moció amb les reserves 

expressades; i afegeix que els preocupa que el Govern actuï en determinades 

ocasions generant inseguretat jurídica als operadors, ja siguin contractistes d’aquest 

Ajuntament o no. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que el grup de Ciutadans votarà favorablement aquesta 

proposta en considerar que els serveis públics s’han de prestar amb eficiència i que 
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no es pot tolerar cap mala gestió, ni tampoc conductes contràries als interessos de la 

ciutadania. 

Afirma que el seu grup creu en la col·laboració publicoprivada, sempre, però, 

fonamentada en criteris de qualitat del servei, i de transparència i honradesa en la 

gestió. 

Reconeix que alguna cosa ha fallat en el cas que els ocupa; així, destaca que en els 

mitjans de comunicació s’ha parlat de frau, i els serveis tècnics de l’Ajuntament han 

confirmat que no s’han complert les condicions del contracte. 

Diu que el seu grup no entra a valorar si la quantia econòmica de la sanció és 

l’adient, ni tampoc els criteris amb què s’ha elaborat l’expedient sancionador, que 

consideren que ha estat fet per un instructor imparcial, i que s’ha tramitat mitjançant 

un procés regulat i garantista en el qual no hi té cabuda cap ingerència política. Això 

no obstant, sí que consideren que s’ha produït una situació no desitjada en la 

prestació del servei, contrària a les clàusules del contracte, als interessos de 

l’Ajuntament i als de la ciutadania. 

Manifesta que per tot plegat entenen que és procedent establir una sanció econòmica 

d’acord amb el contracte. 

 

El Sr. CORONAS confirma el vot favorable del seu grup a les sancions imposades i 

als rescabalaments previstos. 

Rebat que la decisió sigui èpica, ja que ho seria si s’hagués dit que s’estudiaria la 

municipalització del servei de la neteja ara que cal afrontar la nova contracta, o si 

s’hagués optat per rescindir el contracte actual. 

Observa que en el cas de les obres de les Glòries es va decidir, en contra de l’opinió 

de la majoria del Plenari, la rescissió del contracte, posant en risc els terminis i, 

probablement, també el cost de les obres a l’alça. Altrament, en el cas que els ocupa 

no sembla que sigui tan fàcil la rescissió del contracte de la neteja, que inclou tres 

altres empreses a més de FCC que segurament haurien pogut suplir la mancança. 

Retreu al Govern, per tant, que no gasti els mateixos criteris en aquests dos casos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa en relleu que avui és la tercera ocasió en què 

debaten la proposta de sanció a FCC, i es pregunta si la que proposa el Govern 

municipal és la sanció adient. Anticipa que el seu grup està a favor que s’imposi, atès 

que s’han contrastat les irregularitats, però posa en qüestió el muntant de la sanció o, 

fins i tot, per què no es planteja la rescissió de la contracta. 

Destaca la complexitat d’aquest expedient, que inclou informes, valoracions i 

diverses propostes que es traslladen al Ple per la via d’urgència, i fa notar que amb 

prou feines han tingut quaranta-vuit hores per analitzar les 1.487 pàgines que 

componen el document i avança que, per aquest motiu, el seu grup farà una 

abstenció. 

Això no obstant, retreu al Sr. Asens les greus afirmacions que ha fet en parlar de 

frau, saqueig, trama organitzada, i li pregunta per què, si així ho considera, no 

presenta una querella criminal ara mateix. I li assegura que si així s’acredita, el seu 

grup els farà costat. 

 

La Sra. LECHA recorda que en l’acord d’obertura d’un expedient sancionador contra 

els saquejadors de FCC van demanar celeritat i contundència, així com que 

s’apliqués la clàusula vintena intervenint directament el servei, assumint la gestió i 

control a fi d’apartar l’empresa d’aquest contracte d’una manera immediata. 
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Celebra la imposició de la sanció i el rescabalament del dany causat, però consideren 

que la resolució és clarament insuficient. Precisa que la clàusula divuitena del 

contracte permet a aquesta administració aplicar sancions pel frau comès, tot i que 

creuen que això no és suficient; en aquest sentit, indica que el seu grup va proposar 

l’aplicació de la clàusula dinou i resoldre el contracte, perquè volen la màfia fora 

d’aquest ajuntament. 

Recorda que FCC factura amb la contracta de neteja i clavegueram 116 milions 

d’euros anuals, xifra que significa el 5% del pressupost municipal, i afegeix que 

globalment el cost de la neteja i gestió de residus, assumit per dues empreses més, 

arriba a gairebé dos-cents setanta milions anuals —el 10% del pressupost—. 

Manifesta que el seu grup és del parer que tot això no passaria si el servei de neteja 

viària i recollida de residus fos municipal; diu que la finalització del contracte el 

2019 permet internalitzar el servei sense haver d’indemnitzar els contractistes i 

possibilita la reversió a aquest ajuntament de tots els recursos amortitzats, tal com 

preveu la clàusula 21 del contracte. 

Recorda que el Plenari va acordar estudiar aquesta possibilitat, i segons el Govern 

municipal, el maig passat s’havia de tenir una conclusió, que confien que es faci 

realitat. 

 

El Sr. ARDANUY justifica el vot favorable a l’expedient sancionador, entre altres 

motius, perquè no es pot permetre que hi hagi cap dubte respecte a les empreses a 

què es contracten els serveis públics municipals; cal màxima transparència i un 

control públic exhaustiu dels contractistes, i tolerància zero en cas que es produeixi 

cap mala praxi. 

 

El Sr. ASENS, en primer lloc, respon a la Sra. Lecha que l’informe s’està elaborant i 

està previst que estigui enllestit pel setembre, moment en què podran valorar-lo; 

alhora, precisa al Sr. Martí que una nova contracta haurà de ser aprovada pel Plenari 

del Consell Municipal, que és l’òrgan de contractació. 

Adreçant-se al grup de la CUP novament, fa referència al ritme lent de les 

municipalitzacions als ajuntaments on governa aquesta formació. 

Quant a la intervenció del Sr. Alonso, manifesta que li agraeix la confiança en 

suposar que no hi ha hagut ingerència política, i confirma que qui ha treballat en 

aquest expedient ha estat l’instructor i l’Oficina per la Transparència, que ha fet una 

proposta en funció de la jurisprudència. Igualment, agraeix la cautela mostrada pel 

grup del PP, i el plantejament de les preguntes pertinents. 

Altrament, considera temeràries les propostes d’ERC, i pregunta al Sr. Coronas si 

coneix les sentències de 14 de juny de 2002, de 14 de desembre de 2001 o d’1 

d’octubre de 1999; si s’ha llegit el contracte i s’ha assessorat. En aquest sentit, 

recorda que els serveis jurídics d’aquest ajuntament es van reunir amb el grup d’ERC 

per explicar-li per quin motiu s’optava per la via de la sanció, atès que la resolució 

del contracte estava perduda, i si s’hagués produït s’arriscaven a haver de pagar una 

indemnització d’entre quinze i vint milions d’euros. 

Puntualitza que el cas de Glòries és diferent tenint en compte l’existència d’una 

clàusula que permet la resolució per endarreriments injustificats. 

Tornant a la intervenció del Sr. Fernández Díaz, reitera, com ja va dir en el ple del 

mes passat, que denúncia i querella són termes equivalents, que no pas sinònims, ja 

que ambdós són mitjans per posar en coneixement del jutjat fets delictius. Recorda 

que el Govern va interposar una denúncia a la Fiscalia en el mateix moment que van 

tenir coneixement dels fets, i no van optar per la querella perquè implica un procés 
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molt més lent, i es van poder endegar les diligències oportunes. I afegeix que es 

personaran com a Ajuntament i, si escau, posaran la querella. 

 

El Sr. CORONAS diu que no té els coneixements jurídics del Sr. Asens, això no 

obstant, tampoc no es considera un ingenu i va entendre el que se’ls va dir el dia que 

es van reunir amb els serveis jurídics. Entén, per tant, que resulta evident la 

diferència entre un contracte de servei públic i un d’obra; i pregunta al Sr. Asens si 

està segur que no hi pot haver una sentència condemnatòria contra aquest ajuntament 

per haver rescindit el contracte de Glòries. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entén que tothom està d’acord amb la transparència i 

l’exemplaritat contra els qui poden haver comès irregularitats en la prestació d’un 

servei públic, però adverteix que hi ha d’haver el màxim rigor. 

Recomana, per tant, que es perfili i es perfeccioni l’expedient administratiu abans de 

traslladar-lo a la Fiscalia. 

 

S’APROVA la moció en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i 

la Sra. Esteller, després d’haver-se’n apreciat la urgència a la Junta de Portaveus. 

 

Mc2.- 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.- Acceptar, amb efectes des del 14 de juliol de 2017, la renúncia de 

l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello com a membre del Consell d’Administració de la 

societat esmentada. Segon.- Nomenar la Ima. Sra. Francina Vila i Valls membre del 

Consell d’Administració de la Societat. Tercer.- Establir que el termini de designació 

de la consellera que es nomena serà l’establert en els respectius estatuts, sense 

perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

Quart.- 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 la moció precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. 

Benedí i Capdevila dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras, de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant, i també del Sr. Ardanuy després d’haver-se’n apreciat la urgència per 

unanimitat. 

 

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. 

 

Mc3.- PRENDRE CONEIXEMENT, amb efectes des del 14 de juliol de 2017, de la 

renúncia al càrrec del regidor d’aquest Ajuntament presentada per l’Im. Sr. Joaquim 

Forn i Chiariello, i trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central 

als efectes d’atribució de la vacant esmentada al candidat que correspongui de la 

llista electoral de Convergència i Unió. 

 

El Sr. FORN adreça al Plenari del Consell Municipal les paraules següents: 
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“Primer de tot vull agrair poder acomiadar-me en aquest ple, ja que vaig perdre la 

condició de regidor la setmana passada, després de divuit anys com a regidor de 

l’Ajuntament de Barcelona. Com que vaig marxar d’una manera una mica 

atropellada, gairebé no vaig poder parlar amb ningú i no em vaig poder acomiadar 

com hauria volgut. 

No parlaré del tramvia, avui; i vull començar amb un reconeixement a tots els 

alcaldes amb qui he treballat, des de l’oposició i des del govern; als alcaldes Clos i 

Hereu i a l’alcaldessa Colau els agraeixo la feina, i crec que ens uneix la voluntat de 

fer una ciutat que funcioni bé, de qualitat. 

Lògicament, vull agrair d’una manera molt especial a Xavier Trias tots els anys que 

hem treballat junts; vàrem guanyar unes eleccions municipals; he après molt d’ell, 

generositat, a saber escoltar, a posar-me en la pell dels altres, buscar acords, no 

pretendre guanyar per deu a zero... Són coses molt útils per a la política i per a la 

vida en general. I, per tant, vull donar les gràcies d’una manera molt sincera a 

Xavier. 

També vull expressar el meu agraïment al grup municipal del PDeCAT, a tots els 

regidors i regidores, als que hi són ara i als qui ja no hi són. Ha estat una història 

llarga d’ençà del 1979 fins ara, i estic molt satisfet de la feina que s’ha pogut fer. 

Actualment tenim un gran equip, un capital polític i humà molt important, i vull 

agrair a totes les persones —lamento no poder citar-les totes—, assessors, 

administratius, que fan la feina que ens ha facilitat no només haver guanyat unes 

eleccions sinó també una feina diària molt important. 

El personal de l’Ajuntament, d’una gran capacitat tècnica, amb gran voluntat de 

servei públic; i això ho vam constatar molt especialment governant, quan veus la 

quantitat de persones que es posen a la teva disposició i que treballen, 

independentment del color i el projecte polític, sempre al peu del canó. També, vull 

agrair al secretari que m’hagi facilitat molt la feina, la relació directa que hi he tingut 

des del primer dia, i que m’hagi aclarit moltes qüestions i preguntes; i a l’interventor, 

que avui no pot ser aquí, li faig extensiu el mateix agraïment. 

També als presidents dels grups municipals, als regidors i a les regidores. He tractat 

amb moltíssima gent al llarg d’aquests divuit anys, i t’adones que aprens de tothom, 

independentment de les seves idees i del seu projecte polític. 

Crec que el tracte amb tots ells sempre ha estat molt bo, exquisit, i el cert és que 

marxo content perquè he pogut parlar i entendre’m amb totes les persones amb qui he 

tingut relació més directa per les seves responsabilitats, com amb els presidents i els 

portaveus dels grups. 

Vull acabar amb un agraïment als mitjans de comunicació, que han tingut molta 

paciència, i en general sempre ens han tractat molt bé, no en tinc cap queixa; 

considero que han desenvolupat una feina molt important, i aprofito per convidar-los 

a continuar fent-la, que es parli de l’Ajuntament i de la política municipal, perquè, de 

vegades, no té tot l’espai que crec que mereix. 

Se m’acaba una etapa i en començo una altra de nova. Per a mi ha estat un honor que 

el president Puigdemont em convidés a participar en el seu govern, que hagi confiat 

en mi. És veritat que és un moment polític apassionant; per a mi també un moment 

molt important perquè tinc uns ideals que he defensat sempre, i avui estem en marxa 

per intentar complir-los. 

Sempre m’he mogut per idees, les que he intentat defensar a l’Ajuntament de 

Barcelona, les mateixes que ara defenso al Govern català. I per a mi ha estat un 

honor, allà on he tingut responsabilitats, de fer-ho el millor possible; intentant 

escoltar molt les persones, sense oblidar-ho mai. 
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Crec que no puc demanar més, i en la nova responsabilitat ho faré el millor que 

sàpiga, amb tota la dedicació. I només us puc dir que m’emporto molts bons records, 

i no em resta res més que expressar-los tot el meu agraïment, a tothom qui he tractat 

al llarg d’aquests divuit anys, que m’ha facilitat la vida i que m’ha permès aprendre 

molt. 

Moltes gràcies a tothom.” 

 

La intervenció del Sr. Forn finalitza amb els aplaudiments dels membres del 

consistori. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que avui s’acomiaden d’un dels regidors més veterans 

del Plenari del Consell Municipal, al qual agraeix en nom del Govern i de la 

institució les gairebé dues dècades de servei a Barcelona, així com el seu tarannà, i 

que malgrat fortes discrepàncies polítiques ha estat un opositor lleial, una persona 

dialogant i de paraula. 

Li desitja que en la nova tasca que desenvoluparà a partir d’ara l’acompanyin les tres 

condicions que Maquiavel considerava bàsiques per a l’èxit polític i a la vida: virtut, 

necessitat i fortuna i, per tant, que pugui exercir la seva nova responsabilitat amb 

virtuositat, que tingui la saviesa per poder llegir les necessitats del moment, i que la 

fortuna li somrigui. 

 

El Sr. TRIAS manifesta que es tracta d’un moment especialment emocionant per a 

ell, i dona moltes gràcies al regidor Forn en nom del seu grup municipal, de CiU, i 

actualment PDeCAT. 

Assegura que sense Joaquim Forn ell no hauria estat alcalde de Barcelona, ja que el 

seu suport va ser essencial per guanyar les eleccions. 

Destaca la seva tasca com a gestor, i la seva faceta d’home de diàleg i d’entesa; de 

persona enamorada de la ciutat i de Catalunya, convençuda que Barcelona ha 

d’exercir amb autoritat la capitalitat del país. Igualment, destaca la seva valentia i, 

alhora, el seu equilibri; el seu vessant nacionalista i la seva capacitat per impulsar 

reivindicacions, i recorda que fa vint-i-cinc anys va ser un dels organitzadors de la 

campanya Freedom for Catalonia durant els Jocs Olímpics del 1992; i alhora 

remarca que ha estat un home capaç d’assumir grans responsabilitats, entre les quals 

la direcció de la seguretat a Barcelona. 

Subratlla, però, que el seu mèrit més gran és aconseguir ser estimat, pels seus 

col·laboradors i col·laboradores, la gent en general i per les persones sota les seves 

ordres, cosa que no sempre és fàcil. 

Li desitja força en la nova etapa que ara enceta, i diu que li faran costat; i, finalment, 

acaba el seu parlament amb els versos de Martí i Pol: “Dóna’m la mà, / dóna’m la 

veu/ i proclamem que / tot està per fer, / tot és possible avui, / fem sentir arreu / com 

s’exalta el vell desig d’un món millor”, d’una Barcelona millor, i una Catalunya 

millor, afegeix. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix al regidor Forn el temps que ha pogut compartir-hi com a 

presidenta del grup de Ciutadans, la seva disponibilitat per a la negociació i el diàleg. 

Destaca la llarga trajectòria de Joaquim Forn en la presa de decisions en favor de la 

ciutadania de Barcelona i que han contribuït a canviar la ciutat, cosa que l’honora. 

De la mateixa manera que el Sr. Pisarello ha esmentat tres condicions bàsiques per a 

l’èxit polític, en la mateixa línia li demana, en una conjuntura que defineix com a 

complicada i difícil, sentit comú i responsabilitat en l’exercici de l’alta 
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responsabilitat que ara assumeix, de la qual depèn la seguretat del conjunt de la 

ciutadania de Catalunya. 

Li desitja sort en l’àmbit personal, i encerts, que si es materialitzen, tothom li agrairà. 

 

El Sr. BOSCH assenyala que si hagués de definir el regidor Forn destacaria que és un 

home tranquil, que ja era un jove tranquil quan exhibia les pancartes de la campanya 

Freedom for Catalonia, i ho ha demostrat a bastament els divuit anys que ha estat 

regidor de l’Ajuntament de Barcelona; i entén que aquesta és una de les virtuts 

principals que l’han portat al govern de Catalunya, i que seran molt valuoses per a tot 

el país. Destaca l’enorme responsabilitat que assumeix ara Joaquim Forn, que està 

segur que exercirà amb serenitat necessària i sentit comú per encarnar el sentiment 

d’un país i la seva necessitat d’afrontar dies històrics, amb molta determinació, però, 

insisteix, amb molta tranquil·litat. 

Lamenta perdre’l com a interlocutor en aquest Ajuntament, però és conscient que al 

Govern del país guanyen un conseller valuós i vital; amb la serenor que prové de 

l’esperit, en definitiva, que prové d’una bona persona, que pot tenir conviccions de 

ferro i exercir-les amb guant de seda. 

Està convençut que aquest tarannà no té preu, i que potser es podrà equivocar, però 

mai no caurà en el terreny de la maldat. 

 

El Sr. COLLBONI confessa que, d’entrada, no va entendre, o no volia entendre, per 

què el regidor Forn deixava l’Ajuntament, ja que com ja s’ha dit aquí és un polític 

amb ofici de qui sempre tenen coses a aprendre els qui, com ell mateix, fa molt 

menys que són en aquesta institució. 

Li reconeix el tarannà que han destacat les intervencions anteriors, i la seva ajuda en 

moments difícils i delicats d’aquest darrer any, que aprofita per reconèixer 

públicament. Destaca que ho ha fet per la ciutat, sense posar per davant el partidisme, 

els ha donat bons consells i, a ell personalment, li ha donat més d’un cop de mà. 

Puntualitza que el fet de no entendre en un primer moment els motius del regidor per 

deixar la seva responsabilitat municipal tenia a veure amb el fet que alguns grans 

acords que es couen a la ciutat ara ja serien una realitat si el Sr. Forn hagués estat les 

darreres setmanes al cent per cent per la seva feina al consistori; i destaca que tot allò 

que el Grup Socialista, durant aquest mandat i en d’altres, ha pogut confirmar de la 

seva manera de negociar ho ha pogut constatar personalment, i posa en relleu que en 

moments difícils el grup del Sr. Forn ha fet costat als diversos governs municipals 

que s’han succeït perquè posava la ciutat per davant d’altres criteris de partit. 

Afirma que després d’aquest primer moment de desconcert en conèixer la voluntat de 

Joaquim Forn de deixar la seva tasca de regidor, va entendre què estava fent; en 

aquest sentit, destaca que si bé és una persona pragmàtica, dialogant i amb empatia, 

també és una persona de conviccions profundes i que el fan entendre la decisió presa. 

I, malgrat les discrepàncies que puguin tenir quant a moment que viu el país, entén 

que ha estat una bona decisió, ja que la seguretat de la ciutadania de Catalunya és ara 

a les seves mans, en les d’algú amb el perfil de Joaquim Forn. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix al Sr. Forn la seva tasca com a regidor, exercida 

amb un compromís permanent amb la ciutat; alhora, també li reconeix l’actitud que 

ha mantingut amb el grup del PP, de diàleg i de respecte, que remarca que ha estat 

recíproca, ja que fa molts anys que es coneixen malgrat que en àmbits distints l’un de 

l’altre. 
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Tot seguit adreça unes paraules al regidor sortint i al conseller entrant; així, li desitja 

que mantingui el mateix tarannà, ja que el regidor que avui els deixa ha estat sempre 

una persona de paraula i de llei, i vol creure que el conseller d’Interior continuarà 

sent-ho. Destaca que el regidor mai no es va deixar arrossegar per la radicalitat, 

perquè és innegable que és una persona amb principis i amb conviccions fortes, i 

confia que a partir d’avui continuarà donant suport a la policia, als Mossos 

d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana com sempre ha fet en aquest Ajuntament, 

defensant el principi d’autoritat i negant-se que els més radicals puguin marcar les 

agendes polítiques i de govern. 

Remarca que aquesta és la seva confiança, des del respecte i el coneixement del Sr. 

Forn, i per això està convençut que la seva tasca, en la qual li desitja tota la sort i 

l’encert, estarà al servei de tots els catalans sense excepció i al servei de la seguretat. 

 

La Sra. REGUANT assenyala que no té intenció d’entrar a valorar el pas del regidor 

Forn durant vint anys per aquest Ajuntament, ja que en la majoria de propostes o 

decisions implementades des de l’oposició o des del govern, el grup de la CUP hi 

discrepava frontalment. Això no obstant, expressa la confiança que com a conseller 

d’Interior treballi perquè els Mossos d’Esquadra estiguin al servei de les voluntats 

populars de Catalunya i, sobretot, que treballi perquè a partir del proper 1 d’octubre 

s’implementin els resultats del referèndum. 

 

El Sr. ARDANUY destaca els anys que fa que coneix el Joaquim Forn, anys en què 

han col·laborat i han compartit la tasca de fer oposició al govern municipal i, també, 

responsabilitats de govern, i li agraeix la seva feina per a la ciutat i per al país en la 

seva nova responsabilitat. 

Destaca el seu esperit constructiu i amable, i una forma de fer política que valora 

profundament; i li desitja molta sort i èxits en aquesta etapa que inicia, la més 

transcendental de la història del país, en la qual els seus èxits i encerts seran, també, 

els de tot un país. 

 

La Sra. ALCALDESSA se suma als agraïments expressats en les intervencions 

precedents per la tasca de Joaquim Forn com a regidor municipal, i subscriu el 

tarannà al qual s’han referit tots els ponents sense excepció, així com el 

reconeixement que mereix per part del personal municipal, que en destaca la 

capacitat de diàleg i d’escolta. 

Considera que aquesta manera de fer i de ser li ha de ser molt útil en les noves 

tasques que ha d’assumir, i apunta el fet que en aquesta nova etapa tindran ocasió de 

coincidir en moltes ocasions, ell com a conseller d’Interior, i ella en qualitat de 

responsable directa de la Guàrdia Urbana. 

Diu que és conscient que la decisió presa per Joaquim Forn s’emmarca en un context 

històric molt concret, però també que hi ha molts aspectes que no poden esperar a 

Barcelona, per la qual cosa li avança que li demanarà una reunió molt aviat. 

 

S’APROVA per unanimitat la moció en debat, havent-se’n apreciat la urgència a la 

Junta de Portaveus. 
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DI1.- La presentació d’aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una situació de 

pèrdua de drets socials i individuals en l’àmbit de les pensions. No es tracta d’una 

apreciació sinó d’una certesa, d’una constatació avalada per les dades de diferents 

organismes. 

La crisi econòmica actual ha tingut com a conseqüència l’augment de l’atur, 

l’existència d’uns salaris més baixos i la disminució demogràfica. D’altra banda, la 

guardiola creada amb el Pacte de Toledo està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst i 

inadequat que n’ha fet el Govern espanyol. 

El sistema públic de pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys, 

la qual cosa no ha fet sinó rebaixar el poder adquisitiu de les pensions i abocar-les a 

una situació de gran precarietat per a molts pensionistes. 

Mentrestant, l’economia va créixer el primer i el segon trimestre del 2016 un 3,4%, i 

el tercer un 3,2. L’atur ha baixat a Catalunya, entre el 2015 i el 2016, del 17,7% al 

14,9%; a Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si hi ha 

creixement econòmic i baixa l’atur, les pensions s’haurien de poder recuperar, ni que 

fos lentament. Però els salaris han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 

i 2016. I, pel que fa a les càrregues socials, els empresaris han de pagar a la Seguretat 

Social un 0,9% menys, gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les cotitzacions. 

Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les 

pensions, té i tindrà un impacte nefast en la situació econòmica dels pensionistes i, 

encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l’economia i hi ha menys atur, però 

la precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va 

aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb 

feina, no arriben a uns ingressos suficients per cobrir les necessitats bàsiques) fins al 

13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia. 

Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització 

de les pensions amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra 

cosa que agreujar la situació. L’any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou 

que cobrava el pensionista, i es preveu que l’any 2060 representi únicament el 56%, 

segons l’OIT. Això es veu agreujat per l’aplicació d’una fórmula de càlcul de la 

pensió que discrimina els pensionistes de més edat, amb una reducció major de la 

pensió. L’aplicació d’aquesta fórmula suposarà un problema encara més greu per a 

les dones, que tenen una major esperança de vida. 

La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per poder aspirar a una 

pensió plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 

25 anys cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la 

base reguladora. Això, en un moment d’atur important, es pot convertir en una llosa 

per a aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han tingut la desgràcia de 

perdre la feina en els darrers anys de la seva vida laboral. 

Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema. La major part dels 

mitjans de comunicació vehiculen l’opinió dels economistes, que únicament veuen la 

possibilitat d’accentuar les mesures restrictives de la despesa, sense plantejar-se 

altres alternatives que siguin permeables a les necessitats socials. 

Considerem imprescindible que els ciutadans siguin conscients del risc que 

representa que es tanqui l’actual revisió dels pactes de Toledo en els termes en què 

està plantejada actualment. Cal una resposta clara, unida i pública davant l’amenaça 

de convertir les pensions en una aportació residual. 
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Com a alternativa a aquesta reforma que, segons FUNCAS, ens pot portar a veure 

retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%. 

És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell 

Plenari de l’Ajuntament que acordin la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - 

L’Ajuntament de Barcelona considera indispensable que l’Estat garanteixi per llei a 

tots els ciutadans i ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin 

els fons de reserva de la Seguretat Social, que el Govern del PP ha gastat per a altres 

finalitats de manera irresponsable. - Cal recuperar un model de revalorització 

automàtica de les pensions en relació amb l’IPC real, per assegurar el manteniment 

del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja l’any 2012. - Igualment, 

defensem treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques, amb la 

finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 

euros. Així com incorporar al règim general de la Seguretat Social les persones 

empleades de la llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de 

les llacunes de cotització. - Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el 

sistema de cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les 

pensions i derogar les reformes dels anys 2011 i 2013. També és necessari anar més 

enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal que permeti avançar cap a un 

sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els 

PGE han de sostenir per llei la manca d’ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin 

les despeses. I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els 

serveis públics, com a patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap 

altre patrimoni. Reconeixem, un cop més, el dret a uns subministraments bàsics 

garantits (aigua, llum, gas). 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Ortiz, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, 

excepte el del grup del Partit Popular. 

 

DI2.- La importància de l’esport com a activitat saludable, educativa, inclusiva i 

generadora de cohesió social és àmpliament reconeguda. Parlar d’esport és parlar de 

polítiques socials, econòmiques i de salut. Les persones que fan activitat física i 

esport són menys propenses a posar-se malaltes, i l’esport és una eina clau per 

treballar la cohesió social i evitar l’exclusió. 

Cal destacar que el principal factor d’associacionisme de la ciutat de Barcelona és 

l’associacionisme esportiu. 

La nostra ciutat té una estructura mixta, en què col·laboren clubs, agents esportius 

privats i instal·lacions públiques per donar servei a la ciutadania. Barcelona té 117 

instal·lacions esportives municipals, amb més de 180.000 abonats i un gran teixit 

esportiu, format per federacions, clubs, entitats i agents esportius. 

El sector esportiu genera activitat econòmica i crea ocupació d’una manera força 

rellevant, i les conseqüències de l’increment de l’IVA del 8 al 21%, tal com ha 

denunciat contínuament el sector esportiu, és una amenaça per al creixement del 

sector. 

L’IVA que actualment està aplicant l’Estat espanyol és superior al que s’aplica a la 

major part dels països de la Unió Europea. 

Els pressupostos generals de l’Estat espanyol per a l’any 2017 han previst la rebaixa 

de l’IVA del 21 al 10% per a activitats com les arts escèniques, els concerts, 
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el circ i les activitats taurines i, per tant, entenem que aquesta rebaixa pot ser 

aplicable també a les activitats esportives. 

En aquests moments està en debat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei 

que demana la reducció de l’IVA dels serveis i activitats esportives. 

És per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5, i 101.1 del 

Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que presentem al 

Plenari del Consell Municipal, la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- 

Mostrar el nostre suport a la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) i a 

totes les federacions, clubs i agents esportius que fa molt de temps que reclamen la 

rebaixa del tipus impositiu de l’IVA per activitats i serveis esportius. Segon.- Instar 

el Govern espanyol a reduir l’IVA dels serveis i les activitats esportives del 21% al 

10%. Tercer.- Instar el conjunt de les forces polítiques amb representació al Congrés 

a donar suport a la proposició no de llei que demana la reducció de l’IVA esportiu, al 

més aviat possible. Quart.- Comunicar el present acord al Govern de l’Estat 

espanyol, al Congrés dels Diputats, a la Secretaria General de l’Esport de la 

Generalitat de Catalunya i a la UFEC. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Fandos, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, 

excepte el de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

DI3.- El 16 de juliol de 1937, ara fa 80 anys, el jove regidor Hilari Salvadó i Castell va ser 

elegit alcalde de Barcelona. Així, doncs, el dia de la popular festa marinera del 

Carme, en Lari, fill d’una humil família de pescadors de la Barceloneta, esdevenia la 

més alta autoritat de la ciutat. 

 

El seu mandat va coincidir amb un dels moments més tràgics de la història recent de 

la nostra ciutat i del nostre país. La seva tasca de govern va estar totalment 

condicionada per les exigències de la guerra i els constants bombardeigs sobre 

Barcelona. En paraules del mateix alcalde Salvadó: “Hoy pensemos tan sólo en ganar 

la guerra, que después haremos de Barcelona la ciudad hermosa que todos los 

barceloneses deseamos sea.” 

 

Malgrat l’adversitat de les circumstàncies, la seva gestió al capdavant d’una ciutat en 

estat de guerra va ser exemplar: 

Es va modernitzar la xarxa de dispensaris de barri, amb l’objectiu de poder atendre 

les víctimes d’accidents, amb la màxima celeritat, en centres medicoquirúrgics de 

proximitat; 

- es va socórrer més de 318.000 desplaçats i refugiats que escapaven de l’avanç de 
les tropes franquistes en territori republicà, i que van ser acollits en bona part en 
dependències municipals; 

- es va fer un gran esforç per assegurar el proveïment d’aliments i productes bàsics 
entre la ciutadania, i van construir-se cantines per tenir cura de l’alimentació de la 
mainada en temps de guerra; 

- es va organitzar la defensa passiva de la ciutat i van crear-se refugis en tots els 
barris per protegir la població dels bombardeigs sistemàtics de l’armada i 
l’aviació feixistes, etcètera. 
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El 26 de gener de 1939, poques hores abans de l’entrada de les tropes franquistes per 

la Diagonal, l’Hilari Salvadó va haver de marxar de Barcelona davant l’evident perill 

que corria la seva vida. Començava, així, un llarg exili a França del qual no 

retornaria, de manera anònima, fins al 1960. Amb tot, uns anys després, el 22 de 

febrer de 1966, el seu enterrament va convertir-se en un multitudinari homenatge 

d’una ciutadania agraïda a l’alcalde que va liderar amb coratge els darrers anys de la 

Barcelona republicana. 

80 anys més tard, les paraules pronunciades aquell 16 de juliol de 1936 per l’alcalde 

Salvadó continuen plenament vigents: “A treballar, doncs. Per Barcelona, per 

Catalunya, per la llibertat i un millorament social, endavant sempre. Aquest ha estat 

tothora el nostre lema i no deixarà ara d’ésser-ho.” 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona, volen donar suport 

a la declaració institucional següent: 

 

En el marc del 80è aniversari de l’elecció d’Hilari Salvadó i Castell com a alcalde de 

Barcelona, el Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: Primer.- Retre 

homenatge a la figura de l’alcalde Hilari Salvadó i a la seva exemplar obra de govern 

al capdavant del consistori barceloní. La modernització de la xarxa de dispensaris de 

barri, l’acció ciutadana per socórrer els refugiats, les cantines per atendre 

l’alimentació bàsica dels nens i nenes o els refugis antiaeris per protegir la ciutadania 

proven de la transcendència de les fites assolides durant el seu mandat. Segon.- 

Organitzar un acte institucional que posi en relleu el paper que ha tingut 

històricament i que continua tenint Barcelona com a “ciutat refugi”. L’objectiu 

d’aquest acte, doncs, ha de ser doble: - Commemorar la fraternal acollida de 

centenars de milers de refugiats espanyols que escapaven de la barbàrie feixista, 

entre els anys 1936 i 1938; i reafirmar la determinació de la ciutat i de la seva gent a 

seguir donant recer a totes aquelles persones que són perseguides i han de fugir del 

seu país a la recerca d’empara. Tercer.- Col·locar un monument en homenatge als 

homes i dones que van col·laborar amb la Junta Local de Defensa Passiva de 

Barcelona, i que amb la seva extraordinària tasca van salvar la vida de milers de 

barcelonins i barcelonines, servint posteriorment d’exemple per a moltes ciutats 

bombardejades durant la Segona Guerra Mundial, com ara Londres. Es proposa que 

aquest monument s’ubiqui a la confluència de la plaça Nova amb la plaça de la 

Catedral, com a record també de les víctimes dels terribles bombardeigs del gener i 

del març de 1938. Quart.- Retre homenatge al compromís cívic i al lideratge social 

d’Hilari Salvadó posant el seu nom, amb el necessari consens veïnal, a un 

equipament municipal barcelonetí, com ara l’actual Centre Cívic Barceloneta o bé 

aquell altre que es consideri més oportú, en memòria del qui va ser “alcalde de 

Barcelona quan plovien bombes”. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Bosch, amb 

el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, excepte els 

de Ciutadans i el Partit Popular. 

 

DI4.- L’amiant és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) com a carcinògena del primer grup en humans, és a dir, que pot produir 

càncer amb independència de la quantitat i el temps al qual s’està exposat. Segons 

aquesta institució, al món es produeixen 112.000 morts a l’any per malalties 

derivades de l’amiant. Malgrat que la prohibició europea de l’amiant va entrar en 

vigor el 2005, cada any a la UE es registren entre 20.000 i 30.000 casos de malalties 
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relacionades amb l’amiant i s’estima que més de 300.000 ciutadans moriran de 

mesotelioma d’aquí al 2030. 

 

Ens trobem davant, doncs, d’un gravíssim problema per a la salut. Les malalties 

derivades de l’exposició a aquest material són, entre altres, el càncer de pulmó, 

l’asbestosi i el mesotelioma pleural o peritoneal, a més de tenir possibles relacions 

amb altres patologies i neoplàsies com carcinomes gastrointestinals o de laringe o 

càncer de ronyó, ovari i mama. Investigacions recents han descobert que una 

exposició molt baixa i un llarguíssim període de latència poden desembocar en 

aquestes i altres malalties. 

 

Malgrat això, l’amiant encara és ben present arreu. Durant molts anys va ser utilitzat 

com a material per a l’elaboració de dipòsits, canalitzacions i canonades, sostres i 

cobertes ondulades (sota la denominació de la seva marca comercial Uralita) i també 

com a aïllants, terres, juntes de connexió i altres. La seva utilització principal ha estat 

en la construcció i la indústria. També és important la presència de l’anomenat 

amiant residual, que és aquell que roman instal·lat en carreteres i vials, habitatges, 

edificis públics i privats i a la indústria. De l’amiant instal·lat a Espanya, xifrat en 

més de 2,5 milions de tones, una part important es troba a Catalunya i la ciutat de 

Barcelona. Gran part de les construccions realitzades amb anterioritat a l’any 2000 

tenen l’amiant com a material constructiu. En conseqüència, el que es constata és un 

elevat nivell de mortaldat vinculat a aquesta prolongada exposició de la població al 

material trencat i amb les fibres exposades durant molts anys. 

 

La utilització de l’amiant o fibrociment està prohibida a Espanya des del 2002. 

Actualment, però, més de 2 milions de tones d’amiant instal·lat segueixen estant 

presents a tot tipus d’edificacions, construccions i espais. El Parlament Europeu ha 

aprovat una directiva on s’exigeix en l’horitzó del 2032 la retirada de forma segura, 

controlada i per part d’empreses especialitzades, de la totalitat de l’amiant present als 

diferents espais i construccions. 

Aquesta normativa obliga les administracions a l’elaboració de programes 

calendaritzats i dotats de suficients recursos que garanteixin un progressiu 

desamiantat integral de les nostres ciutats. Sens dubte, es tracta d’un greu problema 

de salut pública que una institució com l’Ajuntament de Barcelona ha de ser capaç, 

en col·laboració i coordinació amb altres administracions, governs i institucions, 

d’abordar i solucionar. 

 

La completa eliminació de tot l’amiant que s’ha fet servir i de tots els productes que 

continguin amiant ha de ser un objectiu prioritari de les administracions. Hem de 

col·laborar amb els agents socials i altres parts interessades a tots els nivells per 

desenvolupar i compartir plans d’acció per a la gestió i l’eliminació de l’amiant. 

Aquests plans haurien d’incloure educació i formació, informació, programes per al 

finançament de l’eliminació de l’amiant, activitats de sensibilització, neteja de 

recintes i construcció d’instal·lacions per a la destrucció de l’amiant i les 

escombraries que continguin amiant, supervisió de l’eficiència dels requisits jurídics 

vigents, avaluació de l’exposició del personal en risc i la protecció de la salut. 

Caldria sistematitzar un registre d’edificis que continguin amiant, començant en 

l’àmbit local pels edificis i infraestructures públiques. 
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L’objectiu és erradicar tot l’amiant a finals del 2032. A partir d’aquest pla director 

calen fulls de ruta i plans d’acció específics en diferents àmbits. L’eliminació 

organitzada i estructurada de l’amiant necessita un finançament públic suficient, que 

possibiliti l’accés a fons sostenibles que garanteixin la continuïtat dels diferents 

plans. 

 

Els dipòsits controlats per a residus d’amiant són una solució temporal que no 

erradica el problema derivat d’un material pràcticament indestructible amb el temps. 

S’han de fomentar sistemes per a la destrucció dels productes que continguin amiant, 

així com la investigació i la innovació per a l’aplicació de tecnologies sostenibles de 

tractament i inertització de residus que continguin amiant amb total seguretat i 

reduint al màxim el seu impacte ambiental i paisatgístic, així com el seu 

emmagatzematge en dipòsits controlats convencionals en els quals tots els residus de 

la construcció en general comparteixen un mateix espai. 

 

Seria important difondre l’existència a Barcelona d’un mòdul per a la recepció de 

plaques de fibrociment de procedència exclusivament de particulars. Aquest mòdul, 

ubicat al Punt Verd de la Vall d’Hebron, compleix totes les garanties de seguretat tot 

permetent recepcionar fibrociment i condicionar-lo per tal de poder traslladar-lo a un 

dipòsit de residus especials. 

 

Cal sistematitzar el registre de tots els casos d’asbestosi, mesotelioma i altres 

malalties relacionades amb l’amiant mitjançant la recollida sistemàtica de dades 

sobre malalties professionals i no professionals relacionades amb l’amiant, 

classificant i registrant oficialment les plaques pleurals com a malaltia relacionada 

amb l’amiant i l’elaboració, amb l’ajuda d’observatoris especialitzats, de mapes 

fiables sobre la presencia d’amiant. Igualment, el personal mèdic necessita una 

formació adient per tal de dur a terme un diagnòstic sòlid. 

 

Per tot això, i en coherència tant amb la resolució 522/XI del Parlament de Catalunya 

sobre la retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars aprovada en la 

comissió d’Ensenyament de març de 2017 com amb el dictamen sobre “Erradicar 

l’amiant de la UE”, aprovat al febrer de 2015 pel Comitè Econòmic i Social Europeu 

i les diferents reivindicacions que històricament han estat traslladades per part dels 

col·lectius que representen les víctimes de l’amiant a la ciutat, el Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona acorda la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Presentar, 

durant el present mandat, un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions 

públiques municipals amb presència d’amiant o fibrociment. Aquest inventari, sota el 

format d’un cens o mapa per a la localització i registre d’aquests indrets, ens ha de 

permetre identificar i quantificar la seva presència, així com realitzar una rigorosa 

auditoria i diagnosi de la situació a partir de la qual poder abordar la planificació i 

programació de les corresponents actuacions futures. 2. Implementar un programa 

calendaritzat i suficientment dotat econòmicament per a la progressiva retirada de 

l’amiant o fibrociment present a la ciutat, prioritzant el començament de les 

actuacions als equipaments i edificis públics municipals, continuant per hospitals, 

centres de salut, les escoles públiques i instituts d’ensenyament secundari i finalitzant 

per la resta d’edificis i espais públics, construccions, canalitzacions i dipòsits de 

Barcelona fins a arribar, en l’horitzó del 2032, a la seva completa desaparició, tal 

com 
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assenyala l’objectiu fixat a aquest efecte per la corresponent normativa europea. 3. 

Potenciar i millorar la difusió dels programes d’ajuts a les comunitats privades de 

propietaris d’habitatges perquè puguin subvencionar part del cost que suposi la 

retirada de l’amiant i el fibrociment del qual s’hagi pogut certificar la presència en 

algun element constructiu d’aquestes edificacions, així com d’incentius adreçats a 

millorar l’eficiència energètica als edificis, vinculats a l’eliminació segura de 

l’amiant que poguessin contenir. 4. Instar les autoritats sanitàries a sistematitzar els 

controls i les revisions mèdiques periòdiques necessàries de totes aquelles persones 

que hagin manipulat el fibrociment per raó de la seva ocupació tot garantint el 

compliment rigorós del programa de revisions mèdiques postocupacionals del 

conjunt de treballadores i treballadors exposats a l’amiant tot emprant els mitjans i 

mètodes més eficaços. 5. Col·laborar en l’impuls de la investigació i la recerca 

mèdica vinculada a les malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del 

fibrociment i l’amiant, com ara l’asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el 

mesotelioma. 6. Treballar per millorar el paper actiu de les víctimes en els processos 

de reconeixement, garantint accés a la informació, escolta activa de les seves 

reivindicacions, suport jurídic, financer i personal, així com promoure l’organització 

a Barcelona de col·lectius i associacions de víctimes de l’amiant. 7. Instar el Govern 

de l’Estat i el Govern de la Generalitat a treballar perquè les mútues de treball i altres 

entitats implicades adoptin un enfocament comú pel que fa al reconeixement i 

indemnització per a les malalties professionals relacionades amb l’amiant, tot 

simplificant i facilitant els procediments i oferint suport a l’hora de poder fonamentar 

la causalitat de la seva exposició professional a l’amiant a causa dels prolongadíssims 

períodes de latència. 8. Col·laborar amb agents socials, entitats del tercer sector de 

Barcelona i els col·legis professionals per tal de garantir un servei d’assessorament 

professional adient, atenció, informació i suport als membres dels diversos grups de 

víctimes de l’amiant a la ciutat. 9. Promoure a la ciutat elevats nivells de salut i 

seguretat en el lloc de treball, campanyes informatives entorn dels riscos per a la 

salut i el maneig de l’amiant, i el reconeixement de les malalties relacionades amb 

l’amiant, així com la informació i el suport a les víctimes de malalties relacionades 

amb l’amiant. 

 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per 

la Sra. Andrés. 

 

DI5.- Des de fa 20 anys Miguel Ángel Blanco forma part de la nostra memòria social i 

política, per la qual cosa és un deure de les institucions recordar i explicar a les noves 

generacions el seu segrest i vil assassinat. 

Miguel Ángel Blanco constitueix, al costat de totes i cadascuna de les altres víctimes 

del terrorisme, un referent moral i polític de la lluita contra el terrorisme. 

Entre el 10 i el 13 de juliol de 1997 milions d’espanyols van seguir la crònica 

anunciada del segrest i cruel assassinat d’un jove de 29 anys, que va ser arrabassat a 

la seva família i assassinat per ETA per pensar diferent i per voler treballar pels seus 

veïns des de la seva tasca de regidor a l’Ajuntament d’Ermua. 

Així, el 10 de juliol de 1997 un comunicat anònim va anunciar que ETA havia 

segrestat un regidor del Partit Popular a Ermua, i que amenaçava d’assassinar-lo si el 

Govern no acostava els presos de la banda a presons del País Basc en un termini de 

dos dies. 

48 hores que van mantenir a un país en suspens en l’intent de poder salvar la vida 

d’un home. En aquells dies es va traçar la línia divisòria entre els demòcrates i els 
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totalitaris. La societat espanyola va tenir molt clar qui eren les víctimes i qui els 

botxins. 

Lamentablement, ETA va complir la seva amenaça sense fer cas a l’exigència de tot 

un país cansat dels crims de la banda assassina. Un país que va intentar salvar la seva 

vida des la unitat i el sentit cívic i democràtic d’una societat castigada pel terror i 

fastiguejada per tant dolor injust produït pels assassins d’ETA. 

L’assassinat de Miguel Ángel Blanco i les circumstàncies que el van rodejar (segrest, 

xantatge, agonia...) va conduir a la desolació i la indignació de milions de ciutadans 

mobilitzats i sensibilitzats davant un nou horror contra la vida i contra la llibertat. 

Després de 50 anys d’horror i patiment a mans de la banda terrorista ETA, amb 

almenys 850 persones assassinades, el xantatge a milers de persones i moltíssimes 

famílies que van haver d’abandonar la seva terra per la pressió exercida pels 

terroristes i el seu entorn, podem afirmar avui que l’Estat democràtic i de dret ha 

aconseguit derrotar ETA. 

Per, això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5, i 101.1 del 

Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari del 

Consell Municipal, la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Recordar 

la figura de Miguel Ángel Blanco l’any del 20è aniversari del seu assassinat a mans 

de la banda terrorista ETA. 2. Manifestar des de la unitat la condemna davant 

qualsevol forma de terrorisme. L’experiència d’aquests anys posa de manifest que 

només des de la unitat i la suma d’esforços es pot derrotar un dels pitjors enemics de 

la democràcia com és el terrorisme. La nostra societat no serà lliure i pacífica si  no 

existeix una convivència basada en el respecte i la tolerància; i no pot ser digna si no 

està basada en el coneixement de la veritat, d’allò que històricament va succeir. Hem 

de contribuir entre tots a imposar socialment una lectura del que va succeir en clau de 

condemna de les accions terroristes, mantenint sempre la memòria de les víctimes i 

treballar per a la seva reparació. En la lluita antiterrorista, les víctimes són la nostra 

referència. 3. Expressar la solidaritat i el reconeixement de la ciutat de Barcelona a 

totes les víctimes i a les seves famílies, que durant anys han patit el terrorisme 

d’ETA. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Fernández 

Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, 

excepte els d’Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 
 

DI6.- Atès que aquest any se celebra el cinquè centenari i la publicació de les tesis de Luter 

a les portes de l’església de Wittenberg, que va suposar l’inici del que s’ha conegut 

arreu com a Reforma. 

Atès que Martí Luter, el seu artífex, és una figura amb un indiscutible impacte 

històric, no només revolucionant el panorama polític i religiós de la seva època, sinó 

també en l’àmbit social, l’educació, la música o la cultura, com amb la seva aportació 

a desenvolupar una versió estàndard de la llengua alemanya, o creant un model en 

l’art de la traducció. 

Aquesta confessió també va arribar al segle XVI a Barcelona. L’impacte d’aquest 

moviment es va manifestar en un inici amb el sorgiment i el pes de la Contrareforma, 

que va marcar la nostra ciutat. Es van desplegar mecanismes de censura, repressió i 

persecució molt sovint brutals. Sobretot mitjançant el Tribunal de la Inquisició, que 
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no es va suprimir definitivament fins al 1834. Tot això va deixar una empremta 

considerable en les formes de socialització, al sistema educatiu i al mateix espai urbà. 

Però malgrat les dificultats, la repressió, l’exili forçat i la clandestinitat del culte en 

determinades èpoques, finalment els i les protestants es van fer un lloc a Barcelona. 

El 1836 ja s’hi publicava la tercera edició de Lo Nou Testament, primera traducció en 

llengua catalana d’aquest text de circulació universal, editat quatre anys abans pels 

protestants a Londres. I l’any vinent farà mig segle de l’aparició de Presència 

Evangèlica, revista protestant en català, una de les de més llarga durada de la història 

en aquesta llengua. 

Per la nostra ciutat han passat personalitats protestants com Dietrich Bonhoeffer. 

Aquest pastor i teòleg luterà, assassinat pel nazisme al camp de concentració de 

Flössenburg, va ser vicari de la Deustcheprachige Evangelische Gemeinde de 

Barcelona el 1928. 

El 2017, ciutats de tot Europa i del món commemoraran el cinquè centenari de la 

Reforma amb conferències, exposicions... La ciutat de Barcelona, capital de 

Catalunya i un dels referents urbans més destacats de la Mediterrània i del sud 

d’Europa, vol sumar-se també a aquesta commemoració. 

En assumir aquest compromís reivindiquem la millor tradició de la Barcelona 

il·lustrada, oberta i lliurepensadora. Només una ciutat laica, reconeixedora de la 

diversitat legítima, pot estar en condicions de batallar contra les desigualtats 

il·legítimes i d’afirmar-se alhora com un espai de respecte enfront de la intolerància i 

el poder arbitrari. 

És per això que proposem al conjunt de forces representades al Plenari del Consell 

Municipal adoptar la declaració institucional següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- 

L’Ajuntament de Barcelona, en nom de la ciutat, reconeix la important aportació que 

va suposar la reforma protestant a la transformació religiosa, i també política i social. 

Va ser, en aquest sentit, una dissidència que va canviar Europa i el món. 2.- Saluda i 

felicita les esglésies protestants, en la seva pluralitat, i també tots els conciutadans i 

conciutadanes que estan celebrant especialment l’efemèride, alhora que els agraeix la 

seva aportació quotidiana a la vitalitat i al progrés de Barcelona, una ciutat que 

sabem i volem plural i respectuosa de la seva pluralitat. 3.- Es compromet a 

participar de forma efectiva als actes commemoratius que se celebraran a la ciutat per 

aquest cinquè centenari. 4. Recorda i honora els homes i les dones protestants als qui 

ha estat prohibit viure públicament la seva fe i que, per les seves creences, van ser 

objecte de persecució i de discriminació, i també els que han treballat i lluitat pel 

reconeixement i la normalització del fet protestant a Barcelona i a Catalunya. 5.- 

Recorda especialment el teòleg Dietrich Bonhoeffer, que va ser vicari luterà a 

Barcelona i que, posteriorment, va ser executat en un camp de concentració nazi. 6.- 

L’Ajuntament de Barcelona, des de una perspectiva laica, reitera el seu compromís 

amb la llibertat religiosa i de consciència, com a condició sine qua non per al 

respecte de la dignitat de les persones i per a una convivència fecunda i creativa en el 

si de la ciutat, i celebra la pluralitat religiosa i confessional de la ciutat. I la celebra en 

un moment en què els conflictes socials i religiosos s’estenen per Europa i són font 

d’odi i exclusió. Davant aquesta realitat, Barcelona condemna l’antisemitisme, la 

islamofòbia, la cristianofòbia i altres formes de discriminació per raons de creença i 

es compromet a treballar perquè totes les visions del món, religioses o no, convisquin 

de manera respectuosa, en llibertat i igualtat. 
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S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Ardanuy, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, 

excepte els de Ciutadans, del Partit Popular i de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

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

hores i trenta minuts. 


