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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-TRES de DESEMBRE de DOS MIL SETZE, s'hi reuneix el Plenari 

del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents 

d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier 

Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

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

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

Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, 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 i Josep Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i 

Pallarès, que certifica. 

 

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

 

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

hores i trenta minuts. 

 

Abans de començar el tractament de l’ordre del dia de la sessió de ple, la Sra. 

ALCALDESSA anuncia que guardaran un minut de silenci per la veïna de 

Barcelona, metgessa del CAP de les Corts, assassinada per la seva exparella. Una 

vegada finalitzat aquest acte de record, es refereix al total consens del Plenari a 

rebutjar les violències masclistes a la ciutat. 

Aprofita per indicar que, per primera vegada, s’ha activat el protocol de dol en cas 

de feminicidi, aprovat l’estiu passat en consens amb totes les entitats i institucions 

que treballen contra la violència masclista a la ciutat. 

 

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de novembre de 

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

S'APROVA. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

En compliment de l'article 63.1 del Reglament orgànic municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 

 

1.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de novembre de 2016, que actualitza, per a l’any 

2016, en aplicació de la sentència 1001/2015, de 18 de desembre, per als llocs 
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d’alta direcció que s’indiquen, les retribucions anuals per a tots els conceptes fixos 

i periòdics, sense perjudici de la percepció que en concepte d’antiguitat, en el seu 

cas, pogués correspondre als titulars dels llocs. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de novembre de 2016, que actualitza, per a l’any 2016, 

per al personal d’alta direcció que s’indica i per tal de garantir el manteniment de 

les retribucions que estaven percebent, els complements personals absorbibles 

anuals que es detallen en aquest decret. 

 

3.- Establir la retribució anual del Sr. Salvador Illa Roca, gerent d’Empresa, Cultura i 

Innovació, proporcional a la reducció del 20% de la seva dedicació, amb efectes 

de 21 de novembre de 2016. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de novembre de 2016, que designa el Sr. Felip Roca 

Blasco membre del Patronat de la Fundació Privada Casa Amèrica a Catalunya, en 

substitució del Sr. Pablo Sánchez Centellas. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que crea el Programa per a 

l’estudi i l’impuls de mesures normatives adreçades a la promoció de l’habitatge 

assequible a la ciutat de Barcelona i la lluita contra els processos especulatius que 

afecten l’habitatge. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que proposa al Patronat de la 

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya el nomenament 

de la Sra. Francesca Bria com a membre del Patronat esmentat, en representació 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que constitueix la Comissió 

d’Aparcaments, com a màxima instància responsable de la política d’aparcaments 

a la ciutat i la Taula Tècnica d’Aparcaments com a instrument de treball 

transversal per a la gestió dels aparcaments municipals; i determina les seves 

funcions i composició. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que: Primer.- Delega en la 

regidora de Mobilitat la competència per aprovar els actes en matèria d’ordenació 

de la circulació, instal·lació i manteniment de fites i tanques de protecció de la 

xarxa viària local o vies d’ordenació descentralitzada, que són competència dels 

òrgans centrals municipals, per no haver estat transferides als districtes. Segon.- 

Estableix que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades 

en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de 

l’Alcaldia. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 

l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre; 

i tercer.- Determina que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sense 

perjudici de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal 

i al web municipal. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 29 de novembre de 2016, que designa l’Im. Sr. Jaume 

Collboni i Cuadrado i el Sr. Valentí Oviedo Cornejo representants de l’Ajuntament 

de Barcelona al Ple i al Consell de Centre del Consorci de Normalització 

Lingüística en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna i de la Sra. Margarita 

Tossas Marqués, respectivament. 
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10.- Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que delega en el gerent del 

Districte de les Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, totes les facultats i 

atribucions assignades al gerent de Sant Martí, Sr. Josep Garcia Puga, en mèrits 

dels acords d’aprovació de les diferents transferències i dels decrets de delegació i 

desconcentració de funcions al seu favor vigents a data de la signatura del present 

decret, per tal que substitueixi l’absència del gerent del Districte de Sant Martí 

durant el període comprès entre el 12 i 19 de desembre de 2016. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa el Sr. David Llistar 

Bosch representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de l’Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI). 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa l’Im. Sr. Jordi Martí 

i Galbis membre del Consell d’Administració del Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que nomena membres de la Junta 

General del Consorci d’Habitatge de Barcelona, les persones següents: 

 

Membres: 

- Sr. Antoni Fernández Pérez, en substitució del Sr. Jordi Ayala Roqueta 

- Sra. Àngels Mira Cortadellas, en substitució del Sr. Jordi Sánchez 

Massip Membres suplents: 

- Sra. Laia Collado Continente, en substitució del Sr. Antoni Fernández Pérez 

- Sr. Xavier González Garuz, en substitució del Sr. Jaume Barnada López 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona a les comissions sectorials de la Fundació Eurecat les 

persones següents: 

- Comissió sectorial de l’antiga Fundació Barcelona Media: Il·lm. Sr. Agustí 

Colom Cabau i Sra. Àgueda Bañón Pérez. 

- Comissió sectorial de l’antiga Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic: 

Sra. Francesca Bria. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, de 15 de desembre de 2016, que designa la Sra. M. 

Esperança Borrull i Bori membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials en representació de les organitzacions sindicals i en substitució del 

Sr. Antonio Gómez Lorite. 

 

16.- Decret de l’Alcaldia, de 15 de desembre de 2016, que designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona, als consorcis que s’indiquen, les persones següents: 

 

Consorci Casa Àsia 

Consell Rector: 

- Felip Roca Blasco, en substitució de Pablo Sánchez Centelles 

Comissió Delegada: 

David Llistar Bosch, en substitució de Pablo Sánchez Centelles 

Institut Europeu de la Mediterrània 

Junta de Govern: 

- David Llistar Bosch, en substitució de Pablo Sánchez Centelles 

- Roca Blasco, en substitució de Ricard Vinyes Ribas 
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Comissió delegada: 

- David Llistar Bosch, en substitució de Pablo Sánchez Centelles 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de novembre de 2016: 

Districte de Sant Andreu 

 

17.- (09-2015-056002) DESESTIMAR les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’ordenació singular de les terrasses de la plaça Comerç, 

al districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a 

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

de l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de les terrasses de 

la plaça Comerç, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 

NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 

d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre d’ordenació 

singular de les terrasses de la plaça Comerç per a la seva eficàcia, al Butlletí 

Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte de Sant Andreu, 

en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- (SJ-16-047) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació 

pública de l'ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou, d'iniciativa 

municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe jurídic 

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

l'empara de l'article 79 de l'Ordenança de terrasses, l'ordenació singular de 

terrasses de la rambla del Poblenou, segons el text que consta com a annex a la 

present proposta. NOTIFICAR el present acord als interessats que han 

comparegut durant el tràmit d'informació pública. PUBLICAR el present acord i 

el text íntegre de l'ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou per a 

la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la 

Gaseta Municipal, i a la pàgina web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

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

terrasses. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016: 
 

Districte de Sant Andreu 

 

19.- (09-2015-DP6101) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 de 

l’Ordenança de terrasses, la distribució prèvia de terrasses de la plaça de Masadas, segons 

el text que consta com a annex a la present proposta. PUBLICAR el present acord i el text 

íntegre de distribució prèvia de terrasses de la plaça de Masadas per a la seva eficàcia, al 

Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pàgina web del Districte de Sant Andreu, 

en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. a) Mesures de govern 

 

1.- Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona. 2016-2020. 

 

La Sra. ORTIZ presenta la mesura de govern i recorda que durant els mesos des 

de l’inici de mandat han estat parlant, especialment en la comissió de Drets 

Socials, sobre la millor manera d’abordar el fenomen del sensellarisme a 

Barcelona. 
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Assenyala que, tot i que la ciutat ha anat incrementant els recursos residencials 

d’ençà del 2008 en més d’un 60%, ha vist com augmentava el nombre de persones 

que estan en situació de sense llar. Per aquest motiu, indica que el Govern vol 

impulsar el primer pla de lluita integral contra el sensellarisme, amb una 

perspectiva de quatre anys, fent-ho de manera participada, amb el protagonisme 

de persones sense llar, o que han passat per la situació de trobar-s’hi, a partir de 

les seves propostes i les seves necessitats. Igualment, assenyala que hi han 

participat el conjunt de les trenta-dues entitats que formen part de la Xarxa 

d’Atenció a Persones sense Llar (XAPSLL). 

Indica que la filosofia del pla és l’abordatge integral i, més enllà de l’objectiu 

d’assolir que ningú visqui al carrer, es volen tractar les causes del sensellarisme, 

l’origen del qual és l’exclusió residencial i, per tant, també s’ha d’integrar en el 

Pla pel dret a l’habitatge. 

Així, doncs, remarca que els objectius del pla són, d’una banda, eradicar el 

sensellarisme de carrer de llarga durada, millorar el servei d’inserció social, 

ampliant el programa “Primer la llar” (housing first) i, d’altra banda, trencar el 

col·lapse dels recursos residencials. Subratlla, però, que pretén essencialment 

millorar les condicions de vida de les persones que estan en una situació de sense 

llar i, alhora, abordar la prevenció mitjançant l’acompanyament. 

Concreta que hi ha casos que es poden beneficiar molt de la prevenció, com el de 

les persones que surten d’institucions —penitenciàries o en règim de tutela— que 

passen, directament, a trobar-se al carrer. 

Precisa que el pla s’estructura en nou eixos estratègics, que inclouen, entre altres, 

la garantia de drets, el combat contra l’estigma i la millora del coneixement 

ciutadà del fenomen del sensellarisme. Afegeix que incorpora vint-i-quatre 

objectius i setanta actuacions, que s’acompanyen d’un pressupost concret i del 

compromís municipal, juntament amb el de les trenta-dues entitats de la XAPSLL. 

Seguidament, dóna la benvinguda a aquesta sessió a les persones que han 

col·laborat en l’elaboració del pla, i agraeix la col·laboració del grup de persones 

expertes en sensellarisme, atès que a partir de la seva experiència vital han pogut 

millorar clarament el diagnòstic i la resposta contingudes en el pla. 

Finalment, demana la col·laboració de tots els grups municipals perquè el pla tiri 

endavant amb èxit. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé per donar la benvinguda als ciutadans i ciutadanes 

que s’incorporen al ple, especialment al grup d’experts en sensellarisme. 

 

La Sra. FANDOS addueix que la presentació d’aquesta mesura reflecteix, en certa 

manera, la metodologia de treball del Govern de la ciutat. Lamenta que sigui així, 

atès que si realment existeix una qüestió en què tots els grups municipals es poden 

posar d’acord sense problemes és aquesta. 

En aquest sentit, posa de manifest que el seu grup, i suposa que la resta de grups de 

l’oposició, ha tingut coneixement de l’existència d’aquest pla arran de la roda de 

premsa celebrada per donar-lo a conèixer als mitjans, tot i que la documentació no 

l’han tinguda fins fa quaranta-vuit hores. 

Després de retreure al Govern aquesta manera de fer, assegura que hauria tingut el 

ple suport del seu grup, atès que no pot ser d’altra manera. Reconeix que s’ha fet una 

diagnosi acurada amb la col·laboració de les entitats i les persones expertes que 

treballen el sensellarisme, però remarca que moltes de les propostes concretes de 

futur que conté el pla ja es van iniciar el mandat anterior. Concreta que es tracta 

d’equipaments com els de Sant Pere més Baix, Tànger o Ali Bei; recorda que el 

programa housing first (“Primer la llar”) el van presentar l’agost de 2014, i les 
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seixanta places vinculades al programa que avui hi ha a Barcelona van ser posades en 

marxa pel Govern de CiU. Observa, també, que el Govern presenta un nou 

equipament calcat al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona 

(CUESB). 

Posa en relleu que durant el mandat anterior es va canviar el model amb la 

introducció d’equipaments amb espais individuals, com els d’Hort de la Vila o 

Navàs, que el govern actual continua. Afegeix que durant el mandat anterior van 

introduir el housing first; van crear el CUESB; van dignificar l’operació fred, o van 

ampliar del 40% les places de menjador social. 

Assenyala que si s’ha referit a aquestes actuacions no és amb la voluntat de penjar-se 

cap medalla, sinó perquè no entenen com és que obvien les propostes del seu grup i 

d’altres que posen de manifest la seva preocupació per aquest fenomen; altrament, 

retreu al Govern que no hagi estat capaç ni tan sols d’enviar-los el document abans a 

fi de poder-lo comentar i treballar conjuntament. 

Adverteix que en la lluita contra el sensellarisme han d’actuar junts els grups 

municipals, i demana que en la propera proposta del Govern en aspectes socials els 

tinguin en compte. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació d’aquesta mesura, entre altres motius 

perquè respon a la demanda del seu grup en la sessió de l’octubre de la Comissió de 

Drets Socials, conscient que era una necessitat urgent. Afegeix que també els hauria 

agradat poder-la comentar amb el Govern. 

Expressa l’agraïment del seu grup a la XAPSLL per la seva tasca altruista i 

excel·lent per retornar l’esperança a les persones que sobreviuen al carrer. 

Recorda que l’any passat el Govern ja va presentar el diagnòstic del fenomen i que 

ha trigat un any a presentar el pla, i considera que haurien de millorar aquest 

diagnòstic escoltant les entitats i la síndica de greuges per elaborar el pla. 

Precisa que els consta que per elaborar el diagnòstic han parlat amb les entitats, però 

que no ha estat així per a l’elaboració del pla, ja que no han comptat amb els grups 

municipals, però tampoc amb totes les entitats de la xarxa. 

Concreta que la realitat és que a Barcelona hi ha 941 persones que sobreviuen al 

carrer, a les quals cal sumar les persones que estan en assentaments —per a les quals 

desconeixen a dia d’avui quins plans té el Govern municipal—, més les que viuen en 

recursos residencials que arriben a comptabilitzar 3.231 persones sense sostre. Indica 

que entre les mesures que es presenten consta l’obertura, el 2017, dels menjadors de 

titularitat municipal durant tot el matí per fer-hi activitats, i considera que aquesta 

mesura s’hauria d’haver implantat fa un any, atès que, com deia la regidora Fandos, 

està convençuda del consens d’aquest plenari per arribar a acords en aquesta línia. 

Continua dient que el pla explicita que s’ha d’evitar que les persones extutelades de 

la DGAIA i les que surten de centres penitenciaris dormin al carrer, però alerta que 

això s’ha de fer en coordinació amb la Generalitat i s’ha de treballar des dels 

mateixos centres d’internament, abans que aquestes persones en surtin. Observa que 

aquí s’ha parlat de la necessitat de crear un centre residencial per a persones sense 

sostre amb problemes mentals, cosa que subscriu plenament, però assenyala que han 

passat per alt un prec formulat pel seu grup en comissió sobre la necessitat d’un 

alberg per a persones amb consum actiu de substàncies. 

Quant al housing first, considera que cal incrementar el parc d’habitatges d’aquesta 

mena, però troba curiós que en la mesura només avaluïn aquest programa i oblidin la 

resta. 

Afegeix que s’ha d’eliminar el temps d’espera per accedir als centres de primera 

acollida, ja que l’atenció ha de ser immediata. I considera convenient treballar en el 

servei d’acollida de vint-i-quatre hores, en programes de reinserció sociolaboral i 
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amb suport psicològic i d’assistència mèdica. 

 

La Sra. BENEDÍ diu que sovint es pregunten per les causes que motiven una 

marginació tan extrema com no disposar d’un sostre, i creu que l’exclusió residencial 

és un aspecte insuficient per comprendre la problemàtica del col·lectiu de persones 

sense llar, que s’ha de contextualitzar en les conseqüències generades per les 

transformacions econòmiques, laborals, familiars, culturals i polítiques dels darrers 

anys, que han provocat un increment de la vulnerabilitat. 

Fa avinent que qualsevol procés que dificulti l’accés a un allotjament digne, estable i 

segur comporta dèficits d’inclusió social i impedeix el ple desenvolupament de les 

persones. 

Considera que cal dir les coses pel seu nom: sense llar no és el mateix que sense 

sostre, per posar èmfasi en l’aspecte vivencial, familiar i cultural. Precisa que una 

persona sense llar és qui ha perdut alguna cosa més que un espai per viure, que s’ha 

quedat sense recursos i sense lligams, i Barcelona és, sens dubte, el municipi de 

Catalunya amb un major nombre de persones en aquesta situació. 

Afegeix que és important conèixer què diuen les persones que han patit el mal 

tràngol de viure al carrer, i el terror que els causa la possibilitat de tornar-hi, així com 

el testimoni dels qui ho viuen en l’actualitat. Remarca que és necessari, també, saber 

quantes persones pateixen el risc de trobar-se sense llar entre les que surten 

d’institucions d’internament com els hospitals psiquiàtrics o els centres penitenciaris, 

també els nois i noies extutelats. Adverteix que qualsevol d’aquestes situacions de 

precarietat habitacional suposen exclusió residencial i poden constituir el pas previ a 

quedar-se sense llar. 

En conseqüència, considera que aquest pla és un pas important, començat fa temps, 

per afrontar un problema molt complex, que només tractat amb una perspectiva 

integral s’hi podrà posar límit i recursos que esdevinguin solucions. 

Tot seguit, destaca algunes de les actuacions incloses en aquest pla, entre les quals la 

tasca de detecció de situacions de vulnerabilitat amb equips especialitzats que se 

situaran a les estacions de Sants i del Nord; triplicar la xarxa de pisos per atendre les 

persones sense llar, fins a cent cinquanta, en la línia del programa housing first, 

endegada el mandat anterior. Assenyala, també, la coordinació amb la XAPSLL; 

l’aposta per la prevenció; l’atenció especialitzada i el nou centre per a persones amb 

malaltia mental; així com el nou equipament per a nois i noies extutelats. Valora molt 

positivament, també, la inclusió de la perspectiva de gènere, i l’atenció específica a 

les necessitats de les dones sense llar i sense sostre. 

Recapitulant, remarca que és essencial la prevenció per evitar nous casos de persones 

sense llar, i la disposició d’habitatge per a les que han finalitzat el recorregut a fi que 

puguin fer el seu projecte vital. Altrament, sense sortida habitacional o habitatge 

sostenible, amb els ingressos de què disposen aquestes persones sense llar queden 

atrapades en la xarxa d’atenció. 

Finalment, afirma que comparteixen la campanya de comunicació i de sensibilització 

de la xarxa “Podries ser tu”, i subscriu que cal trencar els estereotips i combatre 

l’estigma social de les persones sense llar, sobretot el tractament mediàtic del 

fenomen. 

 

La Sra. ESTELLER indica que el seu ja va dir a la Sra. Ortiz a l’inici del mandat que 

calia abordar integralment tot allò referent a les persones sense llar, que era 

fonamental donar una resposta a les 2.799 persones comptabilitzades en aquesta 

situació a Barcelona, 945 de les quals no tenen sostre. I remarca que cal abordar-ho 

des de la prevenció a fi que el nombre de persones al carrer no augmenti i, també, 

amb una atenció ràpida i eficaç. 
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Observa que el pla elaborat pel Govern no ha estat comentat ni compartit amb els 

grups municipals, i recorda que moltes de les mesures que s’apliquen actualment les 

duen a terme les dues-centes trenta-quatre entitats que treballen en aquest àmbit. En 

conseqüència, insisteix que la col·laboració amb el tercer sector és bàsica. 

En aquest sentit, posa de manifest que la col·laboració amb aquestes entitats ha estat 

intensa en la fase de diagnòstic, tot i que no pas tant en la de les solucions, i afegeix 

que moltes de les actuacions que fa l’Ajuntament es podrien derivar a moltes 

d’aquestes entitats. 

Assenyala que les persones en situació d’exclusió residencial requereixen una atenció 

immediata, i amb uns horaris que no siguin limitats com ara; de manera que aquesta 

restricció d’horaris i de centres fa que les respostes no estiguin ben resoltes en el pla. 

Diu, també, que el nombre de places del programa housing first no creix tant com 

caldria, ja que hi ha cinquanta places actualment, la previsió d’unes altres cinquanta 

al llarg d’aquest any, i cent en els dos anys següents. Consideren que cal abordar 

aquest increment, ja que el housing first dóna una solució estable a les persones que 

pateixen pobresa i sensellarisme cronificats. 

Considera, igualment, que cal augmentar les places d’allotjament en habitatges més 

estables i també una metodologia i la disponibilitat de centres per abordar els 

problemes de salut mental vinculats, en molts casos, al sensellarisme. 

Indica que han valorat que els horaris de menjador s’han d’ampliar, cosa que 

s’apunta en el pla; i fa avinent que estan d’acord amb la modificació del centre 

d’acollida de la Zona Franca. 

Quant al pressupost que es destina a la contractació de personal, força important, 

addueix que si es comptés més amb les entitats del tercer sector, aquest pressupost 

podria anar molt més adreçat a l’atenció de les persones sense llar. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que el seu grup comparteix l’oportunitat de presentar 

aquest pla per afrontar el sensellarisme a Barcelona i, per tant, que les 

administracions públiques posin tots els recursos al seu abast per combatre aquesta 

problemàtica. 

Celebra, igualment, que per primera vegada en un pla del Govern municipal s’hagi 

inclòs la perspectiva de gènere de manera transversal, així com la perspectiva en 

matèria de salut mental. Entenen que això demostra que algunes coses ja s’estan fent 

bé quant a la transversalització de les problemàtiques. 

Fa referència al fet que les causes que provoquen que una persona es quedi sense llar 

són múltiples, però en cap cas són individuals, sinó sobretot són estructurals i 

institucionals. Per tant, consideren essencial per entendre el fenomen del 

sensellarisme tenir molt clar que la desigualtat social i l’exclusió no són atribuïbles a 

un destí fatal i ineludible, determinat per forces sobrenaturals, sinó que es poden 

controlar; i assenyala que els processos actuals de desigualtat i exclusió social són el 

resultat de factors estructurals que a dia d’avui s’anomenen sistema neoliberal i 

mercantilització dels drets, en aquest cas el d’accés a l’habitatge. Quant als motius 

estructurals, indica que són els que es relacionen amb el procés econòmic neoliberal 

que té les seves branques en el mercat immobiliari, en l’explotació laboral i en la 

precarització de les vides, mentre empreses i bancs s’emplenen les butxaques. 

Afegeix que també té a veure amb motius estructurals el tancament de fronteres i la 

manca de recursos de les persones migrants, les violències econòmiques i les 

múltiples violències que pateixen les dones, així com l’estigmatització de la salut 

mental. 

Pel que fa als motius institucionals que intervenen en el fenomen del sensellarisme, 

assenyala l’actuació dels serveis socials; així, malgrat els diferents governs 

municipals que s’han anat succeint, consideren que s’ha victimitzat, vulnerabilitzat i 
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no s’ha dotat amb prou recursos els serveis socials i les seves plantilles perquè 

realment puguin desenvolupar una tasca apoderadora i comunitària a l’hora d’abordar 

les diferents problemàtiques de la ciutat. 

En conseqüència, destaca el consens de tots els grups municipals en el fet que aquest 

pla era necessari, però manifesta que per al seu grup allò realment indispensable és 

anar a l’arrel del problema; que els grups es plantegin quins són els seus models de 

ciutat, quin el seu model econòmic i social per entendre que anar a les causes és 

fonamental per eradicar el sensellarisme. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el consens expressat pels grups municipals quant a les 

mesures recollides en el pla i, per tant, entenen que això reforça la viabilitat, la 

continuïtat i la fermesa amb què aquest ajuntament prioritza les polítiques per 

abordar el sensellarisme. 

Precisa que no només el diagnòstic s’ha elaborat amb les entitats, sinó també hi han 

col·laborat per fer les propostes, establir els eixos i els objectius. Destaca que s’ha 

treballat tot plegat de manera coordinada en la XAPSLL. 

Remarca que les polítiques de coproducció en aquest àmbit es fan d’ençà del 2005, 

de manera que no és una iniciativa del govern anterior ni de l’actual, sinó que fa molt 

de temps que es treballa en aquesta línia. Destaca, però, que aquesta vegada han 

volgut incloure persones directament afectades pel sensellarisme, i entenen que 

aquesta aportació és el que ha enriquit més la participació en el pla. Valora que 

aquestes persones han aportat llum sobre qüestions molt quotidianes, entre les quals 

com poden accedir als serveis municipals; la manera de no estigmatitzar i de treballar 

les situacions de violència, de vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer; o 

com és la situació de les dones sense llar. 

Reconeix que hi ha qüestions com l’increment de places planificades, però indica que 

s’ha fet un redisseny dels equipaments, s’han triplicat el nombre de places housing 

first, i s’ha prioritzat el treball en l’àmbit de la prevenció. 

Es felicita, doncs, que tots els grups assumeixin que aquestes mesures són 

prioritàries, però insisteix que la prevenció aconsegueix fer front a situacions com ara 

que un 15% de les persones que estan al carrer treballen, és a dir, són treballadors i 

treballadores pobres; que cal abordar la manca de rendes garantides de ciutadania; la 

manca d’accés a l’habitatge per la inexistència de regulació i control del lloguer. 

Demana als grups, per tant, que intervinguin en aquesta situació amb una 

perspectiva integral, ja que no es tracta només de fer més habitatges o espais 

residencials per resoldre la problemàtica del sensellarisme sinó, fer-ho, sobretot, a 

escala de país, ja que a dia d’avui Barcelona és pràcticament l’únic ajuntament 

que té una política activa en aquest sentit. 

 

La Sra. FANDOS reclama al Govern de la ciutat que actuï a més de fer proclames 

al Plenari, ja que tot el que planteja s’ha de treballar en una taula. 

 
 

2.- Creació dels punts d’assessorament energètic i de garantia de subministraments 

bàsics (PAE). 

 

La Sra. ORTIZ presenta la mesura de govern sobre la creació dels punts 

d’assessorament energètic i de garantia de subministraments bàsics (PAE), que 

forma part d’una estratègia integral de lluita contra la pobresa energètica des 

d’una òptica municipal. 

Assenyala que la lluita contra la pobresa energètica afronta un model energètic 

clarament obsolet i injust que reverteix només en els interessos de les grans 
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empreses oligopolístiques, i amb l’objectiu poden fer alguna cosa més per acabar 

amb la xacra que cada vegada afecta més persones a Barcelona. Indica que per fer-

ho disposen d’instruments com la Llei 24/2015, impulsada per la ciutadania i les 

entitats, però consideren que els ajuntaments també han de millorar els serveis de 

resposta per tutelar els drets energètics. 

En conseqüència, indica que els PAE són un nou servei municipal estès arreu de la 

ciutat i en funcionament els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, que parteix 

d’una prova pilot amb quatre punts d’atenció que ha permès avaluar-ne el 

funcionament. 

Considera, per tant, que amb la posada en marxa dels PAE fan un pas endavant 

per garantir els drets energètics a Barcelona, atès que les lleis s’han de concretar i 

aplicar, donar-les a conèixer a la ciutadania a fi que en pugui fer ús per garantir 

els seus drets; acompanyar-ho tot plegat amb un conjunt de polítiques 

d’assessorament. Remarca, en aquest sentit, que els abusos de les companyies 

subministradores ultrapassen els talls de llum, i es dóna el cas que moltes 

persones han perdut el dret a ser beneficiàries del bo social, de gaudir de 

descomptes, o han canviat de comercialitzadora justament per manca 

d’informació. 

En conseqüència, indiquen que aquest servei municipal ha d’acompanyar les 

persones usuàries, independentment de la seva situació, i assessorar-les sobre les 

condicions de contractació, explicar-los el detall de les factures a fi que entenguin 

quin servei estan pagant, fer atenció domiciliària a persones que estan en situació 

vulnerable, potenciar l’adequació dels habitatges connectant amb totes les ajudes 

en l’àmbit de l’habitatge i la rehabilitació. 

Puntualitza, doncs, que a partir de la prova pilot han constatat la necessitat 

d’implantar aquest servei municipal que, alhora, inclou la integració de persones 

en situació d’atur de llarga durada com a agents energètics. 

Destaca la combinació d’aquest servei de proximitat als barris, que incorpora un 

vessant comunitari d’informació sobre cultura energètica en escoles i casals de barri, 

amb una regulació justa; i no pas com la legislació que acaba d’anunciar el Govern 

de l’Estat, que si es confirma i posa en risc la legislació catalana suposarà fer passes 

enrere. Precisa que la llei estatal preveu un nivell de protecció al qual només s’hi 

podran acollir les persones beneficiàries del bo social. En aquest sentit, concreta que 

en el balanç que van fer dels PAE integrats en la prova pilot, només el 17% de les 

persones vulnerables disposava d’aquest bo. En conseqüència, alerta que la nova 

regulació estatal deixaria fora molts casos en situació de vulnerabilitat; i, per tant, 

apel·la, des d’aquest ajuntament, a no fer regulacions exprés, sinó a comptar amb la 

ciutadania, amb les entitats que han estat acompanyant aquests casos i saben com 

resoldre la pobresa energètica, i trobar solucions regulatòries escaients. 

 

La Sra. FANDOS està d'acord amb el fet que l’accés a l’energia és un factor clau en 

el benestar de les persones, ja que amb l’esclat de la crisi econòmica la pobresa 

energètica s’ha convertit en un dels principals problemes socials i econòmics del 

país, que afecta molt especialment els municipis. 

Igualment, subscriu que les administracions no poden fer assistencialisme només i 

dedicar-se a pagar rebuts dels usuaris; i remarca que la mateixa Llei 24/2015 atorga 

molts més recursos. 

Per tant, manifesta que el seu grup està d’acord que els PAE poden ser una bona 

resposta, especialment perquè promouen l’atenció personalitzada i preventiva. 

Afegeix que altres administracions que actuen en l’àmbit de la pobresa energètica, 

com la Diputació de Barcelona, han endegat fa temps programes que donen respostes 

preventives, educatives i d’eficiència davant la pobresa energètica. Indica que 
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analitzant els resultats obtinguts per aquestes administracions amb les proves pilot es 

constata com les auditories energètiques, d’eficiència energètica i de capacitació i 

assessorament tarifari aporten un estalvi econòmic de més de tres-cents euros anuals 

a cada llar; i un estalvi energètic d’1,6 kW/h diaris. 

Afegeix que la prova duta a terme per la Diputació de Barcelona ha posat de manifest 

que més del 80% de llars amb dret al bo social no l’han tramitat. 

Per tant, confirma que estan plenament d’acord que programes com el que fa la 

Diputació, o el que impulsa aquest ajuntament, i altres com el de Sabadell, serveixen 

per a la prevenció, l’apoderament i la garantia dels drets de les persones, incidint, 

alhora, en l’eficiència energètica. 

Finalment, manifesta que una única cosa que els preocupa d’aquesta mesura de 

govern és la intervenció integral; així, el fet que no es dugui a terme des dels serveis 

socials, sinó en punts concrets, temen que vagi en detriment d’un servei integral, però 

entén que això ja ho aniran constant amb el funcionament d’aquests PAE a la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ valora positivament la implantació dels PAE, així com 

l’ocupació de persones amb risc d’exclusió social i en situació d’atur de llarga 

durada. 

Destaca que la pobresa energètica és una realitat que s’ha d’atendre i solucionar des 

de les administracions públiques, ja que no només constitueix una erosió dels valors 

que afecta la dignitat de les persones, sinó que també comporta problemes de salut. 

Remarca l’existència de lleis per protegir de la pobresa energètica com la 24/2015 de 

la Generalitat de Catalunya, i aprofita per reclamar-ne el desplegament quant a 

l’article sisè. 

Això no obstant, assenyala que per fer front a la pobresa energètica cal arribar a 

convenis amb les empreses elèctriques, i per això pregunta quin és l’estat del conveni 

de col·laboració d’aquest ajuntament amb les subministradores. 

Afegeix que voldrien que els grups municipals tinguessin accés al recurs presentat 

per les elèctriques contra la instrucció sobre els mecanismes de protecció social per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. Adverteix que cal dialogar 

i arribar a acords i, en aquest sentit, observa que el Govern es queixa que tenen 

dificultats per fer-ho, però constata que també tenen les mateixes dificultats per 

dialogar amb les empreses, tot i que és possible arribar-hi a acords, tal com demostra 

que, fa pocs dies, el PSC, el PP i Ciutadans van arribar a un acord al Congrés dels 

Diputats per evitar els talls de subministrament. 

Quant al contingut concret de la mesura, pregunta per la ubicació dels PAE o si han 

valorat mecanismes de proximitat com ara les unitats mòbils; afegeix que els sorprèn 

que el pressupost no estigui desglossat; i diu que voldrien saber qui és la persona 

responsable de fer la coordinació amb les empreses elèctriques. 

Suggereix que seria positiu creuar les bases de dades de la Generalitat i de 

l’Ajuntament a fi d’afrontar els assumptes socials, especialment la pobresa 

energètica; i també que, amb temps, caldria elaborar un estudi prospectiu de la 

pobresa energètica, àmbit en què tots els recursos són necessaris. 

Reclama al Govern que es gasti la totalitat del pressupost destinat a fer front a la 

pobresa energètica, ja que només s’ha gastat un 31% del que s’hi va destinar el 2015. 

Considera, doncs, que hi ha alguna cosa que no es fa bé. 

Finalment, demana que el Govern assumeixi el compromís de presentar 

trimestralment el nombre de casos detectats de pobresa energètica i la seva resolució, 

i avança que si no els atenen la demanda avui, la presentaran com a prec. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra que el Govern municipal ampliï les mesures de lluita contra 

la pobresa energètica, així com que incorpori algunes de les iniciatives proposades 
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pel seu grup i, fins i tot, part del seu argumentari. 

Manifesta, per tant, que comparteixen plenament l’objectiu d’aquesta mesura de 

govern, atès que l’accés a l’energia i altres subministraments està directament 

vinculat al benestar de les persones, especialment a les que pateixen dificultats 

econòmiques i laborals. 

Considera que no fóra lògic que a dia d’avui no estiguessin garantits els serveis 

essencials per a una vida digna; apunta que els de l’aigua i el sanejament han estat 

reconeguts com a drets humans per part de l’Assemblea general de les Nacions 

Unides. Per tant, remarca que és responsabilitat de les administracions públiques 

competents garantir-ne no només l’accés universal, sinó també protegir-lo, respectar-

lo i promoure’l. 

Adverteix que una població que no té el dret assegurat a l’aigua, la llum i el gas és 

extremament vulnerable; per tant, reconeix que l’Ajuntament de Barcelona va cap al 

model de vetllar realment per garantir els serveis públics imprescindibles per a la 

cohesió social, i indispensables per assegurar l’equitat i la igualtat entre tota la 

ciutadania. 

Es felicita perquè després de l’obertura de les oficines de Nou Barris, Sant Martí, 

Sants-Montjuïc i Sant Andreu, l’Ajuntament hagi decidit d’ampliar les atribucions 

del PAE i estendre’ls a la resta de districtes, actuant no únicament en cas 

d’emergència energètica, sinó també assessorant sobre la manera de reduir el 

consum, o informant de les subvencions per millorar l’aïllament de les llars. 

Addueix que una de les qüestions més rellevants de la mesura és el conveni de 

col·laboració amb la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb l’objectiu de 

combatre la pobresa energètica i fomentar la inserció laboral de persones amb 

dificultats a l’accés al mercat laboral. Això no obstant, apunta que els preocupa que 

s’ha constatat que només una tercera part dels usuaris coneixien l’existència del bo 

social en la factura de l’electricitat, i únicament un 17,3% hi havia recorregut, 

malgrat que un 65% hi tenia dret perquè complia els requisits; alerta que això 

significa que hi ha moltes famílies a Barcelona que tenen total desconeixement dels 

seus drets o com s’hi poden acollir en cas de patir dificultats. Diu que saben que 

aquesta informació consta al web de l’Ajuntament amb tota mena d’explicacions, 

però remarca que no tothom hi té accés. Per tant, atès que en la mesura es preveu un 

programa d’intervenció comunitària, demana que l’aprofitin per fer arribar la 

informació a les llars. 

Demana que tots els serveis específics proposats en la mesura siguin avaluats, 

anualment o semestralment, i que els presentin un informe en comissió o al Ple. 

Finalment, subratlla que l’accés a l’energia és clau per viure dignament, cosa que és 

evident que no comparteix el Govern del PP amb la seva nova regulació. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup comparteix els objectius de la mesura 

de govern, atès que és de sentit comú que s’ha de garantir l’accés als 

subministraments bàsics, l’assessorament als usuaris i l’optimització de la despesa 

energètica a les llars, amb ajudes a les reformes i integrant els plans d’ocupació. 

Tanmateix, planteja un seguit de dubtes quant a la manera com es vol fer tot això; en 

aquest sentit, es pregunta si realment cal crear deu oficines noves quan ja existeixen 

quaranta centres de serveis socials que podrien integrar la seva funció. 

Observa, en aquest sentit, que el Govern municipal, i la regidora Ortiz en aquest cas 

concret, sembla més preocupat per fer propaganda i publicitat que per fer realitat les 

mesures que proposa; altrament, es dedica a posar publicitat a la premsa, a plana 

sencera, esmerçant uns milers d’euros que ben bé es podrien haver destinat a famílies 

amb pobresa energètica. 

Considera que el Govern utilitza la pobresa energètica per fer política, quan allò que 
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hauria de fer és emprar la política per ajudar a disminuir-la. 

Recorda que el Govern va anunciar que invertiria dos milions i mig d’euros per fer 

front a la pobresa energètica el 2015, mentre que després només ha gastat un 30% 

d’aquesta quantitat; igualment, la Generalitat només utilitza el 20% dels recursos 

pressupostats per al mateix concepte. 

Apunta que per resoldre problemes en aquesta qüestió, el Govern d’Espanya, aquesta 

mateixa setmana, ha arribat a un acord amb diverses forces parlamentàries, entre les 

quals la del Sr. Collboni, i destaca que s’ha fet sense soroll ni propaganda. Precisa 

que amb aquest acord es prohibiran els talls de subministrament elèctric tot l’any; es 

garantirà l’aplicació del bo social, per estalviar entorn de dos-cents milions d’euros a 

les famílies espanyoles, de manera que se’n beneficiarà una gran part de famílies 

catalanes. 

 

La Sra. LECHA observa que la mesura de govern abraça principalment l’ajut a 

famílies amb dificultats econòmiques per cobrir les necessitats energètiques i 

aconseguir un mínim confort. 

Tanmateix, assenyala que novament s’incideix en els ajuts i que la solució passa per 

transferir recursos públics mentre que, altrament, la mesura passa de puntetes per 

l’incompliment sistemàtic de la Llei 24/2015 per part de les companyies 

subministradores, i que explicita l’obligatorietat d’assumir els deutes de les famílies 

amb aportacions a fons perdut. 

Remarca que la pobresa energètica no se soluciona promocionant l’estalvi energètic 

de les famílies, millorant els habitatges o reduint la factura, atès que tot això són 

mesures assistencialistes, que en molts dels casos no arriben on toca perquè hi ha 

situacions de pobresa energètica que no afloren. 

Consideren que la mesura seria correcta si s’acompanyés de polítiques 

transformadores, tal com han plantejat a la Generalitat, per obrir el camí a trencar 

amb l’oligopoli de les companyies amb beneficis milionaris. Afirma que per al seu 

grup el camí passa per acabar amb els privilegis de les empreses, les quals s’han de 

corresponsabilitzar, al seu torn, del deute de les famílies que per raons 

socioeconòmiques no poden fer front al pagament de la factura. 

Reclama que no es tornin a signar convenis amb aquestes empreses; i que no 

s’esmerci ni un sol euro públic més a donar-los beneficis i, per tant, que es revisin i 

es resolguin els contractes de subministrament de les dependències municipals a fi 

d’adequar-los a l’interès general. Afegeix que cal emprendre accions legals com a 

Ajuntament de Barcelona contra les empreses subministradores per tal que 

assumeixin els deutes de les famílies i donin resposta immediata a les actuacions 

d’emergència social, de les quals són responsables. 

Demana, també, una auditoria de les xarxes de distribució per avaluar-ne l’estat, el 

servei prestat, els recursos públics invertits i la seva amortització, les retribucions de 

la plantilla, el règim de propietat i les concessions dels punts de connexió. Indica que 

l’auditoria esmentada ha de servir per dur a terme una expropiació de les xarxes de 

distribució a fi d’incorporar la vocació de servei públic a la seva gestió, i garantir que 

cap tall de subministrament es produeixi per raons socioeconòmiques. 

Continua dient que s’ha de desobeir el TC respecte a la suspensió de la Llei 24/2015, 

promoguda pels agents de la PAH, i empara aquesta suspensió assegurant que ho fa 

per garantir la igualtat entre tots els espanyols. 

Adverteix que l’única manera d’acabar amb els casos de pobresa energètica és 

nacionalitzant les empreses subministradores i que passin a mans públiques, sota 

gestió pública universal i sotmesa a la participació i el control popular. Indica que 

només així es podrà garantir que la dignitat de les persones passa per davant de 

l’afany de lucre, i que el patrimoni col·lectiu es posa al seu servei. 
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La Sra. ORTIZ agraeix el suport de la majoria dels grups municipals. I puntualitza 

que els PAE estan molt lluny del concepte d’assistencialisme; no es tracta de tramitar 

ajuts sinó, contràriament, d’apoderar les persones, que coneguin els seus drets, que 

puguin denunciar; alhora, remarca que potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica 

serveix per combatre un model malbaratador de recursos. 

Reconeix que tot això ha d’anar acompanyat d’accions legals i de canvi de model, en 

el qual confirma que estan treballant. 

Pel que fa a la demanda de proporcionar més i millor informació, assenyala que ja ho 

estan fent, i que el proper gener, la posada en marxa dels PAE es donarà a conèixer 

mitjançant els canals municipals. 

Replica, a la intervenció del Sr. Mulleras, que allò que realment es pot qualificar de 

propaganda és el que ha succeït aquesta mateixa setmana amb l’acord a què s’ha 

referit, que s’ha fet d’esquena a les persones afectades per la pobresa energètica i les 

entitats que els fan costat, i que exclou el 83% de persones que ha atès aquest 

ajuntament. Per tant, pregunta quina mena de solució proporciona aquell acord —que 

al seu parer té l’objectiu de rentar la cara al Govern— que desempara un gran 

nombre de persones, ja que el bo social deixa fora la majoria de persones en situació 

vulnerable. 

 

La Sra. BARCELÓ lamenta que la Sra. Ortiz no hagi respost les preguntes que ha 

formulat en la seva intervenció, i avança que les presentarà per escrit en una altra 

ocasió. 

Assenyala, igualment, que quan els grups arriben a acords, encara que no sigui en aquest 

ajuntament, s’ha de celebrar, i retreu a la regidora Ortiz que critiqui els acords dels altres 

quan aquest govern no es capaç d’establir-ne cap. c) Informes 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- RESOLDRE les al·legacions presentades al projecte de pressupostos (general i 

consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, així com les seves 

bases d’execució i annexos, durant el termini d’informació pública, d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament el Pressupost 

general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, integrat per: a) El de la 

mateixa entitat; 

b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal 

d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 

6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de 

Mercats, 8. Institut Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) 

els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 

empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i 

Jardins, 3. Patronat Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació 

Mies Van der Röhe; d) els estats de previsions d’ingressos i despeses de les 

societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
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(BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, i 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; 

APROVAR definitivament les bases d’execució, la plantilla de personal i la resta 

d’annexos per a l’exercici 2017; APROVAR definitivament el Pressupost 

consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017 d’acord amb la Llei 

general d’estabilitat pressupostària; VINCULAR l’aprovació dels pressupostos 

2017 a la qüestió de confiança que planteja l’alcaldessa, a l’empara i als efectes 

previstos a l’article 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general, i SOTMETRE, en conseqüència, l’adopció de la present 

proposta d’acord i de la qüestió de confiança que incorpora al sistema nominal de 

votació mitjançant crida pública. 

 

Abans d’encetar el debat d’aquest punt, la Sra. ALCALDESSA recorda que un 

cop finalitzades totes les intervencions es procedirà a la votació nominal, tal com 

fixa el reglament. 

 

El primer tinent d’alcaldia, el Sr. PISARELLO, fa avinent que avui presenten 

novament la proposta pressupostària per al 2017, que el Consell Econòmic i Social, 

un organisme independent, defineix com a socialment avançada i que té com a 

objectiu, com ja va succeir els exercicis del 2015 i el 2016, plantar cara a les 

desigualtats, impulsar l’activació econòmica de la ciutat i, en aquest cas concret, fer 

un salt històric en matèria cultural. Posa de manifest que com s’ha pogut comprovar 

aquests darrers mesos es tracta de la proposta pressupostària més consistent, i de 

lluny la que més suports té en el Consistori, i alhora està vinculada, també, a un 

projecte de ciutat, que compta amb la confiança de la ciutadania, tal com demostren 

els baròmetres i les enquestes municipals, que li atorguen les millors notes dels 

darrers dotze anys, un grau d’acceptació comparable només als millors moments del 

mandat de Pasqual Maragall. Destaca, doncs, que es tracta d’un projecte de ciutat i 

de canvi que també genera confiança a escala internacional, ja que cada vegada més 

ciutats miren amb atenció Barcelona. 

Reconeix que han debatut intensament aquests pressupostos i sobre el projecte de 

ciutat que hi ha al darrere, tant en comissió, en roda de premsa o en declaracions als 

mitjans, de manera pública i també privada en la gran quantitat de reunions que han 

fet aquests darrers mesos. 

Això no obstant, afirma que entenen que hi hagi forces conservadores que no 

subscriguin el projecte, i reconeix que ja no estan en l’època en què CiU i el PP 

pactaven els pressupostos i el model de ciutat, però creu que això no impedeix que 

puguin arribar a acords en el futur, ja que adverteix que Barcelona no es pot aturar o 

retornar a projectes del passat. 

Confirma que, tanmateix, els costa d’entendre l’oposició al pressupost d’altres forces 

d’esquerres, amb les quals han pactat moltes coses aquests mesos, amb qui 

comparteixen anhels republicans. Per tant, reitera, com ja ha dit altres vegades, que la 

mateixa ciutadania no entendrà que allò que considera bo un govern encapçalat pel 

Partit Demòcrata de Catalunya no valgui per a l’experiència de canvi a Barcelona. 

Malgrat tot, diu que confia que s’entendran en el futur més enllà de les diferències 

legítimes, i avui tan sols demanen que no decebin la confiança que els ha dipositat la 

ciutadania, la confiança que genera la Barcelona justa i pròspera que tots plegats 

haurien de construir aquesta propera dècada. 

 

La Sra. RECASENS considera que avui arriben al final d’un esperpent. Observa que 

es tracta d’un simulacre de negociació, que el Sr. Pisarello descrivia com a desenes 

de reunions, i manifesta que no saben ben bé amb qui han pretès arribar a acords amb 

el que descriu com una pantomima de voluntat de consens i de diàleg, que avui arriba 
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a la seva fi en seu plenària, en què tota l’oposició sense excepció reprova el Govern i 

li retreu novament la manca de voluntat d’arribar a un consens, ni cap intenció de 

pactar un pressupost. 

Fa notar que avui els extrems es toquen, des del grup del PP fins al de la CUP, 

passant per la resta de grups municipals, que fan saber al Govern que les prioritats 

pressupostàries són errònies i no reflecteixen les necessitats ciutadanes. Considera 

que això és obvi en el cas d’un pressupost que es basa en un PAM, de cinc línies 

estratègiques, que no va ser aprovat; ben evident quan existeix una política fiscal 

amb unes ordenances que tampoc no van ser aprovades; és obvi quan es retallen vint 

milions d’euros en polítiques d’ocupació, i retalls en la promoció del comerç de 

proximitat. Afegeix que també és evident quan s’inclou en el projecte de pressupost 

el tramvia de la Diagonal, que encara desconeixen si seguirà el traçat del Sr. Mòdol o 

el de la Sra. Sanz; o també quan existeixen uns milions per a remunicipalitzacions 

que tampoc no tenen l’aval del Plenari del Consell Municipal o, altrament, catorze 

barris que es queden sense cap inversió. 

Recorda a la Sra. Alcaldessa que avui se sotmet a una qüestió de confiança, i entén 

que farà bé de defensar-se personalment, atès que és ella qui signa el pressupost. Diu 

que avui es demostra el fracàs del Govern, la incapacitat d’una alcaldessa per 

dialogar, i entén que es tracta d’un acte de desesperació per la supervivència política; 

una demostració palmària de la debilitat del Govern de la ciutat, un acte de soledat en 

què l’alcaldessa quedarà uns quants dies a la corda fluixa i perdrà la seva capacitat de 

govern en el ple sentit del terme. I fa avinent que el que acaba de dir no són les seves 

paraules, sinó les que va dir qui avui és el gerent municipal en el mandat anterior, el 

mateix que fa tres anys es va batre en primàries amb el Sr. Collboni pel PSC. 

Manllevant les paraules expressades per ICV-EUiA, fa tres anys també, manifesta 

que Barcelona té una alcaldessa més en precari que mai que recorre a una filigrana 

legal desconnectada de tota lògica democràtica, amb una operació que la degrada. 

Recorda, per tant, que el govern de CiU en minoria també va recórrer a la qüestió de 

confiança, amb la diferència, però, d’haver esgotat les vies de diàleg i de consens. I 

fa notar al Sr. Pisarello que no només van pactar amb el PP, sinó també amb els 

grups del PSC i d’ERC després de passar per la qüestió de confiança i perquè es van 

treballar, i molt, l’aspecte de la credibilitat i del diàleg. 

Recorda que l’actual govern va prometre nova política, que posaria fi a les 

desigualtats i als desnonaments, que posaria ordre als apartaments turístics il·legals, 

que es guanyaria en qualitat democràtica, i tot un seguit de promeses que avui 

s’acompanyen amb un pressupost que no hi dóna resposta. Altrament, constata que la 

confiança queda en dubte, i l’alcaldia a la corda fluixa. 

 

El Sr. FORN fa la segona part de la intervenció del grup de CiU, que enceta 

recordant que l’octubre van expressar que calia buscar una majoria alternativa al 

govern de la ciutat, i confirma que continuen treballant amb aquest objectiu. 

Diu que en vista de com s’ha gestionat el procés de negociació del pressupost es 

ratifiquen en la necessitat de construir una alternativa de govern per a tots els 

barcelonins i no només per a una part, atès que el seu grup ha estat exclòs 

sistemàticament de les negociacions. Assenyala que massa sovint han de recordar a 

la formació de l’alcaldessa que només té onze regidors, un més tan sols que el grup 

de CiU. 

Reconeix la importància del pressupost, però assegura que també els preocupa saber 

com pensen governar el dia a dia de la ciutat quan no hi ha voluntat d’arribar a 

acords; i creu que després d’un any i mig de mandat ja fóra hora de concretar quin és 

el model de ciutat per què treballa el Govern i de quina manera el pensa bastir. 

Es refereix al fet que fa sis mesos que el grup del PSC va entrar al govern de la 
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ciutat, en una operació que en el seu moment alguns van entendre com una manera 

d’aproximar la ciutat al centre polític, allunyant-se una mica del sectarisme que va 

caracteritzar el primer any de mandat. Tanmateix, després de mig any, constaten que 

això no ha estat així, i que l’entrada del PSC al govern no ha comportat cap efecte 

positiu en la relació entre el govern i l’oposició, i es pregunten si avui el Govern 

municipal és més fort o, altrament, és més feble que a l’inici del mandat, i entén que 

la resposta és clarament negativa, atès que l’actual govern està més aïllat que mai, i 

possiblement acabarà el mandat sense haver estat capaç de pactar ni un sol 

pressupost, i reconeix que ha tingut l’habilitat d’unir tota l’oposició contra l’acció de 

govern. 

Observa que el refranyer popular sol encertar, però el “voler és poder” és una 

excepció amb el pressupost del 2017, ja que s’aprovarà un pressupost sense cap 

voluntat de fer-ho per la via del pacte; i l’única voluntat que constaten en el Govern 

de la ciutat és la de mantenir-se aïllat, governant des d’una banda, sense buscar la 

centralitat política i menystenint permanentment grups municipals que representen 

amplis sectors de la ciutadania. 

Posa en relleu que avui es posa en marxa un mecanisme, la qüestió de confiança, que 

permetrà aprovar el pressupost, i tenen la sensació que al Govern ja li està bé 

governar només per als seus, que tant li fa si hi ha assumptes de ciutat importants que 

queden per resoldre, ja que no té unes prioritats clares per a la ciutat. 

Recorda a l’alcaldessa que d’aquí a trenta dies podria aprovar el pressupost 2017 per 

la via dels fets, però li repeteix que no podrà fer el mateix amb altres assumptes de 

ciutat, ja que no té majoria per imposar als grups de l’oposició la seva voluntat; així, 

ni pot imposar el tramvia per la Diagonal, ni el pla d’hotels, ni l’ordenança de 

terrasses, ni el desmantellament de la Guàrdia Urbana o el seu model de superilla, 

només per esmentar uns quants exemples. 

Reclama al Govern que es posi a treballar per cercar consensos, i ho demana 

personalment a l’alcaldessa, perquè hi ha massa assumptes que acaben en via morta, i 

li recorda que només en un any ha perdut tres votacions, la del PAM, les ordenances 

fiscals i avui el pressupost; i subratlla que només la salva l’aritmètica del Ple, però li 

adverteix que ha de ser conscient que ella és la cara visible del problema que suposa 

per a Barcelona una gestió deficient com la que fa el Govern. 

 

La Sra. MEJÍAS reconeix la gran habilitat de l’alcaldessa per superposar els 

problemes propis als interessos de la ciutat i no assumir responsabilitats. Posa de 

manifest que avui tindrà protagonisme per la seva assistència a la cimera sobre el 

referèndum en comptes de tenir-lo en aquest ple, en què obtindrà un fracàs més amb 

la no-aprovació del pressupost, que se suma al de les ordenances, al del PAM i al del 

PIM. 

Diu que això, però, no els sorprèn perquè ja els ho va anunciar el Sr. Pisarello, que 

literalment va dir que hi hauria pressupost sí o sí. 

Retreu al Govern el que defineix com una actitud profundament antidemocràtica; en 

aquest sentit, es refereix al fet que fa uns dies el Sr. Pisarello declarava que la 

democràcia no és un concepte estàtic, i que s’acosta o s’allunya en funció del 

moment històric. Conclou, per tant, que per a aquest ajuntament avui és el moment 

històric en què la democràcia s’esfuma, ja que s’aprovarà un pressupost per la via de 

la qüestió de confiança i tenint en contra la majoria de grups del Consistori. 

Retreu al Govern que no hagi tingut la més mínima voluntat de negociar; que els 

presentés els pressupostos amb quaranta-vuit hores d’antelació, durant les quals els 

seus equips van haver de fer un gran esforç per entendre’ls. Afegeix la circumstància 

que les al·legacions han estat resoltes en un temps rècord de vint-i-quatre hores, i ni 

tan sols han estat contestades. 
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Confirma que de bon principi van ser conscients que les seves propostes de diàleg 

eren una farsa, una mera operació política que usarien per victimitzar-se i dir que 

l’oposició no els deixa treballar ni governar, com una manera de justificar el seu 

fracàs culpant els altres. 

Es pregunta, també, que opina de tot plegat el Sr. Collboni, atès que va fer una oferta 

de diàleg, tot i que han constatat que el Govern municipal no en té cap intenció. 

Justifica el vot contrari al pressupost per un seguit de motius, entre els quals, i en 

primer lloc, per l’exclusió radicalment antidemocràtica dels grups de l’oposició, amb 

gestos de pura aparença. Per tant, demanen, d’entrada, un canvi d’actitud al Govern 

o, si més no, un canvi d’interlocutor a càrrec de les negociacions amb els grups. 

Manifesta, en segon lloc, que refusen el pressupost perquè manté la submissió 

financera a la Generalitat, a la qual continuen deixant diners sense cap certesa de 

quan els tornarà. 

Continua dient que la seva negativa també respon al fet que el Govern no té model de 

ciutat, que es fa evident en aquest pressupost amb partides de fins a cent seixanta 

milions d’euros sense especificar, vuitanta-set destinats a “altres inversions”, o setze 

milions per a expropiacions que no es concreten. 

Pel que fa a la política social, posa en relleu que la Sra. Ortiz ha presentat al Ple 

innumerables mesures de govern i informes, sobre els quals la Sra. Barceló ha 

demanat que, a més d’un diagnòstic, presentin mesures concretes i quin és el seu grau 

d’execució. I remarca que han constatat que els serveis d’emergència estan 

absolutament desbordats, i es queixen que no tenen mitjans ni recursos. En aquest 

àmbit, esmenta que s’han duplicat els desnonaments; que mitjançant el registre 

d’habitatge protegit només es resolen el 5% de les peticions que li arriben. 

Afegeix que en el pressupost s’inclouen partides pressupostàries adreçades a 

projectes que, a parer seu, haurien de tenir el consens de tots els grups municipals, 

com ara el tramvia per la Diagonal o les superilles, tots projectes que generen un gran 

rebuig en la ciutadania. 

Posa en relleu que per al seu grup era una prioritat la reactivació de l’economia, la 

generació d’ocupació i, sobretot, no prendre mesures antieconòmiques en detriment 

dels sectors econòmics de la ciutat. Altrament, el Govern ha actuat en el sentit 

directament oposat, i ha pres mesures com les de les terrasses, que han suposat una 

davallada en la recaptació de taxes de més de dos milions d’euros; igualment, 

manifesta que no han sabut trobar en el pressupost partides destinades a la 

reactivació de l’ocupació. Recorda, en aquesta línia, que es va aprovar en la comissió 

d’Economia i Hisenda de destinar 1,5 milions d’euros al servei d’intermediació de 

Barcelona Activa per garantir la productivitat i l’impuls de l’ocupació, i confirma 

que no han trobat aquesta xifra en els pressupostos que els han presentat. 

Afegeix que —com ha esmentat la Sra. Recasens i ha rebatut la Sra. Ballarín— 

tampoc no hi consten les partides pressupostàries destinades a la dinamització 

econòmica, essencials per a la revitalització dels barris que han patit més la crisi. 

Precisa, en aquest sentit, que l’informe del Consell Econòmic i Social constata que el 

darrer any les desigualtats als barris amb una renda menor han augmentat. 

Indica, també, que encara no s’ha concretat el Pla d’habitatge públic que permeti 

abordar els desnonaments, el nombre dels quals s’ha duplicat l’últim any. 

Considera que el Govern és ostatge de les seves paraules; així, ha acusat el govern 

anterior de destinar partides a treballs tècnics i informes, tot i que en el pressupost 

del 2017 aquestes partides s’han duplicat. 

Acaba la intervenció ratificant que el seu grup no donarà suport al pressupost per 

antidemocràtic, perquè no s’ajusta a un model clar de ciutat, i perquè no és el que 

Barcelona necessita. I alerta que estan en una situació sense precedents, i reclama a 

l’alcaldessa que prengui una determinació en el sentit d’obrir al diàleg els projectes 
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importants de ciutat, i reconsiderar si la persona que ha destinat a aquesta missió no 

la compleix, canviar l’interlocutor. 

Finalment, convida l’alcaldessa a retirar la qüestió de confiança i a obrir un període 

de negociacions per arribar a acords. 

 

El Sr. BOSCH considera que el grup d’ERC ha estat molt raonable en aquest procés, 

i que ha donat totes les oportunitats al Govern de la ciutat per arribar a acords, cosa 

que no ha estat possible i, en conseqüència, avui els forçaran a negar novament 

aquest pressupost. 

Fa avinent que d’ençà de fa molts mesos el seu grup va plantejar el marc que 

consideraven adient per negociar, i van posar tres condicions que van reflectir, 

també, en les al·legacions presentades al pressupost. Recorda que, en primer lloc, van 

demanar que els pressupostos tinguessin una dimensió encara més social. Assenyala 

que no han pogut entrar a dialogar sobre la qüestió, atès que la resta de condicions 

tampoc no s’han complert. Malgrat tot, indica que haurien volgut negociar que un 

25% de les inversions municipals es dediquessin a habitatge; en aquest sentit, 

manifesta que tenen molt clar que estan davant una situació d’alarma i que, o bé hi 

posen eines del segle XXI, o bé no se’n sortiran si només fan servir les tradicionals. 

Diu que també eren partidaris de destinar més ingressos provinents de la taxa 

turística —6,2 milions— a la inversió als barris i a la ciutadania més afectada per 

l’impacte de l’activitat turística, cosa que tampoc no els van acceptar juntament amb 

la demanda de tarifació social, que només van considerar que es podia parlar 

parcialment. 

Diu que esperen que aquesta falta de compliment dels acords, que sí que van tancar 

el 2016 per tal d’activar l’arribada del metro al passeig de la Zona Franca, per 

desencallar el trasllat de les presons Model i Trinitat per fer-hi equipaments de barri 

o la rebaixa de tarifes de transport per a joves es posin en marxa l’any vinent. Posa en 

relleu, però, que la data triada per l’alcaldessa és la d’avui, i és avui que han de fixar 

el seu vot. 

Es refereix seguidament al fet que van demanar a l’alcaldessa que defensés la ciutat 

arreu, també al Parlament de Catalunya, i que amb els socis parlamentaris de 

Barcelona en Comú defensessin inversions cabdals a Barcelona. Recorda que la 

Generalitat destina un 17,4% de la despesa corrent a la ciutat, 4,7 milions d’euros, i 

un 29% d’inversió, que suposa 320 milions d’euros, unes xifres iguals o fins i tot 

superiors a les que avui tracten en el pressupost. En conseqüència, subratlla que hi ha 

una connexió entre el pressupost de la ciutat i el de la Generalitat, atès que Barcelona 

és la capital de Catalunya. 

Observa que el Govern ja va acceptar aquest principi de relació entre pressupostos el 

2016 quan van tractar sobre el metro, les tarifes del transport o presons, i també ho va 

acceptar el grup del PSC; entén que si no hi estaven d’acord, amb aquesta relació, ho 

haurien d’haver manifestat, cosa que no van fer llavors, i ara sembla que han canviat 

d’idea. 

Es refereix als convenis signats amb les conselleries de la Generalitat, entre els quals 

un de 187 milions d’euros amb la de Sanitat i amb la de Benestar Social 42,5 milions 

d’euros; però remarca que els companys de l’alcaldessa al Parlament no permeten 

que aquests acords es despleguin, i impedeixen l’aprovació del pressupost. 

Recorda que el Sr. Pisarello ha dit que era incomprensible el desacord amb ERC pel 

que fa al pressupost municipal, i li pregunta si ho entenen al Parlament. Considera 

raonable, doncs, posar de manifest aquesta incoherència. 

Recapitula que el Govern ha fixat la data, la d’avui, i considera innecessària la 

pressa, atès que l’any passat no la van tenir i van poder negociar amb més calma. 

Altrament, el Govern ha dit que estava disposat a dialogar, malgrat que els plantava 
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una espasa de Dàmocles al damunt amb la qüestió de confiança. 

Es pregunta, doncs, què han de fer, ja que els grups de l’oposició no tenen l’obligació 

de presentar el pressupost, de negociar-lo i d’aprovar-lo i, després, aplicar-lo, accions 

totes que pertoquen al Govern; i remarca que ara els aboquen a votar en contra del 

pressupost que avui presenten. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avança que hi ha dues 

raons que motiven el vot contrari del seu grup als pressupostos. D’una banda, el seu 

contingut polític i de govern, aspecte que avança que reservarà per a la seva segona 

intervenció una vegada l’alcaldessa intervingui en defensa dels pressupostos, atès 

que la intervenció del primer tinent d’alcaldia ha estat merament de teloner 

pressupostari. 

D’altra banda, expressa com a segon motiu el rerefons democràtic de la presentació 

de la qüestió de confiança. Diu que no en qüestiona la legitimitat, però remarca que 

es tracta d’uns pressupostos per imposició, atès que el Govern vol de totes aprovar-

los, sense acord ni diàleg. Observa que tenia una primera opció, que li va fallar arran 

d’una sentència del TC, que era aprovar-los en la Comissió de Govern i, per tant, 

únicament els queda aquesta de la qüestió de confiança, amb la qual una minoria 

imposarà el seu criteri a la majoria, i li pregunta a l’alcaldessa si això li sembla just i 

coherent amb els plantejaments polítics que sempre ha defensat; insisteix a 

preguntar-li si li sembla democràtic aprovar uns pressupostos per decret i imposar el 

seu criteri minoritari a la majoria. Diu que confia que l’alcaldessa respongui aquesta 

qüestió en la seva intervenció, i que doni explicacions dels motius que els han portat 

a rebutjar les al·legacions que hi han presentat. 

 

La Sra. LECHA remarca que ja tenen els primers pressupostos del mandat, que 

neixen d’un PAM rebutjat per tota l’oposició, que es nodreixen d’uns ingressos que 

augmenten per inèrcia després del fracàs de les ordenances fiscals; uns pressupostos 

que ja van ser rebutjats la setmana passada en la comissió d’Economia i Hisenda. 

Valora que aquests pressupostos són el sostre polític de Barcelona en Comú, la 

constatació del fracàs absolut de la retòrica del canvi que preconitzava. Altrament, 

les paraules se les ha emportat el vent i la realitat és tossuda. 

Retreu al Govern que avui presenti els pressupostos que ha volgut, els seus i els de 

ningú més, sense cedir ni negociar, i creu que no val excusar-se en la minoria del 

Govern perquè, avui, no necessita cap majoria per aprovar el pressupost, ja que ho fa 

per decret, amb un automatisme legal que li ha permès fer el que ha volgut. 

Confirma, per tant, que ara ja saben en què consistia el gran canvi, i han pogut 

constatar que el Govern no ha estat capaç ni tan sols de contestar les propostes de 

mínims que ha fet el grup de la CUP, de manera que han pogut comprovar que el gir 

municipal ha estat de tres-cents seixanta graus i que tornen a ser on eren el maig del 

2015. 

Remarca que el Govern ha mentit en afirmar que ha acceptat la meitat de les 

al·legacions de l’oposició, i concreta que en el cas de les presentades pel seu grup no 

n’ha acceptat cap ni una. 

Assenyala que acceptar una esmena no significa explicar els números, sinó 

modificar-los. En aquest sentit, per il·lustrar el grau de continuisme del Govern i la 

seva reticència al canvi, posa alguns exemples, entre els quals, en matèria de 

participació, l’incompliment de la resolució de la Comissió d’Economia i Hisenda 

per fer uns pressupostos participatius per al 2017. Precisa que en aquest cas han posat 

el temps com a excusa, i la regidora Gala Pin va anunciar dues proves pilot per a 

enguany, avançant que el 2018 ja es farien d’aquesta manera. Afegeix que quan el 

seu grup denuncia la manca de dotació el 2017 per dur a terme els pressupostos 

participatius d’aquell any, la resposta que els donen és que hi ha quatre-cents 

cinquanta mil euros per fer les proves pilot esmentades a Gràcia i l’Eixample. 
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Continua dient que el seu grup i Barcelona en Comú es van comprometre a dissoldre 

les unitats antiavalots de la Guàrdia Urbana —les UPA—, per a la qual cosa han 

proposat destinar una partida per a la reconversió de les furgonetes, que el Govern no 

s’ha dignat a contestar. 

Indica que també han proposat un increment de la partida destinada a la política 

tarifària del transport públic, i concreta que l’Ajuntament hauria d’aportar el 25% 

que li correspon com a membre de l’ATM, a fi de revertir les pujades d’ençà del 

2013, tal com reclama la plataforma Stop Pujades. En aquest sentit, replica que si 

volen rebutjar aquesta proposta ho facin clarament, però que no els diguin que 

accepten l’al·legació, quan la partida de 2,5 milions d’euros prevista no s’incrementa 

ni d’un euro. 

Afegeix que, a banda d’aquestes propostes, n’hi ha d’altres que qualifica de 

vergonyoses, en el sentit de fins on pot arribar el Govern en l’incompliment flagrant 

d’acords presos amb el seu i amb altres grups municipals, o fins i tot propostes 

aprovades pel mateix govern al ple. Així, concreta que, fruit de l’acord de 

modificació pressupostària d’enguany, el Govern es va comprometre a impulsar el 

carnet de ciutat a proposta del seu grup; i els dos-cents mil euros previstos per fer-ho 

encara no han sortit del calaix. I remarca que allò absolutament inacceptable és que 

incloguin en el pressupost del 2017 la partida de tres milions d’euros pactada en 

aquella modificació; altrament, consideren que un increment de la partida en cinc-

cents mil euros és donar engrunes. 

Fa referència, també, fruit de la modificació pressupostària acordada amb el seu 

grup, a la recent presentació de la renda per a famílies monoparentals a fi de 

combatre la feminització de la pobresa, que ha tingut un cost de 2,6 milions d’euros, i 

subratlla que, a fi d’universalitzar la mesura més enllà del nombre restringit de 

beneficiaris actual, cal incrementar la partida fins a 7,5 milions. Constata que 

novament els diuen que accepten l’al·legació, sense que això es constati en el 

pressupost, ja que la partida no s’incrementa ni en un sol euro més. 

Pel que fa a matèria educativa, concreta que el seu grup ha proposat doblar la 

previsió del Govern per al mandat per a l’obertura de noves escoles bressol, i passar 

de deu a vint el 2019 i, per tant, també calia doblar la partida prevista en el 

pressupost del 2017. Això no obstant, tot i dient-los que ho faran, tampoc no 

preveuen cap increment de la partida esmentada. 

Continua dient que tampoc no han materialitzat la proposta d’incrementar fins a dos 

milions d’euros la partida destinada a nous pisos d’acollida per a dones víctimes de 

violència masclista, i d’aquesta manera disposar d’una partida oberta addicional a la 

previsió de despesa corrent. 

Acaba aquest repàs, situant l’incompliment com a paradigma del que ha estat la farsa 

de negociació pressupostària, fins i tot, d’acords aprovats pel Plenari per majoria, 

incloent-hi els grups de govern. 

Ratifica que han exigit, i que continuaran exigint que hi hagi partides previstes per 

tirar endavant la remunicipalització de serveis públics, així com per equiparar les 

condicions laborals del personal internalitzat. En aquest sentit, posa com a exemple 

les situacions com les del PIAD i el SARA, la teleassistència i el servei d’atenció 

domiciliària; la situació del personal de BTV, amb sentències que reconeixen la 

cessió il·legal, entre altres, i requereixen previsió pressupostària per ser resoltes. 

Altrament, remarca que el Govern es nega a incloure cap partida respecte d’això; i 

subratlla que un exemple clar de la incongruència entre allò que el Govern diu i el 

que fa és la remunicipalització de l’aigua i la neteja viària. Precisa que en la sessió 

plenària de fa un mes es van aprovar tres proposicions per estudiar la 

remunicipalització d’aquests serveis, i quan el seu grup ha reclamat dotació 

pressupostària per fer els estudis previs, la resposta ha estat literalment que no està 
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prevista cap partida per a estudis de municipalització d’aquests serveis. 

Retreu al Govern, doncs, que si ni tan sols compleix les propostes aprovades pel Ple, 

com pretén que ningú doni suport al pressupost; i considera ben irònic que finalment 

l’aprovi amb una qüestió de confiança, atès que, com quedarà ben palès avui mateix, 

el Govern no gaudeix de la confiança dels grups de l’oposició. 

 

El Sr. COLLBONI destaca que aquest debat és eminentment polític, no 

pressupostari, ja que el pressupost que presenta el Govern és objectivament bo per a 

la ciutat i respon a les seves prioritats en matèria social, de reactivació econòmica, de 

cultura o d’inversió als barris. 

Remarca que es tracta d’un debat polític legítim però que cal centrar en els seus 

termes; per tant, entén que els grups de la dreta no donin suport a aquests comptes, 

però no que no ho facin els d’esquerra, i que el Sr. Bosch hagi posat de manifest, 

novament, la supeditació de la seva estratègia política en aquest ajuntament en 

benefici de la del Sr. Junqueras a escala catalana. 

Dirigint-se al Sr. Forn, diu que tampoc no s’entén que el grup de CiU, que ha estat al 

Govern municipal, no hagi fet l’esforç de fer una abstenció fent propostes concretes, 

tal com va fer el grup del PSC el mandat passat a fi de disposar de pressupost el 

2015, avui encara vigent. Precisa que van demanar coses tan essencials com la 

rebaixa del preu de la T10, implantar la renda mínima garantida per als infants o 

evitar que es retiressin les polítiques de Barcelona Activa, entre altres qüestions. 

Destaca l’abstenció del seu grup en aquella ocasió, seguint la bona tradició de fer 

governable la ciutat; i entén que si el grup de CiU no confia en el Govern de la ciutat, 

sí que ho fa la ciutadania, els emprenedors, els inversos i institucions com la 

Generalitat i l’Estat, que mantenen una relació normal amb l’Ajuntament i la ciutat. 

Conclou, per tant, que el que aquí s’ha establert és un debat polític, legítim, que no té 

a veure amb les prioritats de la ciutat, amb els pressupostos, sinó amb la voluntat de 

desgastar el Govern. 

Afirma que no té intenció de fer cofoisme, convençut que s’han de millorar moltes 

coses, però destaca que la ciutat s’ha anat construint entre tots, i lamenta que ara es 

trobin en un punt en què tots estan contra tots, i troba ben curioses les coincidències 

entre els extrems de l’arc polític d’aquesta cambra. 

En conseqüència, convida els grups municipals a fer novament un esforç per canviar 

aquesta dinàmica a fi de tornar a sumar en benefici de la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA es refereix a la intervenció del primer tinent d’alcaldia, en el 

sentit que el Govern ha fet els màxims esforços de diàleg, conscient que està en 

minoria des de l’inici del mandat. Subratlla que, fruit d’aquests esforços s’ha arribat 

a acords de ciutat importants, que ara no té intenció d’enumerar, atès que ja han 

tingut oportunitat de fer-ho altres vegades. 

Pel que fa al pressupost, remarca que no només s’han fet múltiples reunions, formals 

i informals, i no només el Sr. Pisarello, sinó tot l’equip de la Primera Tinència han 

estat a plena disposició de tots els grups a fi de fer aclariments tècnics i proporcionar 

informació. Afegeix que, a més, hi ha hagut un procediment formal que no depèn del 

caprici del Govern, que és el d’al·legacions, moltes de les quals han estat acceptades, 

i les que no ho han estat responen a la seva intenció de rebuig polític al Govern sense 

contingut pressupostari, o també per discrepància legítima quant al model de ciutat. 

Recorda, també, que després del període d’al·legacions, s’ha celebrat una sessió 

extraordinària de la Comissió d’Economia i Hisenda per parlar del pressupost; i, 

malgrat les discrepàncies entre els mateixos grups de l’oposició sobre model de 

ciutat, programa i pressupostos, es van posar d’acord a optar pel silenci en la sessió 

en què s’havia de debatre de tots els detalls, i en la qual el Sr. Pisarello es va posar a 



Ref.: CP 

15/16 V: 

20/01/2017 
PÀG. 23  

disposició dels grups per parlar dels continguts de les al·legacions al pressupost. 

Assegura que el Govern vol pactar amb tothom, tal com ha demostrat reiteradament 

no només al Plenari, d’on han sorgit acords importants, sinó que també han arribat a 

acords de govern, que havien obert a diverses forces polítiques, però que només va 

acceptar el grup del PSC, cosa que els agraeix perquè ha demostrat que malgrat les 

discrepàncies han sabut posar la ciutat al capdavant, que d’això s’hauria de tractar la 

política municipal. 

Posa de manifest que amb la Generalitat, on governen CiU i ERC, també han arribat 

a acords, el més recent dels quals sobre transport públic; i fins i tot amb el Govern de 

l’Estat, on governa el PP, formació amb qui mantenen discrepàncies substancials, 

s’estan esforçant per assolir acords sobre assumptes molt concrets que importen a la 

ciutat com ara el finançament de les tarifes del transport públic o les obres de La 

Sagrera. Es referma en el fet que aquesta és l’obligació del Govern municipal per 

oferir el millor servei públic a Barcelona i la seva ciutadania. 

Admet que en parlar de pressupostos s’evidencia una discrepància de model de 

ciutat, de manera que és normal que no amb totes les forces representades en aquesta 

cambra sigui possible arribar a acords, com és el cas de la principal força de 

l’oposició, amb la qual s’ho han reconegut mútuament, en públic i en privat; o amb el 

grup del PP, amb el qual mantenen posicions diametralment oposades pel que fa al 

model de ciutat i, per tant, pressupostari, tot i que en altres aspectes puntuals s’han 

arribat a entendre. 

Tanmateix, lamenta, com ja s’ha dit aquí, que amb les forces d’esquerra d’aquest 

consistori, amb les quals han arribat a molts acords, sembli aparentment impossible 

arribar a un acord pressupostari; encara sembla més incoherent quan les forces 

d’esquerres d’aquest ajuntament poden fer acords a l’altra banda de la plaça de Sant 

Jaume, a la Generalitat, on governa la dreta catalana de CiU. Així, aquestes forces 

poden arribar a acords pressupostaris al Parlament tot i que no es posin d’acord pel 

que fa a la fiscalitat. En aquest sentit, posa en relleu que en aquest ajuntament s’estan 

presentant propostes d’una fiscalitat progressista, redistributiva, que només penalitzi 

les rendes més altes, cosa que aquestes forces reclamen al Parlament i no els ho 

donen, mentre que aquí sí que ho fan, però, altrament, es neguen a votar els 

pressupostos. En aquesta línia, remarca que han reduït el deute, inverteixen el 

superàvit, i assegura que aquest govern mai no finançaria escoles de l’Opus Dei i 

segregadores, mentre que, contràriament, ha incrementat notablement el suport a 

l’escola pública. 

Destaca que aquest ajuntament és l’única institució, pel que fa a la defensa del dret a 

l’habitatge, que ha arribat a posar multes de més de tres-cents mil euros a entitats 

financeres que no cedeixen pisos buits, cosa que no va fer el Govern de CiU. 

Observa que es van arribar a posar d’acord per aprovar el pressupost anterior, mentre 

que ara no hi estan disposats i diu que no ho comprèn, ni des d’una posició de govern 

d’esquerres, ni ho ha d’entendre la ciutadania, que a Barcelona, majoritàriament, ha 

volgut sempre governs progressistes. Es pregunta com és que no poden arribar a 

acords amb les forces d’esquerra avui, quan ja s’han posat d’acord pel que fa a les 

ampliacions pressupostàries, ordenances fiscals i altres projectes de ciutat; què ha 

succeït tot de sobte perquè tot allò que ha estat possible durant un any, ara esdevingui 

del tot impossible. Qüestiona, doncs, quin és el motiu real d’aquesta negativa, si és 

que no hi ha bases per a l’acord, ni prou coincidències programàtiques. Demana que 

siguin sincers, ja que aquestes coincidències hi són suficientment, i alerta que si no 

posen per davant els interessos de partit constataran que les bases per a un acord 

pressupostari amb les forces d’esquerres existeixen. 

Tanmateix, assumeix que com a govern de la ciutat els pertoca continuar fent els 

màxims esforços de diàleg amb totes les formacions que componen el Consistori per 



Ref.: CP 

15/16 V: 

20/01/2017 
PÀG. 24  

arribar al màxim d’acords possible, atès que, recorda, tots plegats són aquí per vetllar 

per l’interès general i per Barcelona. Insisteix que la ciutat necessita un pressupost i, 

justament per aquest motiu, avui han arribat a la qüestió de confiança, perquè allò 

important no és ella mateixa, ni un determinat govern municipal, sinó la ciutat de 

Barcelona, que no es pot aturar. 

 

El Sr. FORN enceta els torns de rèplica i demana a l’alcaldessa que es deixi de dretes 

i d’esquerres i que ocupi el lloc que li pertoca, que és el de gestionar la ciutat, que ara 

com ara no disposa ni de PAM, ni ordenances fiscals ni tampoc pressupost. 

Celebra que el Sr. Collboni estigui cofoi del Govern del qual forma part, però es 

pregunta què hi ha aportat la seva formació d’ençà que fa sis mesos en va entrar a 

formar part. Li recorda que el seu discurs era exactament igual al que fa el grup de 

CiU, però allò que ha canviat realment és que ara és tinent d’alcaldia, tot i que les 

prioritats de la ciutat no han canviat. 

 

Tot seguit, la Sra. RECASENS, que comparteix el torn del Sr. Forn, recorda a 

l’alcaldessa la roda de premsa en què va assumir personalment l’operació diàleg per 

al pressupost. Altrament, es confirma que ha tornat a fracassar. 

Al Sr. Collboni, li reitera que les prioritats de CiU eren ocupació i activitat 

econòmica de progrés, i li retreu que cometin l’error d’entrada d’establir dos blocs, 

dretes i esquerres, i entén que aquesta és la causa del fracàs del diàleg, ja que el seu 

grup no se sent apel·lat. Remarca que això no es tracta de blocs enfrontats, sinó que 

el Govern gestioni la ciutat i faci la feina dialogant i pactant. 

 

La Sra. MEJÍAS no creu que unes operacions de negociació es puguin enllestir en 

quaranta-vuit hores, que és el temps que els va donar el Govern. Per tant, manifesta 

que és això que els porta a deduir que no tenien cap voluntat de negociar, conscients 

que disposaven del subterfugi de la qüestió de confiança per aprovar el pressupost 

unilateralment. 

Afirma que li ha sorprès el discurs del Sr. Collboni, i fa notar que l’oferta que els va 

fer d’obrir el diàleg als grups de l’oposició ha quedat en no-res; considera que això 

encara és més sorprenent si es té en compte que la seva formació ha governat la 

ciutat durant dècades i ha elaborat l’actual model de ciutat. Li fa avinent, també, que 

van justificar la seva entrada al Govern per compensar algunes de les mesures 

absolutament antieconòmiques de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. BOSCH precisa a l’alcaldessa, que al·lega que no entén què està passant, que 

la seva formació va perdre el nord el dia que no va intentar fer tot el possible per 

aprovar els pressupostos més socials de la història de Catalunya, i van perdre el 

suport de l’esquerra el dia que van pactar amb els qui Barcelona en Comú 

anomenava “la màfia de Barcelona”. 

Reclama, per tant, que pensin, primer, en la ciutat. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ 

reconeix que d’aquest debat pressupostari els importa ben poc el diàleg que el 

Govern pugui mantenir amb el seu grup, i entén que passa exactament el mateix a la 

inversa; remarca que defensen dos models de ciutat i social contraposats, que estan 

als antípodes ideològicament i, per tant, afirma que no s’avergonyeixen que no siguin 

capaços de dialogar els grans acords pressupostaris de ciutat, tot i que una altra cosa 

són els aspectes puntuals. 

Això no obstant, considera que aquest debat d’avui marca un punt d’inflexió, i s’obre 

la perspectiva de veure si l’oposició és capaç o no de deixar de banda les diferències 

internes i posar Barcelona per sobre dels interessos de partit amb l’objectiu de 

construir una ciutat millor, amb un govern diferent. 
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Posa de manifest que avui es rebutjarà el pressupost municipal, un nou refús de la 

majoria del Plenari al govern de la ciutat en minoria, tot i que serà possible perquè el 

govern de la Sra. Colau, que sempre s’havia erigit com la defensora de revocar els 

privilegis, avui s’empararà en el de la qüestió de confiança, segons el qual una 

minoria pot imposar el seu criteri pressupostari a la majoria del Plenari del Consell 

Municipal. 

Destaca que el pressupost que finalment s’imposarà no s’acompanya de l’aprovació 

de les ordenances fiscals, ni d’un PAM i tampoc d’un PIM, ni tan sols d’un procés 

participatiu, fa un temps fortament defensat per Barcelona en Comú, i sospita que 

això és així perquè l’únic procés que interessa ara com ara a l’alcaldessa és 

l’independentista, tal com demostrarà avui mateix en acudir a la cimera organitzada 

al Parlament, no pas per defensar Barcelona sinó la independència de Catalunya. 

Seguidament, analitza breument els capítols d’ingressos i de despeses del pressupost 

del 2017, que constata que una vegada més es ratifica una fiscalitat de màxims però 

amb serveis de mínims, especialment en els serveis essencials d’atenció a les 

persones i per donar resposta a les situacions d’emergència social, que agreugen 

situacions inadmissibles pel que fa als desnonaments o als barris on encara 

s’agreugen més les diferències de renda. 

Quant al capítol de partides, manifesta que s’hi palesen les retallades; així, 

l’enllumenat es redueix d’un 6%, el pressupost de Barcelona Activa d’un 4%, també 

les partides per a manteniment de la via pública, allotjaments, inversions directes als 

districtes, o la desaparició del Pla de comerç. Afegeix que hi ha dues partides que els 

criden especialment l’atenció per la gravetat de les reduccions, que són el 9% de la 

partida de seguretat, i el 10% de retallada en la d’educació. 

Constata, per tant, que el govern retalla despesa allò on no pertoca i, a canvi, la 

incrementa on no cal, propiciant un ascensor pressupostari a la inversa, de manera 

que es confirma un increment remarcable d’un 28% en la partida destinada a 

informes i estudis, o en el calaix de sastre “altres despeses”, on l’increment arriba al 

235%. 

Altrament, acusa el Govern de no promoure les inversions als barris, i recorda que el 

seu grup va presentar trenta-dues al·legacions en aquest sentit, que incloïen projectes 

concrets, i que deixen de banda perquè per al Govern no hi ha inversió més 

prioritària que la del tramvia per la Diagonal, i que correspon al Govern de la 

Generalitat. 

Retreu al Govern que hagi convertit la política municipal en una gesticulació 

permanent, reflectida, també, en aquest pressupost. En aquest sentit, posa un seguit 

d’exemples que afecten Barcelona i la seva àrea metropolitana, entre els quals 

l’anunciada rebaixa de les tarifes de l’aigua —que havien patit un increment abusiu 

de fins al 34% durant el darrer quinquenni— amb un impacte real, el 2016, de deu 

cèntims d’euro; quant a la partida per a la lluita contra la pobresa energètica, indica 

que en el darrer exercici liquidat, el 2015, només se n’ha executat el 31%. Afegeix 

que fa poc també van anunciar fins a 3,5 milions d’euros per a ajudes al pagament de 

l’IBI a les persones en situació de vulnerabilitat, mentre que la realitat és que la 

partida final destinada ha estat amb prou feines el 10%. 

Aprofita per preguntar quant tenen previst ingressar l’any vinent per la taxa aplicada 

als pisos buits, que ni tan sols figura en el pressupost. 

Diu que podria continuar posant exemples de mera gesticulació, però aprofita el 

temps que li resta per acabar amb una reflexió que adreça a la resta de grups de 

l’oposició, en el sentit que l’alcaldessa governa amb la minoria més absoluta de la 

història de la ciutat i, malgrat això, governa de manera autoritària, fet que atribueix al 

fet que té socis de govern i perquè l’oposició no és capaç de posar Barcelona per 

davant de les sigles de partit, i assegura que el seu grup no deixa de defensar aquesta 
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possibilitat perquè en té l’obligació. 

 

La Sra. LECHA fa notar que no pas per repetir manta vegades una mentida es torna 

certa, i considera que això és el que han tingut oportunitat de constatar durant tot 

aquest procés pressupostari. 

Fa notar a l’alcaldessa que de les al·legacions que ha presentat el seu grup, 

pràcticament totes acceptades, només la referent al carnet de ciutat ha comportat una 

modificació de partida, que passa de dos-cents mil euros a cinc-cents mil euros, tot i 

que van anunciar, arran de la modificació pressupostària, que el 2017 s’hi destinarien 

tres milions d’euros. 

Puntualitza la intervenció de l’alcaldessa, assenyalant que el grup parlamentari de la 

CUP ha votat a favor de l’aprovació inicial dels pressupostos de la Generalitat i s’ha 

de veure què passarà en l’aprovació definitiva, i que allò que és ferm és que el grup 

CUP - Capgirem Barcelona votarà en contra dels pressupostos municipals. 

Reconeix les coincidències entre el seu grup i Barcelona en Comú, però també, i això 

justifica el vot en contra, que no queden reflectides en el pressupost. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca els torns d’intervenció reiterant que avui arriben a un 

punt de final d’etapa perquè, bàsicament, calen uns pressupostos per a la ciutat més 

enllà dels interessos partidistes, personals i privats. Justifica que, per aquest motiu, 

allò que consideren més responsable és impulsar la seva aprovació amb l’única eina 

que els queda, la qüestió de confiança. 

Reconeix que no és una opció que li agradi, però assegura que no n’hi ha cap altra. 

Quant a les acusacions que és una estratègia antidemocràtica, confirma que estaria 

disposada a donar la paraula a la ciutadania davant una situació de bloqueig, tal com 

ja va dir públicament. Assegura, en aquest sentit, que no ocupa l’Alcaldia per 

mantenir una cadira, ni al Govern a qualsevol preu. 

Tanmateix, justifica la qüestió de confiança perquè la normativa no preveu que els 

ajuntaments puguin donar la paraula a la ciutadania en aquest cas, i l’únic que preveu 

la llei, arribat el bloqueig, és emprar aquesta eina. 

Referint-se a les intervencions dels grups de CiU i de Ciutadans, que asseguraven 

que la salvaria l’aritmètica del Plenari, els recorda que aquesta mateixa aritmètica els 

dóna l’oportunitat, a partir de la qüestió de confiança, de disposar d’un mes per 

generar una alternativa de govern, tal com també ha recordat el Sr. Fernández Díaz. 

Observa, tanmateix, que sembla que donen aquesta opció per perduda, i creu que 

s’atribueixen allò mateix que retreuen al Govern, i entén que han d’admetre que hi ha 

discrepàncies de fons entre els grups de l’oposició, motiu pel qual no els queda més 

remei que arribar a acords en objectius concrets de ciutat. Insisteix que tots plegats 

han de pensar en la ciutadania, que mostra indicis de cansament per les picabaralles 

entre partits; cal que afrontin els reptes de la ciutat, i avança la plena disposició del 

Govern de parlar-ne, tal com demostra el fet que els han posat a l’abast tota la 

informació, que han creat grups de treball amb els grups municipals i han ofert 

diàleg, i confirma que continuaran amb aquesta actitud fins a l’extenuació, perquè 

són molt conscients que cal arribar a acords i consensos per afrontar els grans reptes 

com són la pobresa energètica, les polítiques d’habitatge, la lluita contra la violència 

masclista o les actuacions contra la contaminació atmosfèrica, entre moltes altres 

qüestions de ciutat. 

Adverteix que tenen molts assumptes per acordar i que cal donar moltes respostes a 

la ciutadania, que serà finalment qui els jutgi tots plegats en una nova contesa 

electoral. 

Fa una crida a les forces d’esquerra, atès que Barcelona sempre ha estat una ciutat 

progressista, en un moment en què la ciutadania reclama polítiques de canvi i espera, 
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com és aquest cas de l’aprovació del pressupost, que el Consistori es posi d’acord. I 

assegura al Sr. Bosch que pel Govern no serà, atès que en aquest pressupost consten 

les partides pressupostàries per a la L9, per a la Model, per a l’acord amb què han 

arribat amb la Generalitat i l’Àrea Metropolitana per a la T7 i la resta d’acords a què 

han arribat amb el grup d’ERC; per tant, considera que aquest no ha estat el motiu 

per rebutjar els pressupostos, i fa avinent que continuen dient-los que la porta és 

oberta i els convida a posar-se d’acord. 

 

Seguidament es procedeix a la votació nominal d’aquest punt. El Sr. secretari general 

crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del Consistori que, en veu alta, 

expressen el sentit del seu vot: 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: Sí. 

Gerard Ardanuy i Mata: No 

Jaume Asens Llodrà: Sí. 

Eloi Badia Casas: Sí. 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí. 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: No 

Koldo Blanco Uzquiano: No 

Raimond Blasi i Navarro: No 

Alfred Bosch i Pascual: No 

Trini Capdevila i Burniol: No 

Jaume Ciurana i Llevadot: No 

Jaume Collboni Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: No 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa M. Fandos i Payà: No 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Josep Garganté i Closa: No 

Mercè Homs i Molist: No 

María José Lecha González: No 

Jordi Martí i Galbis: No 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: No 

Sònia Recasens i Alsina: No 

Maria Rovira i Torrens: No 

Janet Sanz Cid: Sí 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: No 

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: No 

Ada Colau Ballano: Sí 
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Acte seguit, es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: 15 sís i 

26 nos. 

 

ES REBUTJA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, 

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

Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

2.- (EM 2016-12/27) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al 

Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a les 

societats privades municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA i Foment de 

Ciutat, SA, auditors de cadascuna d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018, Faura-

Casas Auditors-Consultors, SL. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, auditors dels seus comptes anuals consolidats per als 

exercicis 2016 i 2017 i 2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, com 

a soci únic de la societat privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el 

nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, i Gabinete Técnico de 

Auditoría y Consultoría, SA, conjuntament, com a auditors dels seus comptes anuals 

per a l’exercici 2016, i NOMENAR auditors dels seus comptes anuals per als 

exercicis 2016, 2017 i 2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR 

la plena efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte, d’acord amb el 

procediment establert a la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives 

particulars de la licitació. 

 

El Sr. PISARELLO indica que es proposa el nomenament de Faura-Casas Auditors 

Consultors, SL, com a auditors de les set societats mercantils cent per cent 

municipals, a fi que elabori l’auditoria financera dels comptes anuals dels exercicis 

2016, 2017 i 2018. Assenyala que aquest nou contracte suposa un canvi d’auditors 

d’aquest ajuntament, atès que d’ençà del 1994 els comptes havien estat auditats pel 

Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, formant una UTE amb Arthur 

Andersen fins al 2001, i a partir de llavors amb PricewaterhouseCoopers, SL (PWC) 

fins al 2015. 

 

La Sra. RECASENS confirma el suport del seu grup a aquesta nova contractació 

d’auditors, producte d’un concurs i una mesa d’adjudicació d’acord amb les 

puntuacions obtingudes. Remarca que es va procedir de la mateixa manera el 2013, 

quan es va fer un concurs que va permetre rebaixar el 50% el cost d’auditoria. 

 

El Sr. SIERRA avança que el seu grup farà una abstenció; així, diu que estan d’acord 

que no es mantingui tanta continuïtat de les empreses auditores dels comptes 

municipals i que es facin noves licitacions, i tot i que valoren el fet que aquesta 

vegada s’hagi contractat una empresa “quilòmetre zero”, com és el cas de Faura-

Casas, entenen que grans empreses tenen millors estructures a l’hora de concórrer als 

concursos. 

Així, manifesta que tot i estar d’acord amb el fons de la qüestió mantenen un vot 

d’abstenció. 

 

La Sra. CAPDEVILA afirma que comparteixen la filosofia del Govern municipal pel 
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que fa a fraccionar els lots a fi d’afavorir l’accés de les pimes, així com diversificar 

el nombre d’empreses que controlen la gestió dels recursos públics. 

Precisa que estan parlant d’una adjudicació que suposa un estalvi d’un 6% en el 

servei, per la qual cosa mantenen el vot favorable ja expressat en la comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

El Sr. MULLERAS posa en relleu que durant més de vint anys en aquest ajuntament 

han governat tots els colors polítics, i l’única cosa que no havia canviat eren les 

auditories, que sempre les feien les mateixes empreses; per tant, consideren que avui 

es fa un primer pas. 

Recorda que el grup del PP sempre ha denunciat aquesta continuïtat, i sempre s’ha 

quedat sol, també quan ICV-EUiA governava a la ciutat. 

Posa de manifest que aquest nomenament és una part del concurs de les auditories de 

l’Ajuntament, i fa avinent que consideren que es treballa en la bona direcció, atès que 

el seu grup sempre ha defensat el repartiment de les auditories i que s’havien 

d’eliminar barreres d’entrada a fi que tothom pogués accedir a la licitació; tanmateix, 

atès que consideren que el canvi no és complet, avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que el seu grup no comparteix l’externalització de les 

autories de l’Ajuntament, tot i que sap que els respondran que hi estan obligats per 

llei, a la qual cosa el seu grup replicarà que les lleis no són intocables. Per tant, 

consideren que en aquest punt cal, d’entrada, la modificació de la Carta municipal a 

fi de possibilitar que, mentre no existeixi un organisme públic municipalista que 

s’encarregui de la fiscalització i el control democràtic de les despeses, l’assumeixin 

els funcionaris públics. 

En segon lloc, assenyala que justament tot allò que es vol auditar del parc 

municipal privat, que es mou en el tràfic mercantil sotmès al dret privat, cosa que 

a la pràctica suposa opacitat, discrecionalitat, desigualtat i la no-observació de les 

normes administratives, fa que aquestes auditories no puguin ser externalitzades. 

Afegeix que cal una aposta decidida per internalitzar el servei, ja que aquestes 

empreses auditores es gestionen amb recursos públics, i la responsabilitat de què 

es gasta i com és de l’Ajuntament, i no s’esgota amb una auditoria a posteriori i 

amb un mostreig. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no ha entès què ha pretès dir el regidor Garganté. 

Precisa que existeix un sistema públic extern de control dels comptes, la 

Sindicatura de Comptes, que exerceix un control complementari; i confirma que 

han millorat els sistemes de control interns amb l’Agència de Transparència, la 

transparència als webs i la contractació. 

Indica que en aquest cas concret que afecta el control extern privat, que té una part 

en els sistemes de control general, han fet un nou contracte que adjudica 

l’auditoria un 17% per sota del preu de licitació, dividint en lots i permetent que el 

control el faci una empresa mitjana, de “quilòmetre zero”, com ha definit el Sr. 

Sierra. 

Diu que no els sorprèn que al grup de Ciutadans li surti un tic pro-Ibex i que 

prefereixi que siguin les grans empreses les que concorrin a les licitacions. 

Considera, doncs, que aquest expedient demostra que una altra contractació és 

possible i que es poden dividir els lots d’auditories a fi que les pimes també hi 

puguin accedir. 

 

El Sr. SIERRA replica que no es tracta de ser pro-Ibex sinó d’evitar amiguismes 

amb petites empreses. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

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

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

ne la inscripció al Registre Mercantil. 

 

3.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

els acords següents: Primer.- Designar el Sr. Germán Prado Pérez membre del 

Consell d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en 

substitució del Sr. Manel Garcia Bofill. Segon.- Establir que el termini de 

designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, 

sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat 

consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre Mercantil i també dur a terme la correcció d'errors 

materials en cas necessari. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i de la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

Tot seguit es dóna 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. 

 
 

4.- RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any 

2015. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix la feina del Consell Tributari, un òrgan que resol els 

dubtes, atén queixes i emet informes i que contribueix a la millora de l’actuació 

jurídica tributària, disminueix la conflictivitat en matèria tributària i reforça les 

garanties als contribuents. 

Igualment, aprofita per agrair la feina als membres cessants del Consell i dóna la 

benvinguda als cinc nous membres que s’hi incorporen, el Sr. Tomàs Font, 

catedràtic de Dret Administratiu de la UB, la Sra. Dolors Árias, catedràtica de 

Dret Financer i Tributari de la UAB, el magistrat Emili Soler, l’exdirector de 

Serveis Jurídics de l’Ajuntament, Jaume Galofré, i la catedràtica de Dret Tributari, 

Antonia Agulló, de tots els quals destaca l’alta qualificació tècnica i el fet que han 

estat nomenats amb consens. 

 

La Sra. RECASENS també agraeix la tasca que any rere any, i de manera experta 

i rigorosa, fa el Consell Tributari, i se suma a la benvinguda del tinent d’alcaldia 

als nous membres del Consell. 

Fa notar que de cinc anys ençà mai no s’havien obert tants expedients en matèria 

de consultes adreçats al Consell Tributari, cosa que revela l’existència encara de 
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conflictivitat fiscal, essencialment pel que fa a l’IBI i les plusvàlues. Pel que fa al 

primer, recorda que s’està en ple procés de revisió de valors cadastrals, i confirma 

que estaran amatents al fet que aquesta revisió es faci de la manera millor i més 

justa possible. 

 

La Sra. MEJÍAS se suma als agraïments expressats per la presentació de la 

memòria del Consell Tributari, un òrgan de prestigi i de referència a l’hora de 

resoldre conflictes o sol·licituds d’informació tributària per part de la ciutadania. 

Considera que el balanç que es fa de la memòria posa de manifest l’eficiència del 

Consell a l’hora de resoldre dubtes, i aprofita també per donar la benvinguda als 

nous membres. 

 

La Sra. CAPDEVILA s’expressa en el mateix sentit que les intervencions 

anteriors pel que fa a la tasca que desenvolupa el Consell Tributari, i destaca el fet 

que Barcelona hagi estat pionera en la creació d’un organisme independent per 

resoldre situacions de disconformitat entre l’Ajuntament i la ciutadania en matèria 

fiscal. 

Del contingut de la memòria, remarca l’increment d’expedients que gestiona 

anualment el Consell, que en el cas de l’exercici del 2015 es veu clarament pel 

que fa a l’IBI, que representen el 46% del total d’expedients gestionats pel Consell 

Tributari, que sumats als referents a les plusvàlues fan gairebé el 80% del total. 

Finalment, es refereix a l’aspecte concret que apareix en la memòria, que és instar 

el Govern espanyol a la reformulació de l’impost sobre les plusvàlues. 

 

El Sr. MULLERAS felicita la feina feta pels membres sortints del Consell 

Tributari, i desitja èxits als nous membres. 

Observa que amb la memòria es destaca la feina que fa aquest organisme, cada 

any que passa més intensa, que el 2015 va comptabilitzar un 73% més 

d’expedients que el 2013, cosa que reflecteix el descontentament i la conflictivitat 

existent entre la ciutadania amb els impostos municipals, principalment amb l’IBI 

i l’impost de plusvàlues. 

 

La Sra. ALCALDESSA se suma als agraïments per la feina del Consell Tributari i 

a la benvinguda als nous membres. 

 

S’ACORDA l’assabentament de la Memòria del Consell Tributari. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (CO 2016-12/26) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del 

Consorci per a la Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, 

relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-

los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 

sector públic, i altres mesures de reforma administrativa i a la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, segons consta a l’expedient administratiu annex. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 
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PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.- (0289/14) RESOLDRE les al·legacions formulades a la revisió del contracte 

programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de 13 de juliol de 2016, 

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

definitivament, la revisió del contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 

2014-2017 dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, d’acord 

amb el text que obra a l’expedient i s'incorpora com a annex a aquest acord; 

FORMALITZAR-LO mitjançant document administratiu, per subscriure amb el 

legal representant d’ICB, SA, i NOTIFICAR el present acord al Consell 

d’Administració d’ICB, SA, i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 

7.- (517/16) RESOLDRE les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els 

termes que figuren a l'expedient i APROVAR definitivament la modificació de 

l’article 8 del Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de 

televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 

30 de maig de 2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 

2014, i la correlativa de l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, SPM, d’acord amb el text que s’incorpora com a 

annex; PUBLICAR el text íntegre d'ambdues modificacions al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

El Sr. BADIA saluda, en primer lloc, els treballadors i treballadores de BTV que avui 

els acompanyen. Indica que es tractaran conjuntament els punts sisè i setè, de 

modificació del contracte programa i dels estatuts d’Informació i Comunicació de 

Barcelona (ICB). 

Precisa que la modificació del contracte programa fa referència al model de gestió 

que volen per a BTV, i proposa que els serveis tècnics centrals i els informatius 

passin a gestionar-se amb personal propi i no mitjançant externalitzacions. Justifica 

aquesta decisió perquè volen assolir una televisió pública amb una estructura central 

pròpia, amb solidesa organitzativa; i, d’altra banda, per posar fi a la barreja de 

situacions entre la plantilla pròpia i l’externa que han generat situacions de forta 

incomoditat que han derivat en diverses sentències conegudes per tots els membres 

del Plenari. 

Fa avinent que han fet arribar a tots els grups els informes que els van requerir a la 

comissió de Presidència, així com la proposta de revisió del contracte programa, 

consensuada pel Consell d’Administració; l’informe d’anàlisi comparativa del 

professor de comunicació Andreu Casero sobre els diferents models de televisions 

públiques; l’informe preceptiu positiu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; els 

informes de Serveis Jurídics, Recursos Humans i la Intervenció avalant la proposta; 

l’informe Mauri sobre el procés d’internalització del personal que a hores d’ara 

presta serveis a BTV mitjançant una empresa externa, i l’informe que avala els 

costos per a l’Ajuntament, en el marc econòmic establert en el contracte programa 

vigent. 

Indica que tot això els permet confirmar que defineixen un nou model de gestió 

adaptat als requeriments d’una televisió local, que garanteix els llocs de treball i que 

resol una situació que s’arrossegava de fa anys i que els ha portat als tribunals. 

 

El Sr. FORN assenyala que la revisió del contracte programa suposa un canvi del 
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model de gestió mitjançant la recuperació, per part d’ICB, dels serveis de producció 

de continguts informatius i dels serveis tècnics, actualment prestats per Barcelona 

Audiovisual. Observa que, com deia el Sr. Badia, això implicarà la internalització de 

177 persones, més cinc possibles noves incorporacions. 

Consideren que s’ha arribat a aquesta situació per una execució errònia del model, 

que ha derivat en reclamacions judicials per cessió il·legal. Així, justifica l’abstenció 

del seu grup en el punt sisè amb la voluntat de no obstaculitzar el canvi de model, i 

perquè no disposen de gaires alternatives. 

Adverteix, tanmateix, que aquesta manca d’acord entre els treballadors i 

treballadores i ICB pot comportar un gran risc financer que podria posar en perill la 

continuïtat de BTV. 

Considera que el Govern és presoner de les promeses fetes als treballadors en 

campanya electoral, i ara haurà de resoldre el problema. 

Quant al punt setè, de modificació d’estatuts, recorda que el seu grup s’ha manifestat 

en repetides ocasions en el sentit que es va fer un canvi de model coincidint amb 

l’aprovació del nou reglament, que establia que es passava de quinze a cinc membres 

en el Consell d’Administració, amb la voluntat de superar la representació del Plenari 

del Consell Municipal, que a parer seu atorgava de manera clara més independència i 

més transparència al Consell d’Administració; i entén que incrementar en funció del 

nombre de grups representats al Plenari és un retrocés, de manera que no poden 

donar suport a la proposta d’acord. 

 

La Sra. MEJÍAS avança l’abstenció del grup de Ciutadans perquè entenen que no es 

tracta només d’un canvi de model de gestió, sinó d’un increment de plantilla per 

internalització de treballadors, dels quals adverteix que se n’ha de garantir la 

permanència i, sobretot, la viabilitat i la sostenibilitat d’aquesta televisió pública. 

Alerta que si no ho aconsegueixen pot ser molt pitjor el remei que la malaltia. 

Entén que la situació a què han arribat prové de vicis antics, que ara han volgut 

esmenar les sentències, però amb un cost molt alt. 

Diu que s’abstenen amb l’esperança que el Govern obri espais de negociació amb els 

treballadors i que garanteixin, especialment, un pla de viabilitat d’aquest mitjà de 

comunicació per evitar que el model mateix posi en risc la situació financera de la 

ràdio i la televisió públiques de Barcelona. 

Pel que fa al punt setè, avança que hi votaran favorablement, en considerar que és 

essencial que la pluralitat del Plenari es reflecteixi també en els òrgans de decisió, en 

aquest cas dels mitjans de comunicació, que han de garantir que permetin la lliure 

expressió de totes les sensibilitats polítiques i socials. 

 

El Sr. CORONAS confirma el vot favorable del grup d’ERC a la revisió del 

contracte programa de BTV, ja que el gran canvi que proposa és la internalització i 

arreglar una situació irregular que Barcelona no es pot permetre. 

Confirma que el seu grup creu en el model de BTV i la funció pública de la televisió; 

també en la feina de qualitat i la necessitat d’internalitzar els treballadors. Per aquest 

motiu, donen suport a l’aposta per introduir informatius i tècnics en la plantilla de la 

televisió local. 

Això no obstant, manifesta que continuen tenint dubtes, atès que les denúncies per 

cessió il·legal de treballadors continuen als jutjats i sembla que són difícils de 

rebatre. Per tant, diu que els preocupa quin tipus de negociació es farà, si la 

internalització aturarà les demandes, o bé arribarà un moment en què la partida 

econòmica s’haurà doblat. 

Diu que no poden deixar d’advertir de la importància que el procés d’internalització 

sigui exemplar, així com la necessitat d’assegurar el futur de BTV, i per aconseguir-



Ref.: CP 

15/16 V: 

20/01/2017 
PÀG. 34  

ho cal buscar un acord amb totes les forces polítiques municipals. Afegeix que 

confien que la direcció de BTV i l’Ajuntament tinguin prou capacitat per permetre 

que la renovació i la incorporació de talent nou no siguin impossibles. 

Quant al punt setè, d’ampliació de membres al Consell d’Administració, avança que 

s’abstindran. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el nou model de gestió que els presenten suposa 

un canvi respecte al que BTV ha mantingut fins ara, que es produeix en un moment 

convuls, tenint en compte la successió de resolucions judicials divergents, que 

provoquen una gran incertesa pel que fa al futur d’aquesta televisió. 

Fa avinent que el seu grup voldria que aquests conflictes es poguessin resoldre de la 

manera més satisfactòria per a totes les parts, pensant també en la viabilitat 

econòmica que ha de tenir BTV. 

Diu que, en aquest sentit, troben a faltar una millor precisió de l’escenari que 

trobaran els treballadors internalitzats, i quin serà el calendari i les condicions de les 

convocatòries per proveir les seves places. 

Igualment, es refereix a la dificultat que pot suposar per a aquest ajuntament haver 

d’assumir la incorporació d’aquest personal, tenint en compte les restriccions 

normatives i econòmiques; i afegeix que també troben a faltar la dotació de les 

partides per cobrir eventuals sentències que puguin recaure en aquest ajuntament en 

un futur immediat, i que poden condicionar la viabilitat de BTV. 

En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup en el primer punt; mentre que 

anuncia que votaran favorablement el punt setè, que es refereix a l’ampliació del 

Consell d’Administració, en entendre que la pluralitat ha de regir tots els òrgans de 

decisió; i aprofita per reclamar que es revisi la participació en altres òrgans de decisió 

econòmica, en els quals el seu grup no hi és present, com és el cas de la Fira, per a la 

qual cosa demana la intercessió de l’alcaldessa. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que el consell d’administració d’ICB no hagi presentat 

recurs al TSJC sobre la primera sentència guanyada contra la cessió il·legal de 

treballadors; i que expressa, per tant, la condemna ferma pel tràfic laboral prohibit i 

per pagar uns sous per sota del que corresponia. 

Destaca que, ben poc exemplarment, ni la direcció de BTV ni aquest ajuntament han 

demostrat la voluntat d’incorporar immediatament les primeres persones que van 

denunciar la situació, i que van ser acomiadades. Diu que suposa que esperen que en 

el judici que s’ha de celebrar a principis de l’any vinent surti un acomiadament 

improcedent, i així no estar obligats per llei a readmetre aquestes persones 

lluitadores, que van donar la cara contra la injustícia d’una empresa municipal. 

Altrament, manifesta que en cas que es declari improcedent l’acomiadament, la 

direcció de BTV ha d’optar per la readmissió immediata, i avança que si no estan 

disposats a negociar-la, i han d’acabar en un judici que declari acomiadament 

improcedent o nul, exigiran la dimissió del director de BTV, Sergi Vicente, i del 

responsable polític d’ocupació d’aquest ajuntament, Gerardo Pisarello, per haver 

permès la vulneració durant més d’un any. 

Precisa, seguidament, que el contracte programa obre la porta a la internalització de 

només una part de la plantilla, la d’informatius, i recorda que el seu grup ha demanat 

que s’internalitzi, a més, programes i districtes, sectors que també han començat a 

interposar denúncies per cessió il·legal de treballadors. 

Tanmateix, confirma que la negociació no avança, ja que el Govern va dir que l’1 de 

gener de 2017 tots estarien internalitzats, però encara no han constatat cap canvi que 

ho confirmi. 

Finalment, diu que no comparteixen que el Consell d’Administració creixi de cinc a 
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set membres i no als vuit que proposava el seu grup per donar cabuda a un 

representant de la plantilla de BTV. En conseqüència, avança l’abstenció del seu 

grup en ambdós punts. 

 

El Sr. BADIA agraeix les abstencions i els vots favorables al nou model de BTV, que 

estan convençuts que era un canvi necessari. 

Afegeix que són plenament conscients del repte que tenen al davant pel que fa a la 

viabilitat econòmica del servei de televisió local. 

Finalment, apunta que al Plenari li pertoca l’elecció dels nous membres del Consell 

d’Administració, amb una majoria de dos terços, que ha de reconèixer la necessitat 

de recollir-hi la pluralitat del Consistori. 

 

El Sr. GARGANTÉ fa avinent que hi ha una persona acomiadada per denunciar 

cessió il·legal de treballadors i reclama la readmissió immediata de totes les persones 

acomiadades pel mateix motiu. 

 

El Sr. BADIA observa que això no és a les seves mans, tot i que confirma que estan 

treballant perquè es produeixi la internalització i nou model a BTV. 

 

S’APROVA el dictamen corresponent al punt 6 en debat amb l’abstenció dels Srs. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i 

Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 

 

S’APROVA el dictamen corresponent al punt 7 en debat amb el vot en contra dels 

Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, 

Homs i Vila, i l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

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

que estrictament fa referència a l’adopció dels acords del punt 7, per tal d’agilitar-

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 

8.- (GE/1/2016) ACCEPTAR de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació 

de l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes 

alcohòliques, en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 

assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència, 

competència atribuïda a aquesta agència per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 

de la Carta municipal de Barcelona. La delegació abraça la incoació, instrucció i 

resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin 

en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciosa 

administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. Les 

condicions d’aquesta delegació s’estableixen a l’annex d'aquest acord, i en formen 

part integrant; ESTABLIR que les resolucions administratives que s’adoptin per 

delegació han d’indicar aquesta circumstància. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

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

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
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9.- (2008/060 Vol. 68) RATIFICAR, d’acord amb les competències d’aquest 

consell municipal com a òrgan de contractació, en virtut de l’article 11.1.r de la Carta 

municipal de Barcelona, el Decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2016 relatiu a la 

incoació de diligències prèvies per possible incompliment del contracte de serveis de 

neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, 

zona centre, i el Decret d’Alcaldia de 2 de desembre de 2016 relatiu a la declaració 

de limitació del dret d’accés a la informació pública i, per tant, de reserva de 

l’expedient administratiu incoat, ambdós del següent tenor literal: “INCOAR 

expedient administratiu de diligències informatives prèvies, de conformitat amb 

l’article 55 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, per tal d’investigar i avaluar les informacions 

facilitades a l’Ajuntament sobre el possible incompliment contractual de 

l’adjudicatari del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus 

municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, FCC Fomento de Construcciones y 

Contratas, SA. NOMENAR instructor de les actuacions el Sr. Carles Vázquez 

González, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, i secretària la Sra. Sílvia 

Vèrnia Trillo. ORDENAR a l’instructor l’impuls de les diligències, amb la 

realització de qualsevol tràmit, petició o prova que resultin necessaris per dictaminar 

sobre els fets, les possibles responsabilitats i la procedència d’incoació de l’expedient 

que resulti oportú.” “DECLARAR, a l’empara dels arts. 21.1.b) de la Llei catalana 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern i 14.1.e) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, limitat el dret d’accés a la informació pública i, 

per tant, la reserva de l’expedient administratiu de diligències informatives prèvies 

per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el 

possible incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de neteja de l’espai 

públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre, FCC 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en la mesura que el lliure accés suposa 

un perjudici per a la investigació dels fets que han donat lloc a la incoació de 

l’expedient esmentat.” 

 

La Sra. SANZ destaca la importància que el Govern atorga a aquest assumpte, i que 

des del primer moment sempre ha manifestat que pensen aplicar una política de 

tolerància zero i de màxima transparència possible. 

Assegura que han intentat, en tot moment, informar els grups municipals, i també la 

ciutadania, amb relació a aquesta qüestió; i assenyala que estan treballant per 

verificar i desenvolupar les actuacions vinculades a la qüestió del presumpte frau que 

acompanya l’expedient. 

En conseqüència, avui porten a ratificació del Plenari l’acord aprovat en la comissió 

d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, a fi de tirar endavant el procés de recollida 

d’informació interna, i decidir les actuacions i mesures que es considerin oportunes, 

incoar un expedient informatiu administratiu de diligències informatives prèvies, 

assignant els responsables corresponents a fi que ho portin a terme. 

 

La Sra. VILA anuncia el vot favorable del grup de CiU, i demana al Govern 

municipal que ampliï l’auditoria de la gestió de Fomento de Construcciones y 

Contratas (FCC) del contracte de neteja a la resta d’empreses contractants, amb la 

finalitat de garantir que en el servei de neteja de la ciutat no existeixen altres 

problemes greus. Afegeix la demanda d’una auditoria i el control corresponent de 

tots aquells serveis que gestiona l’empresa esmentada. Demana, també, que els 

informin de l’estat de la situació a dia d’avui. 
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Afegeix el suggeriment de fer una revisió dels sistemes de control, i que els expliquin 

si les auditories que s’han fet fins ara han resultat prou eficients, o si altrament cal fer 

algun canvi. 

Finalment, sol·licita que es revisin els criteris que estableixen els diversos topalls, 

que d’alguna manera han estat el detonador del presumpte frau detectat. 

 

El Sr. ALONSO, després d’anunciar el vot favorable, afirma que el seu grup 

considera imprescindible que l’Ajuntament prengui mesures contundents davant la 

possible estafa al servei de neteja perquè, d’entrada, cal recuperar els diners públics 

perduts i, en segon lloc, perquè s’ha d’enviar un missatge clar a les empreses i a la 

ciutadania que aquest ajuntament no tolerarà conductes il·legals i immorals. 

 

El Sr. CORONAS se suma als vots favorables expressats en aquest punt, i aprofita 

per recordar que en la sessió de Ple anterior van demanar una auditoria de la 

gestió del servei de neteja duta a terme per FCC en anys anteriors, així com altres 

serveis que aquesta empresa gestiona a la ciutat com el del clavegueram. Afegeix 

que també consideren important trobar els mecanismes per limitar l’accés 

d’aquesta empresa a l’adjudicació de serveis municipals durant un període de 

temps llarg, atès que manllevar recursos públics i executar malament un servei 

municipal ha de tenir conseqüències. 

Diu que haurien volgut trobar més complicitat del Govern municipal en l’aspecte 

d’estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar totalment o 

parcialment el servei de neteja viària i gestió de residus, en considerar que es 

tracta d’una demanda raonable i perquè és una decisió que ja han pres altres 

municipis. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ ratifica que cal la màxima transparència i alhora la 

màxima exemplaritat en la gestió dels serveis públics; i que si es detecten 

presumptes irregularitats s’ha d’arribar fins al final amb totes les conseqüències. 

No obstant això, diu que els preocupa el fet que quan es detecten presumptes 

irregularitats, el Govern inicia les seves actuacions amb molta força i rapidesa i, 

posteriorment, es va aturant. Així, el Govern anuncia la detecció de possibles 

irregularitats, però després comença a posar una cortina de fum sobre els fets. Per 

tant, pregunta directament si hi ha un pacte de silenci entorn d’irregularitats 

detectades i denunciades pel Govern a Barcelona Regional o a l’IMI. I, si no és 

així, assegura que no entenen que l’1 de juliol s’aprovés al Ple una comissió 

d’estudi entorn de les presumptes irregularitats detectades a Barcelona Regional, i 

que encara no s’hagi constituït. 

 

La Sra. LECHA ratifica el vot emès pel seu grup en comissió, i reconeix que cal 

arribar fins al final en aquesta qüestió. 

Aprofita per recordar, però, l’aprovació de la proposta per estudiar la 

municipalització del servei de neteja, no només del que gestiona FCC sinó també 

de les altres empreses contractades, i que suposaria un estalvi de milions d’euros a 

l’Ajuntament. 

Lamenta que no es prevegi cap estudi sobre aquesta possibilitat. 

 

La Sra. SANZ confirma que faran una auditoria més àmplia a la resta d’empreses 

contractades; indica que s’han revistat i intensificat tots els sistemes de control, i 

s’ha contractat un grup d’experts de la UB per millorar-los. 

Proposa, per tant, la convocatòria d’una nova reunió per informar de l’evolució 

d’aquesta investigació. 
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Adreçant-se al regidor del grup del PP, puntualitza que han traslladat tota la 

informació a la Fiscalia, i estan esperant que sigui qui actuï. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó - 

Districte de Sant Martí 

 

10.- (16PL16387) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 

de la Carta municipal de Barcelona, la modificació del PGM per a la incorporació al 

sistema d'habitatges dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat, 2x, 

l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 5-11, i els carrers Arenys, 79-89, avinguda 

Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, Veneçuela, 96-106, i 

Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció 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; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

Es presenta la modificació de redacció següent, que se sotmet a debat: 

 

APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del PGM per a la incorporació al sistema d'habitatges 

dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat, 2x, l’avinguda Mare de Déu 

de Montserrat, 5-11, av. Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-

97, Veneçuela, 96-106, i Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal; amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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; TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

La Sra. SANZ posa en relleu que amb aquesta modificació de PGM es fa un pas 

endavant en les polítiques d’habitatge públic, impulsant una de les qüestions que es 

recullen en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025. 

Concreta que amb aquesta modificació de PGM es fa possible la construcció de més 

de cinc-cents habitatges dotacionals repartits als districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia, 

Horta-Guinardó i Sant Martí. Indica que es tracta de més de quaranta-tres mil metres 

quadrats de sostre dedicats a habitatge dotacional, que suposen una quarta part dels 

habitatges dotacionals previstos al Pla per dret a l’habitatge. 

Fa avinent que han parlat amb totes les associacions de veïns i veïnes dels districtes 

esmentats, algunes de les quals exigeixen que concretin més els usos dels 

equipaments compatibles, i els han convidat a parlar-ne a partir de l’aprovació de la 

modificació de PGM. 

Recapitula, per tant, que estan fent possible la construcció d’habitatge dotacional, 

adreçat a col·lectius vulnerables com la gent gran i la jove, i alhora garantir que 

aquests barris puguin tenir usos d’equipaments. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que el seu grup està absolutament d’acord amb totes les 
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propostes orientades a incrementar l’oferta d’habitatge públic, social i assequible, 

especialment el dotacional dirigit als col·lectius esmentats per la Sra. Sanz. 

Dit això, recorda que en la darrera sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat van demanar un conjunt d’aclariments relacionats amb unes peces de sòl 

dotacional a Sarrià, i consideren satisfactòria la resposta que els van donar, tot i que 

persisteixen els dubtes quant a les reivindicacions dels veïns del parc de la Vall 

d’Hebron. Assenyala que el seu posicionament no encaixa amb el del Govern 

municipal i amb les explicacions que la mateixa Sra. Sanz els va donar en aquella 

comissió, motiu pel qual avança que s’abstindran en aquest punt. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que no s’hagi arribat a un consens veïnal en el cas de la 

peça de la Vall d’Hebron, que atribueixen a la precipitació i a la manca de l’esforç 

que calia per explicar de què es tractava. Manifesta que el seu grup ha parlat i ha 

orientat els veïns, i han pogut constatar que s’ha negociat l’eliminació de dues 

plantes de l’edifici previst. Igualment, diu que saben que són compatibles els usos 

d’equipament i també d’aparcament amb habitatge públic. 

Consideren que encara hi ha temps per continuar parlant després de la modificació de 

PGM a fi de concretar el projecte i incorporar-hi el necessari consens veïnal. 

Tot i això, entenen que allò urgent i necessari és l’ampliació del parc públic 

d’habitatge, i per aquest motiu anuncia el vot favorable. 

 

El Sr. CORONAS es refereix, com ja van dir en comissió, a la manca d’acord amb 

els veïns i veïnes del parc de la Vall d’Hebron; i recorda que tenien una setmana de 

temps per facilitar l’acord veïnal, entenent que el Govern parteix de la voluntat 

d’arribar-hi. Això no obstant, transcorregut aquest període de temps, no s’ha produït 

cap gest per part del Govern i, en canvi, sí que ha pactat amb algun grup polític com 

és el cas de Ciutadans. 

Dit això, considera que si els veïns i veïnes del parc de la Vall d’Hebron poguessin 

votar la qüestió de confiança a què s’ha sotmès avui l’alcaldessa és ben segur que ho 

farien en contra. 

Finalment, justifica el vot d’abstenció amb la voluntat d’evitar que tots els solars 

dotacionals previstos en la modificació de PGM no s’aprovin per culpa d’una mala 

gestió en arribar a acords amb el veïnat. 

 

El Sr. MULLERAS considera que el Govern municipal sotmet a votació convertir sòl 

públic d’equipament en sòl d’habitatge social, i manifesta que, d’entrada, no entenen 

aquesta operació, ja que l’Ajuntament disposa de setanta-cinc solars buits per 

construir-hi habitatge social. 

Afegeix que tampoc comprenen per què no s’ha arribat a un acord amb els veïns del 

parc de la Vall d’Hebron, que no estan d’acord amb la modificació en el sòl 

d’equipaments perquè allò que reivindiquen és un CAP, una biblioteca i altres 

equipaments de barri, i també habitatge social. 

Fa avinent que si el Govern retira la peça de la Vall d’Hebron d’aquest expedient, el 

seu grup no s’oposarà a l’aprovació de la modificació de PGM, altrament, confirma 

que hi votaran en contra. 

 

La Sra. LECHA reitera que per al seu grup l’habitatge dotacional a Barcelona passa 

per completar el cens de pisos buits. Això no obstant, fa avinent que no poden negar-

se a la construcció d’habitatge dotacional perquè va adreçat a col·lectius força 

necessitats. 

Reconeix que la informació als veïns del parc de la Vall d’Hebron s’ha donat tard i 

malament, però malgrat això anuncia el vot favorable. 
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La Sra. SANZ agraeix els vots que els permeten l’aprovació d’aquest punt, i diu que 

no han de tenir cap dubte que els veïns de la Vall d’Hebron, com els de la resta 

d’emplaçaments proposats amb la modificació de PGM, tindran els equipaments 

reivindicats, i puntualitza que la determinació dels usos és posterior a la modificació. 

Aprofita per suggerir als grups que se sumen a la reivindicació veïnal d’un CAP, que 

parlin també amb la Generalitat, que és qui diu que allà no hi està previst. 

Per acabar, confirma la plena disposició del Govern a pactar amb el veïnat els futurs 

equipaments. 

 

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

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

Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra dels 

Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 
 

Districte de Sant Martí 

 

11.- (15PL16373) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 

92.1.b del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), 

del Pla especial urbanístic per a la implantació de locals comercials inferiors a 

2.500 m2 de superfície de venda, al Centre Comercial de Diagonal Mar, promogut 

per NW Diagonal DM1, SL, en vista de l’existència de motius determinants per a 

la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte 

de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat amb l’article 92.1 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, que disposen d’un termini de tres 

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

realitzar les activitats necessàries per continuar la tramitació; en cas que no ho 

facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu 

de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

 

La Sra. SANZ precisa que es tracta de la proposta de suspensió de l’expedient 

perquè es requereix els promotors de l’ampliació de sostre comercial a donar 

resposta a les peticions d’un informe de mobilitat i a les al·legacions presentades 

pel grup del PP, així com també per associacions de comerciants. 

Precisa que ara els resta analitzar la resposta dels promotors, alhora que recorda 

que el Districte de Sant Martí, al ple del 5 d’octubre passat, va informar 

desfavorablement, amb un ampli consens, el canvi d’ús. 

 

El Sr. BLASI formula tres preguntes amb relació a aquest expedient; en primer 

lloc, si hi ha alguna notícia nova del promotor; si ja disposen de l’informe jurídic 

que van anunciar el 3 d’octubre; i finalment, pregunta pel termini en què es podria 

produir una aprovació per silenci administratiu, tenint en compte que la propera 

sessió de Plenari del Consell Municipal no es farà fins al 27 de gener. 

 

El Sr. BLANCO vol aclarir, amb referència al punt desè de l’ordre del dia, que el 

vot favorable del seu grup no és fruit d’un pacte amb el Govern municipal sinó del 

seu compromís amb l’interès general. 

Pel que fa a aquest punt, avança que s’abstindran, ja que es tracta d’un expedient 

que hauria d’estar sotmès a un procediment administratiu habitual; i precisa que 
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no es tracta d’un canvi d’usos com ha dit la Sra. Sanz, ja que l’ús de l’edifici ha 

estat sempre comercial. Remarca que l’expedient es va sol·licitar fa més d’un any 

i que té tots els informes favorables, tot i que fins al darrer moment no ha rebut 

resposta. En conseqüència, consideren que s’han produït un seguit de 

circumstàncies que denoten una clara voluntat d’obstrucció administrativa. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot a favor d’aquest expedient, que justifica pel 

compromís del seu grup a evitar aprovacions per silenci administratiu. Sabent que 

l’informe sol·licitat a l’empresa promotora ja ha arribat a aquest ajuntament, entenen 

que avui es troben amb aquest punt perquè la feina no s’ha fet bé. 

Això no obstant, reitera el que ja van dir en comissió, i és la gran afició del Govern 

pels titulars en què anuncien que retiraran determinades actuacions, malgrat que 

coneix perfectament la dificultat d’aturar una actuació que és perfectament legal. 

Lamenta, doncs, aquesta manera de fer; i es reafirma en l’aposta pel comerç de 

proximitat en detriment de les grans superfícies, tot i que en aquest cas no es tracta 

d’un increment de superfície comercial sinó d’un canvi d’usos, i resta a l’espera que 

el Govern els expliqui com ho pensa aturar, si realment té la voluntat de fer-ho. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ planteja els seus dubtes sobre si es tracta d’una 

ampliació de la superfície comercial o d’un canvi d’usos i reordenació d’aquests. 

Precisa que la petició del promotor és obrir dues botigues de dos mil cinc-cents 

metres quadrats cadascuna, per a la qual cosa necessitaria un permís administratiu. 

Altrament, si el mateix promotor demanés un permís per obrir deu botigues de cinc-

cents metres quadrats no li caldria, tot i que sumarien els mateixos cinc mil metres 

quadrats d’ús comercial. 

Afegeix que, d’altra banda, hi ha una concessió de llicència del Govern de la 

Generalitat, de novembre del 2015, que prefigura l’expedient. 

Tanmateix, confirma que s’abstindran en considerar que ja n’hi ha prou de silencis 

administratius, com els que van beneficiar grans superfícies comercials com La 

Maquinista o Glòries, i actualment Heron City o Zara. 

 

La Sra. LECHA ratifica el vot favorable que van emetre en comissió, entenent que 

aquest expedient és un pas per evitar el silenci administratiu. Això no obstant, 

consideren que per afavorir el comerç de proximitat cal alguna cosa més que aquest 

recorregut legal. 

 

La Sra. SANZ aclareix que estan parlant d’una ampliació de la superfície neta de 

venda comercial, tal com consta a l’expedient i en la mateixa petició. Fa avinent que 

es tracta d’una superfície existent destinada a l’oci que passa a ser de venda 

comercial. 

Reconeix que després de la sessió de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

el promotor ha aportat part de la informació que allà se li va demanar. Afegeix que 

també han sol·licitat suport a la Secretaria General a fi de valorar en quin moment 

comença a comptar el termini específic per a la reactivació posterior a la suspensió 

de l’ampliació. 

Precisa que es considera necessari aquest dictamen de Plenari per disposar de temps 

per analitzar els documents, moment a partir del qual disposen de seixanta dies abans 

no es produeixi el silenci administratiu. 

Manifesta la voluntat que es compleixin les al·legacions, i valorar quines qüestions 

poden garantir el comerç de proximitat. 

 

El Sr. BLASI ratifica el vot favorable anunciat pel seu grup, tot i que vol deixar clar 
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que consideren que no hi hagut transparència; i afegeix que no han compartit la 

càrrega d’altres administracions, com ha apuntat algun grup. Demana, també, que 

l’informe jurídic anunciat es faci arribar als grups municipals. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

la Sra. Esteller. 

 

c) Proposicions 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/4771) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el Govern treballi 

per recuperar el consens polític entorn del model de superilla que se sustenta en la 

transversalitat de cinc pilars formats per l'urbanisme, el medi ambient, l'habitatge, 

les infraestructures i la tecnologia de la informació i comunicació. 2. Que es 

retorni el lideratge i coordinació en la redefinició del model de superilla, i les 

seves futures implantacions, sota la visió integral de l'àmbit de l'urbanisme. 3. Que 

la definició de cadascuna de les futures superilles es faci mitjançant processos de 

participació real, plurals i des de la màxima transparència. 4. Que prèviament a 

qualsevol implantació, i també per garantir la transparència en tot moment, es 

disposi de dades acurades que permetin el posterior monitoratge i avaluació de 

l'impacte que es produeixi. 5. Que el Govern aturi el desplegament de noves 

superilles fins que no s'hagi assolit el necessari consens. 

 

El Sr. MARTÍ presenta una proposició sobre el model de superilles, actualment en 

plena discussió, tant política com tècnica, social i, també, en l’àmbit mediàtic. 

Anuncia el compromís del grup de CiU amb el programa de superilles que es 

preveu en el Pla de mobilitat urbana (PMU), que ja es va començar a desenvolupar 

durant el mandat anterior, que consideren part de la solució als problemes que 

pateix la ciutat derivats de l’ús intensiu de l’espai públic, tot i que no l’única, 

juntament amb mesures com les millores del transport públic col·lectiu, l’aposta 

pel vehicle elèctric i la utilització de sistemes de gestió intel·ligent. 

Posa de manifest, però, l’existència del problema greu derivat dels criteris 

d’implementació del model de superilla. Així, assenyala que la prova pilot de la 

superilla del Poblenou ha estat un fracàs, mentre que damunt la taula hi ha 

projectes de noves superilles, amb processos participatius en marxa, que alerten 

que no poden reproduir els errors de la superilla del Poblenou. 

Precisa que la proposició, que han treballat amb col·lectius tècnics, veïns i veïnes i 

grups municipals, es basa en la dimensió transversal del model de superilles, en la 

flexibilitat en la seva execució i, sobretot, en els cinc pilars de l’urbanisme: el 

medi ambient, l’habitatge, les infraestructures i les tecnologies de la informació; 

cinc pilars que tenen l’objectiu de millorar les condicions de vida de la gent, la 

mobilitat i la sostenibilitat, però també potenciar el comerç de proximitat i 

preservar l’activitat econòmica general. 

En conseqüència, avala la necessitat de processos participatius reals i transparents, 

sense sectarisme ni superioritats morals mal enteses. 
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Remarca que parteixen d’un PMU, experiències de participació i de disseny incipient 

de les superilles durant el mandat de l’alcalde Trias i, ara, la mesura de govern 

“Omplim els carrers de vida”, l’aplicació automàtica de la qual, amb la superilla del 

Poblenou, ha estat un fiasco. 

Per tant, el seu grup demana la retirada d’aquesta prova pilot, i en altres casos la 

rectificació; amb aquesta proposició, al·lega que pretenen un canvi de rumb, no tant 

al model d’intervenció multidisciplinari en l’espai públic, sinó a la manera com 

s’aplica. 

Insisteix que cal que el Govern i els executors de les superilles treballin amb 

flexibilitat, tenint molt clar que no es poden fer allà on la gent no les vol; que cal 

abordar cada superilla des de la seva singularitat, i que no es pot replicar el model en 

tota la ciutat, tenint en compte la morfologia de cada zona i de cada barri. 

Remarca que tot això ho han de fer amb diàleg, amb consens polític i social i 

pressupost d’inversió. I fa notar que l’experiència del Poblenou ha posat en risc el 

programa de superilles, i alerta que no es poden permetre aquest fracàs, i tem que la 

mateixa denominació superilla a dia d’avui ja estigui amortitzada per aquesta causa. 

Valora l’esforç del seu grup per establir diàleg amb el Govern i amb alguns grups 

municipals a fi d’arribar a un consens que, malauradament, no ha donat fruit. Per 

tant, constata que la realitat és que avui la superilla del Poblenou marca negativament 

el futur del model. 

Insisteix a demanar una nova visió del programa de superilles i consens i diàleg per 

arribar a un bon acord, sense imposicions ni prejudicis ideològics. 

 

El Sr. BLANCO entén que la implantació de les superilles és plena de bones 

intencions, atès que tothom està d’acord a millorar la qualitat de vida de la gent, en 

aconseguir una ciutat més humanitzada, menys sorollosa i menys contaminada. 

Tanmateix, recorda que el seu grup ha manifestat que considera que la de les 

superilles és una estratègia equivocada, més encara de la manera com s’està 

implementant. 

Justifica aquesta opinió perquè no creuen que sigui l’estratègia adient per resoldre el 

problema de la contaminació atmosfèrica, ja que no contribueixen a la reducció del 

trànsit, sinó que el desvien cap a altres zones urbanes. 

Insisteix que es tracta d’una estratègia equivocada per aconseguir més zones lliures, 

atès que les superilles no generen zones lliures útils per a la ciutadania. Consideren 

que, contràriament, al Poblenou hauria estat més positiva la urbanització de la plaça 

Dolors Piera, i no pas els dos quilòmetres de carrers que han quedat a l’interior de la 

superilla. Afegeix que garantir la seguretat i uns usos adequats d’aquestes superilles 

té uns costos desproporcionats, inassolibles per l’Ajuntament si és que pretén 

estendre el model a tota la ciutat. 

Diu que a aquests errors de base s’hi ha de sumar una llarga llista de coses que 

s’estan fent malament, entre les quals la interrupció de la circulació o la continuïtat 

dels carrers; o les separacions excessives entre les vies de la xarxa bàsica, de més 

d’un quilòmetre entre carrers que circulen en una mateixa direcció. 

Reitera que l’estratègia no és bona perquè divideix la ciutat en compartiments 

estancs, la separa en cèl·lules petites, quan la morfologia de Barcelona és compacta i 

mediterrània. 

Al·lega que el seu grup considera que els projectes de transformació urbana no s’han 

de basar en atomitzar la ciutat; altrament, per millorar-la, cal donar continuïtat, 

enllaçar zones i eixos de vianants, i no separar la ciutat amb una xarxa de carreteres. 

Tanmateix, afirma que valoren positivament la proposició en considerar que es tracta 

d’un intent d’arribar al consens en un assumpte que mai no s’hauria d’haver 

abandonat, ja que cal projecte polític i ciutadà en els projectes de transformació 
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urbana. Igualment, valoren aspectes positius com ara apel·lar al lideratge urbanístic, 

garantir la participació real, i fer aterrar al territori un model teòric adaptant-lo a les 

condicions locals. 

Avança que per aquests motius el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que ERC, com a grup municipal que va votar a favor 

del PMU i del model de transformació de la ciutat, defensa que cal un acord de ciutat 

per a la implantació de les superilles, atès que es tracta del model de transformació 

urbana probablement més important d’ençà dels Jocs Olímpics del 92. I consideren, a 

més, que el desplegament de les superilles és un autèntic pla de barris. 

Adverteix que ningú no es pot atribuir l’autoria de les superilles, ni el Govern 

municipal, ni els grups del Consistori, els que n’estan a favor i els que no, sinó que 

són per a la ciutadania i de la ciutadania, ja que implicaran millores molt evidents en 

aspectes com la salut, amb la seva contribució a la reducció de la contaminació i del 

soroll; la mobilitat, atès que resoldran un problema d’excés de vehicles privats que 

circulen per la ciutat; implicaran millores i guany d’espai públic en benefici dels 

vianants, i perquè reactivaran el comerç i l’economia als barris on s’implantin. 

Recorda que ERC i CiU van arribar a uns mínims per poder facilitar aquest acord de 

ciutat, que fan extensiu a tots els grups municipals amb l’objectiu d’impulsar un gran 

projecte de transformació urbana. 

Valora positivament el resultat de la darrera reunió de la taula de ciutat, atès que 

atorga al Govern la possibilitat de formalitzar l’acord, tot i que adverteix que encara 

manca molta feina per fer, com ara en propostes d’urbanització i en processos de 

participació amplis i vinculants. 

Diu que són conscients que cada superilla és singular, però subratlla que no s’ha de 

perdre de vista que les superilles tenen sentit si s’estenen com una xarxa que abasta 

tota la ciutat. 

Assenyala que el document que el seu grup ha presentat i ha ofert a tots els grups 

conté la filosofia de les superilles, i que cal que es posin d’acord amb el mapa 

objectiu final de desplegament, així com amb la metodologia d’implementació. 

Afegeix que per dur a terme tot això cal un pressupost, ja que si la previsió és fer una 

inversió de deu milions d’euros d’aquí al final del mandat, entenen que és millor fer 

només dues superilles ben fetes que no pas cinc de mal fetes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que amb els vots discrepants del Govern i del 

grup proposant es ratificarà, paradoxalment, que hi ha una certa convergència entre 

Barcelona en Comú i CiU pel que fa a la mobilitat, amb una aposta pel model de 

superilles, del qual el seu grup no és particularment entusiasta; altrament, advoquen 

perquè les motos i bicicletes puguin circular pel carril bus; i retreuen la negligència 

per part del Govern en reclamar a la Generalitat el tram de l’L9 de metro o la 

finalització de les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat el 2010; o, fins i tot, la 

manca de rebuig al PMU, que quan va ser presentat pel Govern de CiU, el grup del 

PP va ser l’únic que hi va votar en contra, entre altres raons perquè considera que la 

pedra angular de la mobilitat ha de ser l’enfortiment de la xarxa de transport públic. 

Manifesta que, entre altres coses, no estaven d’acord amb la manera de plantejar les 

superilles que, paradoxalment, ara han passat de les cinc de plantejades durant el 

mandat anterior a deu, sense cap diàleg ni consens previ amb els grups municipals. 

Confirma, doncs, que no tenen intenció d’entrar en aquesta qüestió i faran una 

abstenció en aquesta proposició. En aquest sentit, manifesta que l’anunci fet pels 

grups de CiU i d’ERC no és altra cosa que fum, ja que, a la pràctica, no s’acordava 

res amb contingut real tret de la coincidència d’alguns grups de l’oposició de rebutjar 

la proposta de superilla al Poblenou. 



Ref.: CP 

15/16 V: 

20/01/2017 
PÀG. 45  

Consideren que la proposta de superilla al Poblenou va ser improvisada, amb manca 

d’informació, amb unes conseqüències clarament perjudicials. I valoren que allò que 

s’aconsegueix amb el model de superilles és agreujar la situació de tot l’entorn; així, 

doncs, la pacificació del trànsit que s’aconseguirà a l’interior de les superilles 

redundarà en més col·lapses i intensitat de trànsit als entorns. 

Igualment, es refereix a la necessitat indiscutible d’un procés de participació dels 

veïns afectats per la implementació de les superilles, tant dels que hi queden dins 

com dels que en queden fora, a més de la resta de la ciutadania. Afegeix que també 

s’ha de tenir molt en compte l’impacte que pot significar l’establiment d’una 

superilla per a les activitats econòmiques. 

 

La Sra. LECHA confirma que el seu grup aposta per la implantació de les superilles 

en considerar que humanitzen el model de ciutat. Reconeix, igualment, que no s’ha 

d’ignorar el treball fet pel grup de CiU, però consideren que això no significa que el 

seu projecte de superilles sigui el model que cal seguir, i bona prova d’això està en 

els informes dels resultats sobre la superilla de les Corts. 

Observa que el document presentat conjuntament pels grups de CiU i d’ERC dilluns 

passat és generalista, i en destaca la bona predisposició per aconseguir un pacte de la 

majoria de grups del Consistori per treballar plegats. 

Això no obstant, fa un seguit de constatacions quant a la prova pilot endegada per 

l’actual govern i el document esmentat. En primer lloc, considera obvi que la ciutat 

necessita urgentment millores de reducció de la contaminació atmosfèrica i en molts 

altres fronts també; en aquest sentit, fa notar que se sobredimensionen els resultats 

que poden donar les superilles, i es releguen a un segon pla altres potencialitats. 

En aquesta línia, remarca que el descens del vehicle privat motoritzat en el conjunt de 

la ciutat és indispensable per al bon funcionament del model de superilles, i es 

pregunten si el PMU està a l’altura de les expectatives. Afegeix que el procés de 

reducció del trànsit motoritzat serà lent, i que cal tenir-ho en compte a l’hora de fixar 

el ritme d’implementació del model. 

Consideren que el punt cinquè de la proposició és cabdal, atès que no hi haurà 

consens si hi ha grups municipals que neguen la necessitat imperiosa de reduir el 

trànsit del vehicle privat, o que defensen els interessos de lobbies empresarials 

prioritzant-los davant la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

Constata que, fins a dia d’avui, el plantejament de les superilles ha estat 

exclusivament tècnic, i que aquest ha estat un dels motius dels problemes apareguts 

en la prova pilot al Poblenou, entre els quals també s’hi compta el menysteniment 

dels aspectes socials, i malgrat que el Govern apel·la contínuament a la participació, 

entenen que s’hauria d’haver consultat el veïnat, ja que la superilla genera nous 

models de convivència i de relació i, per tant, ha d’assumir el protagonisme en 

aquestes noves unitats urbanes. 

Entén que la proposició presentada pel grup de CiU no té altra finalitat que desgastar 

el Govern, cosa que es veu clarament en el punt cinquè al qual ja s’ha referit més 

amunt. Assenyala que la insistència a identificar el que va ser concebut com una 

prova pilot, subjecta a millores, amb un projecte definitiu fracassat, és una bona 

mostra d’aquesta voluntat de desgast. 

Finalment, avança el vot contrari a la proposició. El Sr. MÒDOL posa de manifest 

que als anys seixanta s’inicien les polítiques d’intervenció a la ciutat central per 

mitigar els efectes negatius de l’increment de la presència dels vehicles de 

combustió, que fins a dia d’avui, han anat guanyant terreny sense aturador. Per tant, 

entén que resulta evident que és urgent intervenir per mirar de mitigar la situació. 

Indica que també a partir de la dècada dels seixanta s’han bastit conceptes com les 

àrees ambientals de bocana, les illes de vianants, i ara les superilles, tots, en realitat, 
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variacions sobre el mateix tema: la gestió del vehicle privat a la ciutat. 

Entén que tots estan d’acord que cal guanyar espai públic a la ciutat i, òbviament, 

minorar la presència del vehicle privat; no obstant això, destaca la dificultat per 

arribar al consens sobre la implementació de les superilles, i entenen que, 

essencialment, ha estat per un problema de comunicació. En aquest sentit, aprofita 

per recomanar la lectura dels arguments del professor Solà Morales sobre els models 

i la pràctica de l’urbanisme, que conclou, després d’analitzar la tècnica modelística 

dels principals corrents mundials, que la utilització de models és útil, sobretot, en la 

fase d’anàlisi del fenomen urbà. Considera que són una bona eina per sintetitzar la 

complexitat del fet urbà amb uns quants paràmetres representatius. Això no obstant, 

adverteix que l’aplicació directa del model comporta riscos i, més aviat, la 

desaconsella. Altrament, explica que Solà Morales oferia una alternativa menys 

científica, però de ben segur més apropiada, com és la tècnica del projecte, ja que la 

ciutat no se simula sinó que es projecta. Així, mitjançant el projecte tenen la capacitat 

de recollir les dades científiques que aporta el model i plasmar-les en la proposta 

d’intervenció que, a més, incorpora tota la informació específica no parametrable i 

l’obtinguda de la participació. 

Destaca que el propòsit de guanyar espai per als vianants no es pot materialitzar de la 

mateixa manera a Londres que a Barcelona, a Gràcia que a l’Eixample, ja que la 

naturalesa de cada ciutat és diferent, i l’estructura urbana concreta demana formes 

diferents d’intervenció. Posa de manifest, en aquest sentit, que al nucli antic de 

Gràcia es pot delimitar una gran àrea sense carrers de pas per als vehicles; cosa molt 

més difícil de fer a l’Eixample, i tal vegada poc recomanable. 

Afirma que és mitjançant el projecte específic de l’espai públic que cal incorporar la 

voluntat de guanyar espai per als vianants, i la mobilitat és una càrrega que ha de ser 

prevista alhora; i diu que la virtut del projecte és que posa en valor equivalent les 

funcions de mobilitat, medi ambient, usos, materials i espais, i els filtra a través del 

prisma cultural i la participació, cosa que el model no pot fer. 

Troba poc convenient parlar del model de superilles com si fos la panacea de 

l’urbanisme que ha de venir, separant mobilitat d’espai públic; altrament, creu que 

cal parlar de la idea de pacificació i com s’adapta a cada zona concreta de la ciutat, 

entenent les seves especificitats, la seva naturalesa i les necessitats concretes dels 

residents i dels passavolants. 

Acaba la seva intervenció expressant el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. SANZ accepta de bon grat el cop de mà que el Sr. Martí diu que els vol donar 

amb aquesta proposició. En aquest sentit, recorda que aquesta mateixa setmana van 

celebrar la segona reunió de la taula de ciutat del pacte per al projecte de les 

superilles, que va sorgir amb el suport de la demanda del grup d’ERC de creació d’un 

espai de concertació i de consens de treball per al projecte, i en el qual emmarquen 

aquesta proposició. 

Posa en relleu que el clima de treball manifestat en la darrera reunió de treball els 

permetrà millorar entre tots la implementació del projecte de superilles, que són 

l’estratègia d’un model urbà que vol fer de Barcelona una ciutat amable i saludable. 

En conseqüència, entenen que tothom se n’ha de sentir partícip i aportar-hi el seu gra 

de sorra. 

Precisa que el marc de referència és el PMU, tot i que la seva aplicació estricta no és 

suficient, ja que una superilla no implica només el canvi en la mobilitat sinó que es 

tracta d’incorporar els usos, la participació i la dinamització de l’espai públic. 

Confirma que la prova pilot al Poblenou els ha permès avaluar el model en un espai 

concret, i aprendre molt sobre el desenvolupament de la futura implementació. 

Destaca el fet que el Govern s’ha atrevit a fer una implementació en la trama de 
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l’Eixample, àmpliament reivindicada, que suposa un gran avenç; i diu que són 

plenament conscients que cada superilla serà diferent atenent la singularitat dels 

territoris i la xarxa veïnal. Per tant, reconeix que cada superilla és, en si, un repte, i 

per això el Govern vol actuar amb valentia, amb la voluntat de transformar la ciutat a 

més de gestionar-la, d’impulsar canvis importants, culturalment profunds sobre la 

manera de relacionar-se amb l’espai públic. 

Recapitula, per tant, que ser valents significa proposar, provar i corregir els errors, i 

també escoltar i cercar marcs de consens per sumar perspectives diverses, i considera 

que la proposició va en aquesta direcció. 

Reitera que l’objectiu és continuar la bona feina que es va iniciar en el mandat 

anterior amb propostes al barri d’Hostafrancs i les Corts, però també ampliar aquests 

objectius a alguns barris de Sant Gervasi, d’Horta, de Sant Andreu, de Sant Martí o 

de l’Eixample. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix els suports dels grups que han permès que tiri endavant la 

proposició, també les abstencions, que entenen que la filosofia de fons és l’aposta de 

diàleg amb tots els grups del Consistori, promoguda també pel grup d’ERC. 

Considera que és adient trobar sinergies, fer autocrítica i, fet això, posar-se a treballar 

plegats, amb consens veïnal i participació transparent. 

 

El Sr. BLANCO puntualitza l’abstenció del seu grup deixant clar que el seu grup 

comparteix els objectius però no els mitjans, perquè entenen que l’estratègia de les 

superilles és equivocada. No obstant això, confirma la participació de Ciutadans en 

els fòrums de debat a fi que es corregeixi la implantació del model de superilles. 

 

El Sr. CORONAS, més enllà de les divergències sobre quin model urbanístic és 

millor, fa notar al regidor Blanco que els compartiments estancs i les fronteres a què 

ha al·ludit per discrepar del model, ara com ara no són urbanístiques, sinó socials. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb vuit abstencions —

emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, i també pels 

Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller— , tres vots en contra —emesos pel 

Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta vots a favor de la resta de membres 

del Consistori amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el Govern treballi per recuperar el 

consens polític entorn del model de superilla que se sustenta en la transversalitat 

de cinc pilars formats per l'urbanisme, el medi ambient, l'habitatge, les 

infraestructures i la tecnologia de la informació i comunicació. 2. Que es retorni el 

lideratge i coordinació en la redefinició del model de superilla, i les seves futures 

implantacions, sota la visió integral de l'àmbit de l'urbanisme. 3. Que la definició 

de cadascuna de les futures superilles es faci mitjançant processos de participació 

real, plurals i des de la màxima transparència. 4. Que prèviament a qualsevol 

implantació, i també per garantir la transparència en tot moment, es disposi de 

dades acurades que permetin el posterior monitoratge i avaluació de l'impacte que 

es produeixi. 5. Acordar les superilles per desenvolupar, en el marc de la taula de 

ciutat amb tots els grups municipals, i fer el desplegament d’aquestes segons els 

punts esmentats anteriorment. 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

2.- (M1519/4777) El Plenari del Consell Municipal acorda: Manifestar de manera 
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inequívoca el compromís d'aquest consistori per canviar el model de polítiques 

públiques d'habitatge, de la tinença en propietat vers al lloguer, o altres modalitats 

alternatives a la propietat, de manera que es garanteixi el manteniment de la 

funció social de l'habitatge públic. Prendre totes les mesures al seu abast per 

aconseguir l'objectiu de constituir un parc d'habitatges de lloguer assequible, que 

arribi com a mínim al 15% del conjunt del parc edificat, donant compliment a allò 

previst a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, entre les quals: 1. Impedir la venda 

de qualsevol modalitat d'habitatge protegit. 2. Garantir la perpetuïtat del 

manteniment de la titularitat pública de la propietat i del sòl destinat a habitatge 

protegit. 3. Dedicar tots els nous desenvolupaments d'habitatge públic a habitatge 

en règim de lloguer, a excepció d'aquell percentatge mínim que sigui 

imprescindible per atendre les situacions de reallotjament per disconformitat 

urbanística. 4. Reforçar les polítiques de compra d'habitatge i edificis per part de 

l'Administració a preus inferiors al cost públic de producció per destinar-los a 

polítiques socials i al lloguer assequible. 5. Atraure, mitjançant incentius, la 

inversió privada amb la finalitat de contribuir a la constitució d'un parc públic de 

lloguer assequible. 6. Aplicar una bonificació de la quota de l'IBI del 95% a 

aquells habitatges que siguin llogats en règim de lloguer assequible o cedits 

temporalment a fons d'habitatge per al lloguer social. 7. Destinar el 50% de la taxa 

turística a polítiques públiques d'habitatge. 8. Coordinar estratègies amb altres 

administracions en matèria d'habitatge: Instar i col·laborar activament perquè 

s'aprovin mesures legislatives i incentius fiscals que afavoreixin la rehabilitació i 

el lloguer assequible. Instar que es destinin recursos i finançament per a la 

constitució d'un parc d'habitatges en règim de lloguer assequible. 

 

El Sr. BLANCO justifica la presentació de la proposició en considerar que és 

necessari, i urgent, reflexionar sobre polítiques públiques d’habitatge; i adverteix 

que aquesta reflexió ha de ser prèvia al debat del nou Pla d’habitatge. Així, 

consideren que la primera cosa que cal reconèixer per encetar aquest debat és que 

el model de polítiques d’habitatge impulsades durant els darrers quaranta anys no 

han funcionat i, per tant, que cal un canvi de model. 

Destaca que el model impulsat fins ara afavoria el règim de tinença en propietat, 

fins i tot en el cas de l’habitatge públic, en detriment del lloguer, alhora que 

afavoria la venda de patrimoni públic en comptes del manteniment d’un parc 

públic d’habitatge. Constata que aquest és el model que van desenvolupar els 

governs del PSC, juntament amb ICV-EUiA i ERC, i durant els quals es va fer un 

gran esforç per promoure l’habitatge públic, pràcticament tot en règim de 

propietat, de manera que amb el temps es van poder vendre, perdent la seva funció 

social original. 

Assenyala que el resultat d’aquest vell model és que Barcelona, a dia d’avui, no ha 

assolit el parc d’habitatge públic que necessita. Esmenta, seguidament, un seguit de 

dades que corroboren aquesta afirmació i és que actualment la ciutat disposa de 

23.000 habitatges destinats al lloguer protegit, 10.500 dels quals només són públics, 

mentre que la resta pertanyen a privats, als bancs o a les entitats socials. Considera 

que aquesta situació els hauria d’avergonyir com a institució, però també que el 

lloguer protegit, si se suma el públic i el privat, només representi el 3% del parc total 

edificat de la ciutat. En contraposició, posa com a exemple que París disposa d’un 

parc d’habitatge de lloguer protegit cinc vegades més gran que Barcelona i, tot i això, 

es planteja d’ampliar-lo; el parc de Berlín és deu vegades més gran; Amsterdam o 

Nova York tenen quinze vegades més habitatge protegit de lloguer que no pas 

Barcelona. 

Considera que aquesta comparació posa de manifest la prova del fracàs del vell 
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model de polítiques d’habitatge. Això no obstant, no s’ha substituït encara per un de 

nou, ni ho va fer el Govern municipal de CiU, ni ara s’ho planteja el govern actual. 

Es pregunta on ha quedat el projecte 100x1.000, quants del mil habitatges previstos 

s’han incorporat al parc de lloguer públic. Posa de manifest que durant aquest any el 

Patronat Municipal d’Habitatge ha incorporat només 160 habitatges nous, només 

trenta dels quals són de nova promoció —Rodalies—, mentre que la resta són 

producte de la compra de parc privat. Afegeix que durant aquest mateix període de 

temps s’han produït 2.200 desnonaments i, per tant, alerta que és urgent substituir el 

vell model per un de nou que permeti assolir l’objectiu de constituir un parc 

d’habitatges de lloguer assequible que, com a mínim, arribi al 15% del conjunt 

edificat. 

Indica que amb la proposició que avui presenten plantegen mesures concretes per 

aconseguir aquesta fita, entre les quals, i en primer lloc, impedir la venda d’habitatge 

públic, que ha de ser lloguer, i només un percentatge petit de dret de superfície, 

mantenint sempre la titularitat pública del sòl i preu taxat. En segon lloc, reforçar les 

polítiques de compra del patrimoni a fi de destinar-lo a habitatge públic. En tercer 

lloc, establir beneficis fiscals com la bonificació del 95% de l’IBI per al lloguer 

assequible. Proposa, igualment, destinar el 30% de la taxa turística a polítiques 

públiques d’habitatge, cosa que es pot fer i està justificada, ja que invertir en 

habitatge públic suposa contribuir a pal·liar efectes de l’activitat turística a la ciutat. 

Finalment, es refereix a la necessitat d’una col·laboració més activa amb el sector 

privat, mitjançant incentius, i també amb altres administracions per aconseguir el 

finançament que aquest ajuntament tot sol no pot afrontar. 

Constata que aquestes són les principals mesures que proposen per canviar el model 

basat en la propietat per un de basat en el lloguer assequible, amb la finalitat de 

constituir un veritable parc públic d’habitatge que situï Barcelona a l’altura de les 

millors ciutats del món. 

 

El Sr. MARTÍ avança el suport del grup de CiU a la proposició sobre polítiques 

públiques d’habitatge, que ha estat transaccionada. 

Posa de manifest que en aquest terreny parteixen d’una situació molt negativa i, per 

tant, és indiscutible que cal avançar cap a una solució per donar resposta a les 

necessitats reals. 

En conseqüència, subscriu que com a principi general cal potenciar l’increment de 

l’oferta d’habitatge públic de lloguer, tant social com assequible; igualment, fa notar 

que els punts de la proposició estan continguts en la Llei 18/2007 de dret a 

l’habitatge i, per tant, els comparteixen plenament, així com la necessitat d’avançar 

decididament cap a la constitució d’un parc públic d’habitatge de lloguer. Remarca 

que durant trenta-dos anys governs municipals anomenats progressistes s’han dedicat 

a vendre sòl públic, i valoren els inicis de la gestió de l’actual govern per revertir 

aquesta situació, tot i que no voldrien que es quedessin curts. 

Afegeix que algunes de les propostes que conté aquesta iniciativa de Ciutadans 

sintonitzen amb algunes de les al·legacions que el seu grup presentarà al Pla local 

d’habitatge les properes setmanes. Així, es refereix a la necessitat de comptar amb la 

iniciativa privada, però especialment amb la iniciativa social sense ànim de lucre, en 

la promoció de la construcció d’habitatge assequible, apostant per incentivar aquesta 

opció amb bonificacions i subvencions. Adverteix que, altrament, només amb la 

iniciativa pública no s’aconseguirà incrementar el ritme necessari de producció i 

posada a disposició de la ciutadania d’aquests habitatges. En aquest sentit, alerta que 

cal donar suport al tercer sector, potenciant-lo com a operador i gestor d’habitatge 

públic de lloguer social. 

Confia, doncs, que es pugui reconduir la bombolla immobiliària i actuar amb un 
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impuls polític públic a fi que els propers anys s’assoleixi un parc d’habitatge 

municipal de lloguer social i assequible, que durant tres decennis els governs 

municipals del PSC i ICV-EUiA no van ser capaços de tirar endavant. 

 

La Sra. BENEDÍ considera que amb aquesta proposició es defineixen les al·legacions 

del grup de Ciutadans al Pla del dret a l’habitatge, i diu que els sorprèn que, 

coneixent la rigorositat i concreció que acostumen a tenir les propostes d’aquesta 

formació, aquesta sigui tan genèrica i no s’acabi concretant en res. 

Això no obstant, confirma el vot favorable del seu grup perquè totes les mesures que 

serveixin per augmentar el parc d’habitatge assequible fins a arribar a un mínim del 

15% són benvingudes. 

Comparteixen que l’habitatge protegit no s’ha de poder vendre, i que s’ha de 

mantenir la titularitat municipal del sòl i de la propietat, atès que és l’única manera 

d’evitar que el parc d’habitatge s’aprimi cada vegada més. Igualment, manifesta que 

també subscriuen els punts de la proposició que demanen dedicar els esforços a 

construir habitatge de lloguer públic, reforçar les polítiques de compra d’habitatge i 

edificis, que els privats s’impliquin en la construcció d’aquest parc d’habitatge, la 

reducció de l’IBI als habitatges de lloguer assequible, destinar part de la taxa turística 

a polítiques públiques d’habitatge, i coordinar-se i instar altres administracions. 

Observa que és difícil no estar d’acord amb les propostes contingudes en el text 

presentat per Ciutadans, però manifesta que el seu grup va més enllà i, tot i que ara 

no exposarà les al·legacions d’ERC al Pla del dret a l’habitatge, recorda que van 

anunciar la voluntat que Barcelona esdevingui ciutat de tanteig i retracte pel que fa a 

solars i edificis sencers. Precisa que aquesta mesura, que seria aplicable fent una 

modificació del PGM, permetria ampliar el parc públic d’habitatge, atès que el 

Govern municipal tindria preferència a l’hora d’adquirir solars i edificis que es 

posessin a la venda. Afegeix que, atenent la situació d’emergència habitacional, el 

seu grup voldria aplicar aquesta mesura a tots els habitatges, però entenen que els 

pertoca ser realistes i no ho demanaran, atès que la mesura abastaria un nombre 

ingent de casos que provocaria un bloqueig en els tràmits administratius. 

Afegeix que també demanen que el Govern municipal destini un 25% de la inversió 

municipal anual —110 milions d’euros— a incrementar el parc públic de lloguer 

mitjançant la rehabilitació, promoció i adquisició del sòl, ja que si realment existeix 

una emergència habitacional s’imposa posar-hi recursos, i el 25% proposat els 

permetria aconseguir arribar a la fita del 15% d’habitatge de lloguer assequible. 

Finalment, demana al Sr. Blanco que si ara el TC tomba la nova llei contra els 

desnonaments, aprovada ahir al Parlament de Catalunya per unanimitat, Ciutadans 

surti a defensar-la i no faci com va passar amb la Llei 24/2015 suspesa anteriorment. 

I també li recorda la força de la seva formació al Congrés dels Diputats per instar un 

canvi de la llei d’arrendaments. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que per al seu grup l’habitatge sempre ha estat una 

prioritat en l’àmbit de la política municipal, i considera que es tracta d’un dels reptes 

més importants que ara com ara té aquest ajuntament. 

En aquest sentit, confirma que no és casualitat que una de les primeres proposicions 

que el grup del PP va presentar en aquesta nova legislatura fos, l’octubre de 2015, 

l’aprovació d’un pla d’habitatge, que ara està sotmès a exposició pública, i al qual el 

seu grup ha presentat tot un seguit d’al·legacions. 

Manifesta que el seu grup està convençut que cal molt més habitatge de lloguer 

social, i que el model de la venda en concessió, propietat i dret d’ús ha estat un 

fracàs; en aquest sentit, posa com a exemple el cas de Torre Baró, on es va construir 

habitatge social per a la venda i va fracassar estrepitosament, mentre que quan 
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aquests mateixos habitatges es van passar al règim de lloguer social hi va haver cues 

per accedir-hi. Per tant, creu que és evident que la ciutadania demana lloguer social 

en comptes de compra, que pot acabar en un ús lucratiu i no pas social. 

Diu que estan a favor de bonificar l’IBI dels habitatges que es destinin al lloguer 

social. En aquest sentit, assegura que el seu grup creu molt més en la bonificació i la 

incentivació que no pas en la prohibició i la sanció, com sembla que pretén aquest 

govern municipal. 

Per tant, demanen al Govern que compleixi els objectius, que doni ús als nombrosos 

solars buit de la ciutat i hi promogui la construcció d’habitatge social; que faci 

realitat els projectes ja redactats, i que el Patronat Municipal de l’Habitatge tregui del 

calaix els diners —gairebé cent milions d’euros— destinats al Pla 100x1.000. 

 

La Sra. ROVIRA reitera, atès que ja ho han expressat en nombroses ocasions, que el 

seu grup entén que el dret a l’habitatge és un element essencial per a qualsevol 

persona o unitat de convivència a fi de desenvolupar el projecte vital; diu que, alhora, 

han constatat moltes vegades que hi ha un problema col·lectiu, a Barcelona i al 

conjunt del territori, d’accés al dret a l’habitatge, que els ha de fer qüestionar les 

bases del sistema productiu, de distribució i de consum de l’habitatge; és a dir, la 

base del sistema de provisió d’habitatge que s’està promovent fins a dia d’avui. 

Constata, també, que en parlar de sobirania residencial per a tota la ciutadania hi ha 

diverses qüestions que s’han de posar damunt la taula, i consideren que cal anar molt 

més enllà del que avui proposa el grup de Ciutadans. Altrament, confirma que el seu 

grup creu que, en primer lloc, la producció d’habitatge social implica desenvolupar 

cooperatives de treball i gestores d’habitatge de propietat col·lectiva, d’una manera 

assembleària i autogestionada. Així, doncs, entenen que les comunitats cooperatives i 

els veïns i les veïnes han de participar i implicar-se en tot el procés de planificació, 

de decisió, de producció i d’avaluació de les polítiques d’habitatge que han de 

garantir la sobirania residencial. 

Igualment, entenen que cal posar èmfasi en el foment de la ciutat construïda versus la 

nova construcció; és a dir, que creuen fermament en la rehabilitació, que ha de 

permetre a les persones viure als seus barris i que no comporti la gentrificació que 

actualment estan patint molts territoris. Finalment, diu que consideren que 

l’Administració local ha de fomentar per tots els mitjans l’autogestió, cedint solars, 

edificis i habitatges per a projectes comunitaris i cooperatius, que han de permetre un 

efecte multiplicador de l’acció pública per fomentar la producció i l’assoliment d’un 

parc d’habitatge social. 

Posa de manifest que per al seu grup és important anar a l’arrel del problema en 

matèria d’habitatge, de manera que s’imposa parlar del model econòmic neoliberal 

de Barcelona, que se sustenta en gran part en el turisme, de manera que aquesta 

també és una qüestió vinculada que cal abordar, i que es vegi reflectida en el PEUAT 

a fi d’assolir un decreixement turístic a la ciutat, atès que hotels i allotjaments 

turístics s’imposen davant altres tipus d’economies. Per tant, afirma que creuen 

fermament en la promoció d’unes economies que no devorin el dret a l’habitatge i 

que es refereixin al valor d’ús de l’habitatge i no al seu preu de mercat. 

En aquest sentit, confirma que discrepen amb el grup de Ciutadans quant a la seves 

concepcions en matèria de turisme i econòmiques, i per aquest motiu faran una 

abstenció, tot i que reitera que comparteixen molts dels punts continguts en la 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualitza la intervenció del Sr. Blanco dient que el PSC no ha 

governat quaranta anys en aquest ajuntament —quaranta anys va ser el que va durar 

la dictadura franquista— sinó que en van ser trenta-dos, durant els quals les famílies 



Ref.: CP 

15/16 V: 

20/01/2017 
PÀG. 52  

treballadores d’aquesta ciutat tenien la possibilitat de comprar pisos de protecció 

oficial, i remarca que les famílies volien tenir un pis en propietat, cosa que la majoria 

de vegades era la seva única garantia de futur. 

Indica que en arribar la crisi econòmica, aquesta situació va canviar, tant que moltes 

famílies no van poder assumir les hipoteques d’aquells pisos, ni d’altres que els 

bancs havien atorgat d’una manera que qualifica d’espúria i indecent. 

Per tant, constata que el panorama ha canviat i ara s’imposa l’habitatge de lloguer 

social; per tant, avança el vot favorable a la proposició perquè recull moltes de les 

propostes incloses en el Pla d’habitatge que fa pocs dies va presentar el Govern. 

Afegeix que un altre motiu per a aquest posicionament és que la proposta recull 

aspectes cabdals, com és que l’Ajuntament ha d’actuar per substituir la 

responsabilitat i la manca d’acció d’altres institucions mitjançant les subvencions de 

l’IBI, que no estan recollides a la llei, als propietaris que posen els seus pisos en 

lloguer social. Això no obstant, vol que quedi clar que aquesta administració, en 

subvencionar aquest impost, està actuant en substitució de l’Estat. 

Observa que el grup proposant també demana que s’apliqui taxa turística a l’àmbit de 

l’habitatge i, en aquest cas, remarca que això suposa substituir la Generalitat, que té 

competències en matèria d’habitatge que descuida i que provoca que aquest 

ajuntament hagi de dedicar recursos que no li pertocarien. 

Recorda, també, que l’Estat és qui té competència en matèria de legislació de sòl a fi 

d’impulsar habitatge públic, i que la Generalitat els darrers anys ha eliminat tots els 

ajuts al lloguer i al pagament d’hipoteques. 

Finalment, replica al Sr. Mulleras que el que va succeir a Torre Baró és que el 

Govern central va eliminar el subsidi a les hipoteques de l’única promoció pública 

que es va fer, cosa que no anima a comprar. 

 

El Sr. MONTANER precisa que el canvi de model que demana el grup de Ciutadans 

ja constava en el programa de Barcelona en Comú, i des del primer dia de la nova 

legislatura que hi estan treballant, tal com queda reflectit en les actuacions que estan 

tirant endavant i el Pla pel dret a l’habitatge. Subratlla que allò essencial és defensar 

el dret a l’habitatge i la seva funció social per sobre del seu valor econòmic i 

especulatiu. Confirma, per tant, que estan treballant en aquesta línia i que en el Pla de 

l’habitatge els dos punts cabdals són que el sòl i l’habitatge continuen sent de 

titularitat pública, i que prioritàriament ha de ser en règim de lloguer. Diu que han 

previst que el 80% sigui de lloguer assequible i social, i en un petita proporció es 

mantindrà el dret de superfície, i sobretot s’està fomentant la cessió d’ús per a 

cohabitatge; afegeix que a tot això s’hi sumen actuacions amb altres operadors, sense 

ànim de lucre o amb ànim de lucre limitat, i amb cooperatives. 

Avança, per tant, que votaran a favor de la proposició, que han transaccionat a fi de 

fer-la més viable i aproximada al Pla d’habitatge, actualment en fase d’al·legacions; i 

aprofita per demanar al grup proposant, que als districtes no ha votat favorablement 

aquest pla, que el votin favorablement en el tràmit final. 

 

El Sr. BLANCO respon a la Sra. Benedí, que demanava més concreció i que 

prenguessin mesures en altres administracions, que han presentat un esborrany al 

Parlament de Catalunya per aconseguir que la llei d’emergència habitacional tirés 

endavant corregint els aspectes que van portar al fet que fos impugnada pel TC; 

afegeix que ahir mateix van presentar aquestes mesures que inclou la proposició, i 

altres de concretes, al Parlament de Catalunya. Puntualitza que ERC va votar en 

contra de mesures concretes com ara la de dedicar el 30% de la taxa turística a 

polítiques públiques d’habitatge, juntament amb el PSC i Junts pel Sí. 

Ratifica, per tant, que el seu grup està a favor d’impulsar aquestes mesures i d’altres 
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per aconseguir un parc públic d’habitatge, a la Generalitat i també al Govern central. 

Igualment, fa avinent a la Sra. Andrés que fer autocrítica no és dolent, i que és 

necessària per canviar de model, atès que el vell model ha demostrat que a hores 

d’ara no funciona; addueix que perquè sigui creïble aquesta voluntat de canvi és 

indispensable l’autocrítica. 

Considera que tots plegats s’han de felicitar per l’aprovació d’aquesta proposició 

amb un consens ampli, fet que marca un abans i un després en les polítiques 

públiques d’habitatge. 

 

El Sr. MONTANER insisteix en el fet que no només defensen que la propietat del sòl 

continuï sent pública, sinó que estan comprant habitatge, fent que hi hagi més sòl 

urbanitzat dedicat a habitatge, tal com demostra la mesura que sis sòls d’equipament 

passin a ser d’equipament i habitatge dotacional; afegeix que també estan elaborant 

un cens d’habitatges buits, que ha començat pel Districte de Gràcia, que ha de 

permetre augmentar la borsa d’habitatge de lloguer; estan elaborant un índex de 

preus recomanats de lloguer al recentment creat Observatori de l’Habitatge, d’abast 

metropolità. Continua explicant que estan treballant per incloure el concepte de 

lloguer abusiu en la nova llei d’arrendaments urbans de Catalunya; s’estan 

sancionant els grans tenidors d’habitatges buits, i estan promovent i dotant de més 

recursos humans i econòmics la rehabilitació proactiva, entre altres mesures. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tres abstencions —

emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots a favor de la 

resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Manifestar, de manera inequívoca, el 

compromís d'aquest consistori per canviar el model de polítiques públiques 

d'habitatge, de la tinença en propietat vers el lloguer, o altres modalitats 

alternatives a la propietat, de manera que es garanteixi el manteniment de la 

funció social de l'habitatge públic. Prendre totes les mesures al seu abast per 

aconseguir l'objectiu de constituir un parc d’habitatges de lloguer assequible, que 

arribi com a mínim al 15% del conjunt del parc edificat, donant compliment a allò 

previst a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, entre les quals: 1. Impedir la venda 

de qualsevol modalitat d'habitatge protegit. 2. Garantir la perpetuïtat del 

manteniment de la titularitat pública de la propietat i del sòl destinat a habitatge 

protegit. 3. Dedicar tots els nous desenvolupaments d'habitatge públic a habitatge 

en règim de lloguer, en menor mesura, a dret de superfície, sempre que es 

mantingui un preu taxat i que es reguli adequadament el seu ús per garantir la seva 

funció social i impedir l’especulació, a excepció d'aquell percentatge mínim que 

sigui imprescindible per atendre les situacions de reallotjament per disconformitat 

urbanística. 4. Reforçar les polítiques de compra d'habitatge i edificis per part de 

l'Administració a preus inferiors al cost públic de producció per destinar-los a 

polítiques socials i al lloguer assequible. 5. Atraure, mitjançant incentius, la 

inversió privada amb la finalitat de contribuir a la constitució d'un parc públic de 

lloguer assequible. 6. Estudiar la bonificació del 95% de l’IBI als habitatges de 

petits propietaris o d’organitzacions sense ànim de lucre, dedicades al lloguer 

assequible o cedits temporalment a fons d'habitatge de lloguer social en les 

ordenances fiscals del 2018. 7. Impulsar una negociació amb la Generalitat 

orientada a destinar el 30% del total dels ingressos que genera la taxa turística a 

promoure polítiques públiques d'habitatge. 8. Coordinar estratègies amb altres 

administracions en matèria d'habitatge: Instar i col·laborar activament perquè 

s'aprovin mesures legislatives i incentius fiscals que afavoreixin la rehabilitació i 
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el lloguer assequible. Instar que es destinin recursos i finançament per a la 

constitució d'un parc d'habitatges en règim de lloguer assequible. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/4764) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal 

elabori un estudi que permeti conèixer els possibles usos que pot encabir la plaça 

de braus de la Monumental i que faci les gestions necessàries per tal que 

esdevingui propietat municipal durant el 2017. De manera que es pugui iniciar, 

posteriorment, un procés participatiu veïnal que fixi els usos d'aquest espai i 

culmini amb l'obertura d'un equipament públic de ciutat abans del 2020. 

 

Es presenta el text transaccionat següent, que se sotmet a debat: 

 

Que el Govern municipal elabori un estudi que permeti conèixer els possibles usos 

que pot encabir la plaça de braus de la Monumental i que faci les gestions 

necessàries per tal que esdevingui propietat municipal durant el 2017. De manera 

que es pugui iniciar, posteriorment, un procés participatiu en l’àmbit de ciutat que 

fixi els usos d’aquest espai i culmini amb l’obertura d’un equipament públic de 

ciutat abans del 2020. 

 

La Sra. CAPDEVILA indica que la proposició que presenta el seu grup ha estat 

transaccionada a proposta del grup de CiU, i recorda a tots els grups del Consistori 

que en el nou text que els ha estat repartit hi ha una lleugera diferència amb l’original 

en el sentit que en el primer deia “un procés participatiu veïnal” i en el definitiu 

transaccionat “un procés participatiu en l’àmbit de ciutat”. Feta aquesta 

puntualització es refereix al fet que, d’ençà de la seva inauguració el 12 d’abril de 

1914 i fins als anys setanta, la plaça de braus de la Monumental va ser un referent de 

la tauromàquia a l’Estat espanyol. Explica que a partir de la dècada dels seixanta, i 

coincidint amb l’evolució de la societat catalana en general, i la barcelonina en 

particular, les curses de braus van experimentar un declivi progressiu com a 

espectacle de masses, juntament amb l’aparició de noves formes d’oci i la presa de 

consciència sobre el patiment dels animals per part de la població més jove, que van 

fer que la Monumental hagués de compaginar la seva tradicional activitat taurina 

amb espectacles de circ o esdeveniments musicals. 

Assenyala que a partir del 25 de setembre de 2011, data de la darrera cursa de braus 

celebrada a Barcelona, la Monumental ha continuat acollint puntualment 

esdeveniments de tota mena, i només ha mantingut els seus vincles amb la 

tauromàquia per acollir el Museu Taurí de Barcelona. En conseqüència, destaca que 

la incertesa sobre el seu futur ha provocat tota mena d’especulacions sobre el destí 

que volen donar els seus propietaris, la família Balañá, a la plaça; i precisa que s’ha 

parlat d’un hotel, d’un centre comercial o, fins i tot, d’una mesquita. 

Això no obstant, confirma que el cert és que la Monumental forma part del paisatge 

urbà de la ciutat i de l’imaginari col·lectiu, especialment pel mític concert dels 

Beatles, el 3 de juliol de 1965; o amb la democràcia recent estrenada, el míting 

històric del PSUC del 29 de maig de 1978, el primer després de la legalització del 

PCE, amb un cartell que incloïa La Pasionaria i Santiago Carrillo. 

Observa que no s’ha d’oblidar que la Monumental, enguany un edifici singular i 

centenari que barreja els estils neomudèjar i bizantí, està catalogada com a bé cultural 

d’interès local. I alerta que a fi d’evitar que corri el mateix dissortat destí de l’antiga 

plaça de toros de Las Arenas, entenen que l’Ajuntament ha d’adquirir la Monumental 

i habilitar-la com a equipament públic de referència, de barri i de ciutat i, fins i tot de 
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país, i que ha de dur a terme un estudi a fi d’encetar, quan sigui el moment, un procés 

participatiu que permeti determinar quins seran els usos de caràcter públic que haurà 

d’acollir l’edifici, entre els quals apunta la Biblioteca Provincial, una escola de circ o 

un circ estable; en definitiva, però, atorgant-li l’ús que la ciutadania consideri més 

adient. 

Opina que la proximitat de la Monumental amb grans equipaments culturals com el 

TNC o L’Auditori serviria per reforçar el barri del Fort Pienc com un clúster de 

cultura que, de ben segur, generaria sinergies positives molt significatives per al 

conjunt de la ciutat. Afegeix que tampoc no es pot obviar que la Monumental ha estat 

una reivindicació històrica de l’Associació de Veïns del barri de Fort Pienc, que 

sempre ha manifestat el seu interès que es convertís en un equipament públic. 

Per tots els motius que acaba d’exposar, justifica la presentació d’aquesta proposició, 

que llegeix. 

 

El Sr. MARTÍ, després d’anunciar el vot favorable del seu grup i agraint la 

incorporació de l’esmena que ha citat la Sra. Capdevila, expressa la satisfacció 

personal, i del seu grup, per la possibilitat d’aquest nou debat sobre el futur de la 

Monumental, plantejat amb uns termes que exclouen altres polèmiques que han 

envoltat aquest equipament massa sovint els darrers temps pel que fa als seus 

hipotètics usos religiosos. 

Posa en relleu que sembla que tothom comença a tenir clar que La Monumental pot 

ser que mai més no torni a acollir curses de braus. Recorda que Barcelona és ciutat 

lliure d’espectacles taurins, per molt que determinades sentències o recursos davant 

el TC persegueixen el retorn del maltractament animal a Barcelona. Dit això, ratifica 

que de cap manera no es poden oposar a la proposició del grup d’ERC, i consideren 

que hi ha d’haver un procés participatiu a escala de ciutat, tal com han expressat amb 

l’esmena presentada, a fi de decidir si en el futur la Monumental ha d’acabar sent un 

equipament públic. 

No obstant això, adverteix que cal tenir presents un seguit de supòsits a l’hora 

d’abordar el debat, entre els quals la necessitat de ser realistes a l’hora de generar 

expectatives quant a una operació de compravenda de l’edifici per l’Administració, 

atès que la propietat podria decidir que el ven a algú altre. Diu, però, que no 

s’imaginen l’Ajuntament justificant un procés d’expropiació. Igualment, recorda el 

nivell de protecció patrimonial de La Monumental, fet que condiciona els usos futurs 

de l’edifici. I, en tercer lloc, diu que cal tenir en compte la possibilitat de viabilitat 

dels terminis establerts en la proposició, sobretot si volen ser realistes, a banda, com 

ja ha dit, de la voluntat de vendre o no de la propietat. 

Tanmateix, confirma que estan plenament d’acord amb el plantejament general de la 

proposició, i consideren que, si s’aprova, el Govern hauria d’assumir-la orientada a 

convertir La Monumental, en un futur, en un equipament públic per a la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Capdevila si la plaça de La Monumental està 

en venda, atès que al seu grup no li consta. 

Subratlla que un error en què no han de caure els polítics és en els futuribles, així, si 

La Monumental no està en venda no té cap sentit elaborar un estudi sobre els 

possibles usos que se li poden donar. Adverteix que en la vida i en la política s’ha de 

ser rigorós, i fer propostes basades en fets reals que afecten la ciutadania. 

Posa en relleu que a Barcelona existeixen altres prioritats que no La Monumental per 

invertir el pressupost públic, altres equipaments més importants i necessaris per a 

l’atenció a les persones. 

Considera curiós que els partits que insisteixen en les polítiques socials prefereixin 

gastar el diner públic en la compra d’edificis privats que ni tan sols són a la venda, 
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sense saber, d’entrada, a què els dedicarà, cosa que defineix com a especulació. 

Confirma que al grup de Ciutadans li interessa invertir en habitatge, en escoles 

bressol, en CAP, però no en edificis que ni tan sols estan a la venda. Adverteix que la 

política no es pot basar en utopies sinó en fets reals; altrament, amb aquesta 

proposició, amb què també es convida la ciutadania a un procés participatiu ciutadà, 

entén que es creen falses expectatives. 

Es pregunta, per tant, si el grup proposant té un pla alternatiu si la plaça de toros no 

està en venda, i suposa que no volen pas expropiar-la. Afegeix la qüestió del cost 

econòmic, si el grup proposant se l’ha plantejat en el cas hipotètic que es pogués 

comprar. 

Observa que potser el grup d’ERC ha oblidat la sentència del TC, en el sentit que la 

competència de la Generalitat en matèria d’espectacles públics no inclou prohibir les 

corrides de toros, declarades per llei patrimoni cultural immaterial. Insisteix que cal 

respectar les sentències del TC, i afirma que el seu grup té el bon costum de fer-ho. 

Fa notar a la Sra. Capdevila que no es poden basar en utopies, i aquesta proposta que 

avui fa el seu grup no és altra cosa que un brindis al sol. 

 

El Sr. MULLERAS diu que a la Sra. Capdevila només li ha faltat demanar en la seva 

intervenció l’expropiació de la Monumental; addueix que poden arribar a entendre 

aquesta voluntat per part del grup d’ERC, però no pas del de CiU, cosa que atribueix 

a la influència dels companys de viatge del procés. Alerta que la voluntat d’aquestes 

accions expropiatòries pot acabar sense diners als carrers i amb les cartilles de 

racionament, tal com passa als països on fan de l’expropiació la seva principal eina 

política. 

Se suma a la pregunta formulada per la regidora Barceló sobre la venda de La 

Monumental, ja que tampoc no els consta que la propietat vulgui vendre. Per tant, 

reitera que obligar un privat a vendre a l’Administració pública no és altra cosa que 

una expropiació. Afegeix que un equipament com és La Monumental, que es podria 

dedicar a moltes coses, també a les curses de braus tal com sentencia el TC, 

suposaria per a l’Ajuntament pagar un preu, que tampoc no es concreta en la 

proposició i sembla que tampoc no els sembla important; fa notar que, a més, volen 

que tota l’operació es faci amb urgència, el 2017, i per tant l’import ja hauria de 

constar als pressupostos que s’han votat en aquesta mateixa sessió. 

Considera que el grup d’ERC proposa, com ha dit la Sra. Barceló, un brindis al sol, 

amb el cava pagat per tots els barcelonins. En conseqüència, avança el vot en contra 

del seu grup, també perquè consideren la proposta un menysteniment a la propietat 

privada, i remarca que, d’entrada, haurien de saber si la propietat vol vendre La 

Monumental. 

Adverteix que si l’estat de dret ha de continuar funcionant i la societat avançant, cal 

respectar la propietat privada i per les garanties que concedeix la llei, consideracions 

aquestes que els porten a votar en contra d’aquesta proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN també anuncia el vot contrari a la proposició argumentant que 

no és realista en els termes en què es formula. Diu que no és que no vulguin que La 

Monumental esdevingui un equipament públic, però el problema és que no és realista 

fer el plantejament per al 2017, i per aquest motiu el seu grup hi ha presentat una 

esmena demanant que no es concretés la temporalitat, que els ha estat refusada. 

Afirma que comparteixen plenament que La Monumental ha de ser pública, atès que 

és la millor manera de garantir la seva conservació, ja que es tracta d’un edifici 

modernista singular, catalogat com a bé d’interès cultural local. Manifesta que el 

Grup Socialista, juntament amb entitats ciutadanes i de l’Eixample, comparteixen 

àmpliament la voluntat que la plaça de braus La Monumental esdevingui un 
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equipament al servei de la ciutat, sobretot al servei de veïns i veïnes del barri de Fort 

Pienc, i amb la màxima participació ciutadana. Puntualitza, però, que quan expressen 

la voluntat que esdevingui un equipament públic al servei de la ciutadania no vol dir 

que hagi de ser pagat totalment per aquest ajuntament com a única opció, sinó que el 

conjunt d’administracions són corresponsables del benestar del conjunt de la 

ciutadania de la capital de Catalunya i del segon nucli urbà en importància de l’Estat. 

Per tant, remarca que Catalunya i l’Estat han de ser conscients d’aquesta realitat i 

aportar els recursos en conseqüència, i indica que també han presentat alguna esmena 

en aquesta línia. 

Observa que el grup proposant demana que l’edifici sigui adquirit per l’Ajuntament 

el 2017, i constata que això no és possible perquè les inversions ja estan força 

definides fins al 2019, i afegeix que, malgrat que no disposen d’una valoració 

econòmica concreta, és previsible que la compra de La Monumental impliqués aturar 

moltes o gairebé totes les inversions de l’Eixample. 

Considera contradictori que el grup d’ERC no vulgui dialogar sobre el pressupost de 

l’exercici vinent, sobre el PAM o el PIM i que, alhora, presenti proposicions que 

impliquen una inversió molt substancial; entén que tal vegada ho fan per quedar bé 

amb els qui s’han compromès a tramitar la proposta, però conscients que no 

reflecteix la voluntat real del grup proposant que això sigui aprovat. Addueix que si 

ho volguessin de debò ho haurien d’haver presentat com una al·legació al pressupost 

del 2017, com han fet en altres assumptes. 

 

La Sra. LECHA fa avinent que més enllà de la prohibició de les curses de braus, 

aconseguida arran d’una ILP signada per cent vuitanta mil persones, aquest 

espectacle de crueltat ja estava en decadència a Barcelona des de fa molts anys. 

Posa de manifest que queda molt per fer per posar fi a l’ús i maltractament dels 

animals en espectacles públics als Països Catalans, però haver posat fi a la macabra 

activitat de La Monumental és un motiu d’orgull per a la ciutat. Tot i això, fa notar 

que l’espai de la plaça fa anys que està desaprofitat i és objecte de tota mena 

d’especulacions. Per tant, entenen que ja és hora que la propietat deixi d’especular 

amb aquest espai al mercat immobiliari a còpia de llançar globus sonda; per aquest 

motiu, estan convençuts que cal tirar endavant totes les opcions d’adquisició de La 

Monumental, l’expropiació forçosa inclosa, a fi que un espai de dotze mil metres 

quadrats infrautilitzat i en decadència inclogui equipaments públics per a la ciutat. 

Fa notar, atès que sempre es queixen tots de la manca de sòl, que amb La 

Monumental tenen una oportunitat de recuperar una illa sencera de l’Eixample. I 

afegeix que, davant l’amenaça especulativa, és necessari que el Govern de la ciutat 

adquireixi diversos compromisos, entre els quals el primer és deixar clar que la 

qualificació de La Monumental és d’equipament, i que no es canviarà per cap 

concepte a fi de permetre un canvi d’ús que afavoreixi pelotazos urbanístics amb 

nova construcció; i també, i molt especialment, que no s’hi faran hotels ni centres 

comercials, cosa que implica necessàriament incloure els barris de Fort Pienc i 

Sagrada Família a la zona 1 del PEUAT. 

Per tot plegat, agraeix al grup d’ERC la presentació de la proposició, a la qual avança 

el vot favorable. 

 

La Sra. PIN agraeix al grup d’ERC que posi el focus en icones i edificis emblemàtics 

de la ciutat, però tot i això avança el vot contrari de Barcelona en Comú. 

Comparteix que cal treballar perquè La Monumental sigui una propietat pública i, en 

aquest sentit, subscriu la importància de la implicació de totes les administracions per 

fer-ho possible i que l’equipament que pugui allotjar respongui a les necessitats del 

territori, i que serveixi de referent contra el maltractament animal. 
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Tanmateix, i com comentava la regidora Ballarín, reitera que no existeix un partida 

pressupostària el 2017 per a l’adquisició de La Monumental, ni tampoc no s’hi ha 

presentat cap al·legació en aquest sentit. Afirma que per aquest motiu tampoc no 

poden endegar un procés participatiu, ja que no tindria cap sentit fer-ho sense tenir la 

propietat de l’edifici. 

Precisa, però, que si realment temen que La Monumental es converteixi en un hotel, 

tenen l’oportunitat de fer servir el PEUAT; alhora, proposa obrir un espai de diàleg a 

fi de parlar sobre els equipaments necessaris per a la ciutat i de tots els edificis que 

consideren que han de ser patrimoni de la ciutat. 

Finalment, convida tots els grups a treballar perquè la monumental esdevingui de 

propietat pública, tot i que no necessàriament municipal. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix el posicionament dels grups que han donat suport a la 

proposició, malgrat que no ha obtingut els suports suficients per tirar endavant. 

Adreçant-se a la Sra. Barceló i al Sr. Mulleras, replica que si el seu grup fa brindis 

al sol, les seves formacions fan brindis a l’ombra, atès que donen suport al 

maltractament animal, que disfressen amb les intervencions que acaben de fer, 

amb la confiança que algun dia a la plaça s’hi tornin a fer corrides de toros. 

A la Sra. Ballarín li respon que el fet que el grup d’ERC no hagi donat suport als 

pressupostos no significa que s’hagin d’estar de presentar projectes per a la ciutat, 

altrament, assegura que continuaran fent propostes per millorar Barcelona, 

independentment de si aproven els pressupostos o no. 

Retreu als grups que han votat en contra d’aquesta proposició que afavoreixin la 

possibilitat que aquest edifici singular caigui en mans d’un grup inversor i es 

trobin amb el mateix que ha succeït amb Las Arenas. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que el seu grup no fa res a l’ombra sinó de cara, amb 

projectes reals i propostes factibles, i no es basen en utopies, sinó que es 

preocupen pels problemes reals de la ciutadania. 

Remarca que els diners públics han de servir per a propostes concretes i 

assumibles, i no utopies que no generen res més que frustració. 

 

El Sr. MULLERAS es referma en el fet que la proposició és un brindis al sol, atès 

que es tracta de la compra d’una propietat que no està en venda, i que al seu parer 

significa una expropiació. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que no poden comprar un espai que ara com ara no està 

en venda, menys encara desvinculat d’un pla d’equipaments, d’un PIM o d’un 

pressupost, que són els instruments per fer realitat els projectes de ciutat. 

 

La Sra. PIN tanca les intervencions en aquest punt, i fa notar al Sr. Mulleras que 

és molt legítim plantejar aquesta qüestió, i que en cap moment s’ha parlat d’una 

expropiació. 

Fa avinent a la Sra. Capdevila que és evident que poden plantejar projectes per a 

la ciutat, i convida la seva formació a asseure’s a parlar dels equipaments de 

ciutat, però remarca que cal una partida pressupostària, i alerta que no es poden 

hipotecar els pressupostos del Districte de l’Eixample amb una partida que ara 

mateix no està prevista. 

 

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 i pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 
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Andrés i Ballarín, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i 

també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i divuit vots a favor 

de la resta de membres del Consistori. 

 
 

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/4768) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar el Govern 

municipal a no prendre cap acord fins que el Plenari dels Consell Municipal no s'hagi 

pronunciat sobre la connexió dels tramvies. En cas que aquest sigui favorable s'haurà 

de pronunciar sobre el seu traçat íntegre des de la plaça de Francesc Macià fins a la 

plaça de les Glòries, concretant el traçat en aquest indret. 2. Instar el Govern 

municipal a convocar els grups municipals a una reunió tècnica sobre els diferents 

estudis presentats sobre el tramvia en el termini més breu possible, per tal d'avaluar 

les diferents alternatives. 3. Elevar, en el termini màxim de 3 mesos, al Plenari del 

Consell Municipal, una proposta sobre la conveniència de celebrar una consulta 

sobre la connexió del tramvia. 4. Constatar la prioritat de l'arribada de la línia 9/10 de 

metro al barri de la Marina, abans de qualsevol actuació sobre la connexió dels 

tramvies. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa que el tramvia ha de ser una decisió estratègica 

de ciutat, irrevocable una vegada adoptada, i recorda que estan parlant d’un projecte 

de 175 milions d’euros, que se sumarien als esmerçats en la reforma de la Diagonal 

promoguda durant el mandat anterior. Afegeix que les afectacions d’aquesta decisió 

serien molt remarcables en el transport públic, per a l’empresa de transports 

metropolitans i per a la mobilitat. En aquest sentit, recorda que fa pocs dies es va 

donar a conèixer un informe del RACC, en què s’alertava d’una major congestió i 

contaminació vinculada a la connexió de les línies de tramvia existents per la 

Diagonal. Continua dient que l’actuació també provocaria afectacions al trànsit, entre 

les quals els canvis de sentit de circulació del carrer Urgell i l’avinguda de Sarrià, o 

l’impacte al carrer París, i modificacions importants en els sentits mar-muntanya de 

Sant Gervasi i Gràcia amb la seva connexió amb l’Eixample. 

Precisa que la proposició que presenten consta de quatre punts, el primer dels quals 

és reclamar al Govern que no prengui cap decisió sobre la connexió del tramvia per 

la Diagonal sense que el Plenari es pronunciï; és a dir, que afronti les decisions 

futures amb rigor, i sense apriorismes ideològics, tal com acostuma a fer Barcelona 

en Comú. 

Entén que tots els grups municipals estan a favor de connectar les dues línies de 

tramvia, però amb diversitat de parers de per on cal fer-la. I apunta que en el cas que, 

finalment, l’opció fos per la Diagonal, els primers que s’haurien de posar d’acord 

serien els socis de govern, en vista de les diferències expressades entre el Sr. Mòdol i 

la Sra. Sanz sobre el traçat del tramvia a la plaça de les Glòries. 

En conseqüència, demana a l’alcaldessa que es deixi aquesta connexió en via morta, 

que el Govern no prengui més decisions unilaterals que poden hipotecar decisions 

futures. 

Indica que el segon punt de la proposició fa referència a encetar un diàleg amb els 

grups municipals, mitjançant reunions tècniques per avaluar alternatives, calendari i 

finançament de la connexió, sense l’apriorisme que hagi de ser indefectiblement per 

la Diagonal. 

Quant al punt tercer, que demana que en el termini de tres mesos el Govern presenti 

una proposta al Plenari sobre la conveniència o no de fer una consulta, entén que s’ha 

de valorar si ja donen per bona la que es va fer el 2010 o si en fan una de nova o si, 
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altrament, s’imposarà la voluntat del Govern sense cap consulta. 

Finalment, pel que fa al quart punt expressat en la proposició, manifesta que reitera 

el plantejament de considerar prioritari per a la xarxa de transport públic i la 

mobilitat urbana les línies 9 i 10 de metro i, per tant, fer realitat l’arribada del metro 

al barri de la Marina. 

 

El Sr. FORN es refereix a les inversions que han tingut molt poca o nul·la rendibilitat 

social, entre les quals autopistes, aeroports o línies d’alta velocitat que, en principi, 

disposaven d’uns estudis de demanda de passatgers molt favorables. I concreta que el 

Govern de la ciutat té la pretensió ara d’implantar una infraestructura ferroviària en 

superfície per la Diagonal, entre les places de Francesc Macià i les Glòries, per a la 

qual no existeix consens polític. Afegeix que experts independents no veuen viable 

una inversió que abraça una forquilla entre els 175 i els 400 milions d’euros, sense 

cap garantia de retorn econòmic ni social. 

Remarca que allò més preocupant és, però, que la demanda real de passatgers, segons 

estudis encarregats per aquest ajuntament, no justifica la connexió, mitjançant una 

línia ferroviària de superfície, pel centre neuràlgic de la ciutat. 

Posa de manifest que els fonaments emprats pel Govern municipal a fi de justificar 

aquesta infraestructura es basen en estudis tècnics presentats el març passat, 

incomplets i metodològicament poc rigorosos, i els responsables polítics i tècnics han 

advertit que aquests estudis són el primer pas per dirimir la millor opció per 

connectar el tramvia per la Diagonal i, mentrestant, el Govern tira pel dret sense 

consens polític, i licita projectes per valor de tres milions d’euros en estudis 

informatius, projectes executius, i prenent una decisió basada exclusivament en 

interessos partidistes. 

Es queixa que no els ha estat lliurada la informació de base que ha permès fer els 

estudis, que el seu grup ha sol·licitat de totes les maneres possibles, malgrat que el 

Govern es vanta de ser transparent per sobre de tot. Fa avinent que, atès el cas omís a 

les seves peticions d’informació, s’han vist obligats a presentar el cas a la comissió 

de garantia del dret d’accés a la informació pública, i demanar la seva empara perquè 

obligui el Govern a facilitar-los-la. Remarca que, fins ara, totes les reclamacions han 

decidit a favor seu, demostrant que la manera de procedir del Govern no és la que 

s’espera d’un govern autoproclamat transparent. 

Precisa que la informació que demanen forma part d’un estudi encarregat per 

l’Ajuntament i, per tant, que ha estat sufragada amb diner públic, com també ho 

estaria la hipotètica connexió del tramvia per la Diagonal. Reitera, doncs, que es 

tracta d’una informació pública i, com a tal, ha d’estar a l’abast de qualsevol ciutadà. 

Manifesta que estan d’acord amb la proposició del grup del PP, però alerta que és de 

vital importància que no es donin per bons ni l’estudi de demanda de passatgers del 

tramvia, que qualifica d’autèntic nyap, ni les xifres d’estalvi de temps presentades. 

Observa que l’aspecte de les emissions contaminants no ha estat tractat de manera 

suficientment rigorosa, i se n’ha fet una anàlisi molt superficial; s’han obviat d’una 

manera temerària els efectes de la congestió que produiria l’increment de l’onada 

verda —tots els semàfors amb llum verda—, imprescindible per assolir velocitats 

comercials de 16,7 quilòmetres en el cas del tramvia. Afegeix que desconeixen per 

quin motiu tampoc no s’ha fet el càlcul de la congestió que es produiria en les 

cruïlles, amb el consegüent increment de les emissions, càlculs imprescindibles en 

els projectes de mobilitat, i qüestiona la raó per la qual el projecte no disposa 

d’estudis semafòrics. 

Pels motius al·legats, avança el suport a la proposició. 

 

El Sr. ALONSO observa que novament tornen a fer el debat recurrent sobre el 
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tramvia, que qualifica de debat estèril per a la ciutat; un debat que considera letal per 

a la mobilitat urbana, atès que mentre es dediquen a parlar d’això deixen de banda la 

mobilitat global de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

Argumenta que tots els grups polítics estan d'acord que cal reduir el nombre de 

vehicles privats circulant per la ciutat i millorar el transport públic, un compromís 

quantificat en el Pla de mobilitat urbana amb una reducció del 21% del nombre de 

desplaçaments amb vehicle privat. Indica que els resultats que s’estan obtenint per 

assolir aquest objectiu són desastrosos, ja que estan anant en sentit contrari, el trànsit 

s’incrementa i cada vegada hi ha més cotxes i més contaminació a la ciutat. En 

aquest sentit, concreta un seguit de dades objectives que ningú no ha qüestionat, com 

són els 12.000 vehicles diaris que eliminaria la connexió del tramvia per la Diagonal, 

del milió i mig que cada dia circulen per la ciutat, és a dir, la reducció seria d’un 

0,8%. 

En vista d’aquesta xifra, demana que reflexionin partint de zero. Precisa que 

l’objectiu col·lectiu, com ja ha dit, és la reducció del nombre de vehicles privats en 

un 21%, i remarca que estan focalitzant tot el debat polític i els recursos tècnics en un 

projecte que no aconseguiria ni una reducció de l’1%. Considera, per tant, que s’han 

equivocat de debat. 

Demana que es posin tots els esforços a treballar per un model de mobilitat global, 

imposant millores a rodalies, estudiant els accessos futurs a la ciutat, la millora de les 

connexions metropolitanes, les xarxes de bus, els carrils bici, els eixos verds. Indica 

que en aquest model global el tramvia tindrà el paper que entre tots decideixin. 

Pel que fa al contingut de la proposició, confirma que comparteixen qüestions com 

ara la prioritat de l’arribada del metro al barri de la Marina o la necessitat de 

transparència, però no acaben de veure clara una consulta sobre la connexió, perquè 

entenen que es tracta d’un aspecte que s’ha de decidir amb criteris tècnics i no 

politicodemagògics. 

Per tot el que acaba d’exposar anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS diu que, en certa manera, comparteixen la preocupació pel que fa 

al consens polític entorn de la connexió del tramvia per la Diagonal, i el fet que es 

condicioni el projecte a un acord del Plenari del Consell Municipal els sembla obvi. 

Manifesta, igualment, que també els sembla evident que els grups de l’oposició han 

de poder fer un seguiment acurat del projecte a fi d’avaluar les diverses alternatives, 

cosa que, almenys el seu grup, ha anat fent des de fa uns mesos. Precisa, en aquest 

sentit, que després de valorar la primera part dels estudis elaborats han demanat al 

Govern més concrecions quant al cost de les alternatives, així com les 

microsimulacions de trànsit que han de permetre conèixer l’abast de la reordenació 

de la circulació, concretament a l’Eixample, al marge de les xifres presentades, que 

consideren clau per dur a votació un projecte d’aquesta magnitud. I posa en relleu 

que a dia d’avui la Diagonal ja està col·lapsada de cotxes, de fum i de soroll. 

Confirma que estan d’acord que cal prioritzar l’arribada de les línies 9 i de 10 de 

metro al barri de la Marina, i recorda que han arribat a condicionar els pressupostos 

del 2017 a desencallar aquest projecte, de manera que avui celebren que el grup del 

PP, malgrat les crítiques que els va fer en el seu moment, se sumi a la reivindicació. 

Per tot el que acaba d’exposar, considera que la proposició és òbvia i redundant, i es 

pregunta com es pot arribar a un acord sense un acord previ. 

Això no obstant, celebra l’interès creixent del grup del PP pel que fa a les consultes 

ciutadanes i el diàleg polític, que entenen que s’aplicaran ells mateixos a l’hora de 

posar fàcil el mandat democràtic que té Catalunya de celebrar un referèndum 

d’independència, o qüestions fonamentals per desencallar les línies 9 i 10 com és el 

finançament autonòmic que sistemàticament ha incomplert el Govern central. 
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Així, doncs, mentre esperen que el PP es posi a treballar per desencallar el 

finançament del metro i a cercar quina és la millor solució per connectar la Diagonal 

mitjançant transport públic, avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que el 15 de març d’enguany els grups de CiU, 

Ciutadans, ERC, PSC i PP van fer una roda de premsa sobre la possible connexió de 

les dues línies de tramvia de la ciutat, i que el seu grup va batejar-la Frankenstein 

perquè tots els grups, i un en concret, tenien posicions sobre el tramvia 

superficialment diferents, i de vegades contradictòries en el temps, però compartien 

obviar un aspecte sobre el qual mai no es parla, i és qui gestiona el tramvia. Remarca 

que cap d’aquests grups va esmentar les empreses privades que es lucren del 

transport públic de la ciutat; i fa avinent que la ciutadania no veu amb bons ulls la 

privatització d’allò públic, especialment després de dècades de venda amb les 

conseqüències conegudes per tothom. 

Posa de manifest que la majoria de membres del Consistori continuen amb la 

cantarella, la defensa i l’execució de les externalitzacions, o gestions indirectes com 

ara les anomenen. Considera que això no és estrany, ja que l’empresa privada sempre 

ha estat molt ben valorada per aquest ajuntament. 

Afegeix que tampoc no els sorprèn, tenint en compte la gran quantitat de polítics 

professionals que passen de les institucions a les empreses privades, el que es coneix 

com a porta giratòria, tenint ben clar que el negoci és el negoci malgrat que parlin de 

bé comú. Precisa que el darrer cas conegut de porta giratòria ha estat el de Felip Puig, 

que passa, en només un mes, de ser conseller a la Generalitat a la presidència de 

Tram, empresa operadora de les línies de tramvia de Barcelona. I aprofita per 

assenyalar que el Govern encara no els ha informat del muntant econòmic que 

s’enduu l’exconseller Pere Macias per treballar sobre l’assumpte de la connexió. 

Diu que els resulta curiós que en la roda de premsa a què s’ha referit en començar, 

vint-i-set regidors coincidien amb Barcelona en Comú, en aquell moment governant 

en solitari encara, en mantenir el silenci sobre les empreses privades del Tram. 

Indica que els diversos informes elaborats han fet referència a les inversions a trenta 

anys, a la demanda de viatges, la reducció del trànsit de vehicles, estalvis de temps i 

disminució de la congestió, però en cap cas han esmentat el negoci que tot això 

implica. 

Concreta que les empreses del Tram són un 95% privades i un 5% públiques, amb 

tres grans accionistes, Globalvia, Alstom i Moventia. Precisa que la primera —abans 

Bankia i FCC, i que ara inclou un fons de pensió britànic, un de canadenc i un altre 

d’holandès— s’emporta prop del 50%; Alstom té un 25% i, alhora, fabrica els 

combois, de manera que s’emporta negoci per dues bandes; mentre que Moventia fa 

diners amb el tramvia i amb els concessionaris de vehicles. Afegeix que existeix un 

soci minoritari, Comsa Emte, que pertany a la família Sumarroca, imputada en el cas 

Pujol i acusada de finançar Convergència Democràtica de Catalunya. 

Es refereix al fet que l’empresa Tram ha rebut els darrers quatre anys gairebé cent 

milions anuals, que continuarà cobrant fins al 2032, i s’haurà emportat de l’erari 

públic 2.062 milions d’euros. I observa que el Govern justifica que es tracta d’una 

oportunitat per fer créixer el 5% públic de Tram, tot i que no precisa en quant ni què 

significarà, ni quin poder atorgarà això a l’Ajuntament. 

En conseqüència, confirma que no trobaran el suport del seu grup ni a la privatització 

del transport públic ni a la demagògia del grup del PP i, per tant, avança que 

s’abstindran. 

 

El Sr. MÒDOL indica que la contribució del grup del PSC al tema de la connexió del 

tramvia per la Diagonal és la mateixa que els darrers mesos, que és donar suport a la 
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necessitat de consens per emprendre un projecte de tal magnitud i, sobretot, el fet 

d’enfocar la qüestió de l’espai públic. 

Subratlla que totes les grans decisions de ciutat necessiten consens, i el tramvia no és 

una excepció, i fa falta una majoria del Plenari perquè les grans inversions no es 

poden licitar sense. Afirma que el seu grup està convençut que hi ha d’haver tramvia 

per la Diagonal, tal com consta en el pacte que van signar amb Barcelona en Comú 

en incorporar-se al govern. 

Insisteix, però, que són conscients que cal la majoria del Plenari perquè sigui 

possible l’operació, per la qual cosa cal que es faci debat i que s’elaborin estudis i 

documentació, així com l’establiment d’un grup de treball, ja que és a partir del 

coneixement precís de tots els factors que es poden prendre millors decisions. 

Addueix que la proposició que presenta el grup del PP posa de manifest que no 

accepta participar en el debat de la connexió del tramvia, sinó utilitzar-lo, i creu que 

la proposta és una maniobra de distracció a fi de trobar discrepàncies on no n’hi ha. 

Es reafirma en el fet que el seu grup es compromet a dialogar i establir consens en 

aquesta qüestió, i considera que ara pertoca, defensant els criteris propis, trobar la 

millor solució, no només per a la mobilitat i el transport públic, sinó per a una peça 

fonamental de l’espai públic, que ha de ser flexible, sostenible i estimulant. 

En conseqüència, anuncia el vot en contra del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. SANZ precisa que ara com ara s’ha licitat l’estudi informatiu, tal com 

s’estipulava en el conveni signat amb la Generalitat, i que determina que és a l’ATM 

a qui correspon encarregar-lo, juntament amb Bimsa. 

Pel que fa al segon punt que planteja la proposició, diu que ha perdut els comptes del 

nombre de vegades que han fet arribar al grup del PP convocatòries i propostes per 

dialogar que no han obtingut resposta, entén que perquè no estan disposats a 

asseure’s a parlar sobre el projecte tècnic del tramvia. Tanmateix, assegura que 

continuaran intentant que ho faci. 

Quant al tercer punt, que es refereix a la consulta, diu que si fossin conscients que 

darrere de la proposició no hi altra cosa que una cortina de fum, oportunisme i 

hipocresia, la primera cosa que li preguntaria és si ja ha demanat permís al president 

del Govern de l’Estat, el Sr. Rajoy, atès que altrament correria el risc de ser 

inhabilitat per demanar una consulta. 

Finalment, pel que fa a la qüestió de l’arribada de les línies 9 i 10 de metro al barri de 

la Marina, reitera que aquesta és una prioritat del Govern i confirma que estan 

treballant-hi per fer-ho possible. 

Avança, per tant, que votaran en contra de la proposició en considerar que no 

proposa res constructiu pel que fa al model de mobilitat sostenible que necessita la 

ciutat. 

Subscriu les paraules del Sr. Forn en el sentit que els estudis elaborats per aquest 

ajuntament incorporen, per primera vegada, allò que el PP no ha fet mai en cap 

infraestructura, que és l’anàlisi de la garantia del retorn econòmic i social que 

incorpora la Llei d’infraestructures de la Generalitat. Destaca, per tant, que es tracta 

dels millors estudis elaborats. 

Referint-se a la intervenció del Sr. Alonso, coincideix en el fet que és essencial la 

necessitat de passar a debatre sobre el model global de mobilitat sostenible amb un 

abast metropolità i, així, deixar de banda l’obsessió que alguns tenen amb el tramvia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que la Sra. Sanz ha fet gala de gran ignorància, ja 

que l’article 35 de la Carta municipal reconeix a l’Ajuntament de Barcelona que 

pugui celebrar consultes en l’àmbit de les seves competències, i per aquest motiu no 

cal que demanin permís a ningú. 
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Puntualitza, en aquest sentit, que en la seva proposició demanen de traslladar una 

proposta sobre la conveniència de celebrar una consulta o no, considerant que hi 

ha les opcions de donar per vàlida la del 2010, fer-ne una de nova, o no fer-ne cap. 

Indica que el seu grup, en cas que tot això es proposés, optaria per la primera. 

Constata, però, que el Govern està obstinadament disposat a fer la connexió del 

tramvia per la Diagonal; altrament, el seu grup creu que s’ha de connectar i 

decidir-ho amb rigor i sense apriorismes i batalles ideològiques. 

Afegeix que allò que no han de fer, tampoc, és pagar una infraestructura que 

correspon a la Generalitat sense avaluar les conseqüències que tindria per a TMB, 

sense reconèixer que la connexió per la Diagonal no és un assumpte que afecti 

Barcelona només, i ha de ser d’àmbit metropolità, atès que connecta les àrees del 

Besòs i del Llobregat. 

 

El Sr. ALONSO demana al Govern que posi damunt la taula un pla global de 

mobilitat de tota l’àrea metropolitana per afrontar els reptes de futur, així com 

explicacions sobre com arribaran a la reducció d’un 21% en el trànsit de vehicles 

privats per la ciutat. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que els sembla sorprenent el canvi d’actitud envers la 

connexió del tramvia que acaba d’expressar el regidor Mòdol. 

 

La Sra. SANZ demana al Sr. Fernández Díaz que no es posi nerviós, i li 

recomana, al seu torn, que es llegeixi la sentència del TC sobre la llei de consultes, 

atès que de ben segur ara hi ha dubtes sobre la qüestió. 

 

ES REBUTJA la proposició en debat 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 pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín—, tretze 

abstencions —emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i 

Barceló, pels Srs.  Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i 

també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i tretze vots a favor de la resta 

de membres del Consistori. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal de BComú: 

 

1.- (M1519/4763) El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: 1. Instar el 

Govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de 

proximitat i aportar per a l'any vinent els 10 milions d'euros necessaris per 

complementar les aportacions de les administracions catalanes per tal que no hi 

hagi dèficit al sistema de transport públic de l'ATM, i que aquest augment sigui un 

inici de la recuperació progressiva de les seves aportacions. 2. Instar el Govern i 

els grups parlamentaris del Congrés a promoure una llei de finançament del 

transport públic per solucionar aquesta situació amb caràcter definitiu, i 

transitòriament a pactar les dotacions pressupostàries necessàries per cobrir el 

dèficit actual. 

 

La Sra. VIDAL es refereix al sistema de finançament del sistema de transport 

públic, una qüestió que fins ara ha estat sostinguda majoritàriament per les 

administracions locals i autonòmiques. 
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Precisa que els darrers anys han constatat la retirada del finançament per part de 

l’Estat, cosa que condemna el transport públic, que és el mitjà més utilitzat per la 

ciutadania en els desplaçaments urbans i, per tant, requereix un finançament suficient 

i estable, cosa que ara mateix no té. 

Remarca que l’aposta pel transport públic és una prioritat àmpliament consensuada 

pels membres d’aquesta cambra, que la consideren essencial per a la reducció dels 

nivells de contaminació i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat. 

Tanmateix, destaca que també cal consens quant al finançament, i fa avinent que les 

xifres respecte d’això resulten escandaloses. Precisa, en aquest sentit, que 

l’Ajuntament de Barcelona aportava el 2008 al sistema de finançament de transport 

públic de l’àrea de Barcelona 78 milions d’euros, i a dia d’avui n’hi aporta 129 

milions. Denuncia que en aquest mateix període, l’Estat ha disminuït la seva 

aportació de 173 milions d’euros a 98 milions, cosa que deixa l’autonomia local del 

transport molt afectada. Afegeix que durant els anys a què s’ha referit es va generar 

un dèficit que suposa un deute que a dia d’avui pesa sobre el sistema de finançament 

del transport públic, independentment de quina administració faci les propostes 

tarifàries. 

Qualifica la situació d’atac a l’autonomia local a l’hora de decidir les polítiques del 

transport, cosa que afecta tothom i, per tant, es tracta d’un dèficit democràtic. 

Afegeix que el Govern de l’Estat no compta amb una llei de finançament del 

transport públic, i això no afecta únicament Barcelona sinó tot l’Estat. En aquest 

sentit, les administracions catalanes, tant la Generalitat com l’Àrea Metropolitana i 

aquest mateix ajuntament, s’han unit en una reclamació conjunta al Govern central a 

fi de poder mantenir les tarifes del transport públic —que aquest any, amb un gran 

esforç de les administracions locals i autonòmiques, han estat congelades—. Destaca 

que això requereix un acord puntual d’una aportació de l’Estat de deu milions 

d’euros, però, sobretot, adverteix que cal solucionar la qüestió d’una manera 

permanent amb una llei estatal de finançament del transport públic. 

 

El Sr. FORN anuncia el vot favorable a la proposició, i subscriu les paraules de la 

regidora en el sentit que es tracta d’una qüestió prioritària, que requereix un 

compromís clar de totes les administracions per al finançament del transport públic. 

Indica que l’increment de les aportacions econòmiques per part de les 

administracions no ha seguit la mateixa evolució, i molt clarament l’Administració 

de l’Estat ha reduït sensiblement les seves aportacions al contracte programa, passant 

dels prop de 200 milions d’euros l’any 2010 als 98 milions actuals, una xifra molt 

allunyada de les necessitats reals del sistema de transport públic. 

Aprofita per puntualitzar alguns aspectes de la nova redacció de la proposició de 

Barcelona en Comú, especialment quant al que ha estat el posicionament històric 

d’algunes de les formacions que ara estan d’acord amb part de les qüestions que s’hi 

recullen. Així, es refereix al fet que en l’exposició de motius s’afirma que el dèficit 

de finançament ha comportat un deute de fins a 540 milions d’euros, que condiciona 

les tarifes que es vulguin aplicar. I valora aquesta constatació, provenint de 

Barcelona en Comú, atès que durant molt de temps ha atribuït al caprici dels governs 

municipals, especialment del de CiU, les tarifes aplicades al transport públic. I entén 

que amb aquesta afirmació reconeixen l’existència d’un dèficit real de finançament. 

Afegeix que durant un govern municipal de coalició entre el PSC i ICV-EUiA 

l’aportació al contracte programa de l’Ajuntament va passar de 98 milions d’euros a 

72. I precisa que en dos anys el sistema va perdre 52 milions, malgrat que sempre 

s’havien erigit com a defensors incondicionals del sistema de transport públic. 

Remarca que l’increment de les aportacions es produeix del 2012 al 2015, quan 

s’arriba a l’acord marc per al finançament que obliga les administracions a fer 

inversions anuals. Considera que cal recordar tot això, ja que s’ha fet molta 
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demagògia quant al finançament del transport públic, com demostra que fins i tot hi 

havia qui deia que s’havia de retornar a les tarifes del 2008, tot i que ara sembla que 

amb la congelació en tenen prou. 

Recapitula, doncs, que estan d’acord amb el sentit de la proposició quant a la 

necessitat que el Govern de l’Estat busqui una solució que no sigui transitòria, 

aportant puntualment deu milions d’euros, sinó que el veritable objectiu és 

l’estabilitat en el sistema de finançament, cosa que només s’aconseguirà mitjançant 

una llei de finançament del transport públic. 

 

El Sr. ALONSO està d'acord que el finançament del transport públic és un assumpte 

cabdal per a la ciutat i la seva àrea metropolitana, i diu que estan totalment d’acord 

amb l’enunciat de la proposició, que posa de manifest la necessitat d’establir una llei 

estatal; així com amb el fet que l’Estat incrementi les seves aportacions fins que 

aquesta llei es desenvolupi. 

Continua la seva intervenció referint-se a allò que poden fer la Generalitat i 

l’Ajuntament quant al finançament, o si més no allò que no han fet bé. Explica, en 

aquest sentit, que els governs de la Generalitat han portat a la ruïna el sistema 

econòmic del transport públic; que s’han gastat més de setze mil milions d’euros en 

una línia de metro que inicialment només en valia tres mil, i que actualment està 

inacabada i que transporta un nombre de passatgers ridícul. Remarca que el resultat 

d’aquesta gestió desastrosa és que les despeses dels últims anys en transport públic 

s’han incrementat de dos-cents milions d’euros anuals, mentre que el nombre de 

passatgers transportats pràcticament no s’ha mogut. 

Afegeix que també s’ha d’explicar que l’empresa TMB podria reduir el nombre 

d’alts directius, setanta-vuit, que cobren sous mitjans per sobre dels cent mil euros 

anuals. Apunta que tan sols amortitzant cinc d’aquests directius s’estalviarien entorn 

d’un milió d’euros anualment. 

Diu que també cal preguntar-se per què per arribar a un compromís de finançament 

amb l’Estat cal fer una proposició al Ple, i suggereix al Govern que seria més 

intel·ligent buscar primer els acords amb l’Estat i anunciar-los després. Altrament, 

constata que el Govern prefereix la via de la reivindicació abans que la negociació. 

Avança el vot favorable del seu grup a la proposició, però vol deixar molt clar que no 

permetran que aquest finançament es perdi en obres faraòniques i inútils, ni que 

s’utilitzi per pagar sous milionaris d’alts directius. 

Per tant, demana al Govern que es deixi estar de declaracions polítiques i que 

comenci a gestionar el transport públic amb seny. 

 

El Sr. CORONAS destaca que la mobilitat és un dels àmbits en què es fa més evident 

la deixadesa de l’Estat pel que fa al finançament d’un dels principals serveis públics 

del país. Precisa que en menys de set anys l’Estat ha reduït les seves aportacions 

gairebé a la meitat, passant de finançar el 30% del servei a només el 15%; mentre 

que les administracions catalanes que formen l’ATM han hagut de compensar 

aquesta davallada aportant més recursos econòmics al servei. Concreta que la 

Generalitat ja finança més del 50% del transport públic i l’Ajuntament gairebé un 

20%. 

Considera, per tant, que es tracta d’una situació totalment injusta, que demostra el 

menyspreu del Govern espanyol envers Catalunya, i que dificulta l’establiment d’una 

política tarifària més social, sobretot adreçada als col·lectius més vulnerables, sense 

que la ciutadania hagi de suportar el sobrecost a la seva butxaca. Es refereix, també, 

al servei de rodalies, utilitzat per milions d’usuaris anualment, amb unes 

infraestructures obsoletes que dia rere dia generen incidències i dificulten la 

mobilitat. Destaca que s’han fet moltes promeses d’inversió i de millores en aquesta 
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xarxa ferroviària per part dels governs centrals, tant del PSOE com del PP, sempre 

amb un resultat idèntic: incompliment sistemàtic del govern de torn; tant, que en el 

millor dels casos ha acabat invertint un 20% del pressupost previst. 

Anuncia el vot a favor de la proposició, en considerar que és essencial que les tres 

administracions catalanes —Generalitat, Àrea Metropolitana i Ajuntament de 

Barcelona— uneixin esforços per reclamar al Govern central un increment progressiu 

de les aportacions per cobrir el dèficit que generarà el servei de transport públic el 

2017. 

Afegeix que també troben encertada la promoció de la llei de finançament del 

transport públic de l’Estat, una legislació que ja existeix a Catalunya, diferents 

aspectes de la qual ja estan previstos, com ara l’entrada en vigor de la futura T-

Mobilitat. 

No obstant això, conviden el Govern a no deixar tot això en una simple proposició, ja 

que Barcelona en Comú no és un grup de l’oposició sinó que té responsabilitat de 

gestionar i liderar la ciutat. 

Reitera que votaran sí a la proposició, i novament faran una demanda al Govern 

espanyol, que els prometrà un seguit de mesures i inversions que acabarà incomplint, 

ara amanit amb una dosi de diálogo. Per aquest motiu, demanen a l’alcaldessa que 

vagi a Madrid a parlar amb els ministres del Govern i que actuï a fi de defensar els 

interessos de la ciutadania de Barcelona, que lluiti per un transport públic digne, 

eficient, amb una tarifació justa i al servei d’una mobilitat més sostenible. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta que el seu grup també és favorable a 

l’increment del finançament del transport públic de Barcelona provinent del Govern 

de l’Estat, i remarca que el seu grup sempre ho ha defensat. 

Reclama, però, que tots plegats siguin més rigorosos, i treballar en l’àmbit de la 

lleialtat institucional per aconseguir acords veritables. Alerta que s’equivocaran si 

fan debats sobre la part i no sobre el tot, i entén que no s’han de circumscriure els 

termes entre Madrid i Barcelona. 

Reconeix que l’Ajuntament de Barcelona fa un esforç per finançar el transport públic 

molt superior al que fa l’Ajuntament de Madrid; proporcionalment, el Govern de 

l’Estat fa un 16% d’esforç a Barcelona i un 11% a Madrid. Portant-ho a l’àmbit de 

les comunitats autònomes, precisa que la de Madrid aporta un 78% del finançament 

del transport públic, mentre que la Generalitat només el 49%. 

Una vegada fetes aquestes comparacions, es posiciona clarament a favor que cal 

incrementar les aportacions, també del Govern de l’Estat, al finançament del 

transport públic. 

Tanmateix, justifica l’abstenció del seu grup perquè la proposició conté un punt en 

què demana promoure una llei de finançament del transport públic al Congrés de 

Diputats i instar els grups parlamentaris, i consideren que hi ha altres eines per 

aconseguir finançament per al transport públic que mereix Barcelona, entre les quals 

la llei de finançament, però també incloure aquest finançament en el marc del model 

de finançament autonòmic. 

Demana, en benefici de la lleialtat institucional a què ha apel·lat abans, que si aquest 

finançament correspon a tres administracions que, com a mínim, Generalitat i 

Ajuntament no oblidin l’Estat a l’hora de fer rodes de premsa conjuntes per anunciar 

nous títols de transport o rebaixes de tarifes. Diu que són plenament favorables a 

promoure mesures en favor del transport públic, però recorda que tenen un impacte 

pressupostari que hauran de pagar les tres administracions. 

Apunta la conveniència d’incloure en el debat sobre el finançament del transport 

públic també el global de Barcelona, perquè així s’adonaran que si bé algunes 

aportacions de l’Estat han disminuït el darrer quadrienni, com és el cas del transport 
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públic, en el mateix període l’Estat ha transferit a Barcelona tres mil milions d’euros 

més dels que havia previst la ciutat en els seus pressupostos municipals. 

 

El Sr. GARGANTÉ es refereix al fet que el 22 de juliol de 2015 es va debatre al 

Parlament de Catalunya la proposició de llei de finançament del transport públic, que 

determinaria el règim de finançament del sistema, i s’encarregaria de gestionar les 

aportacions de les diverses administracions destinades a finançar el transport públic, i 

que incorporava tres elements adreçats a eradicar tres vicis que n’han minat el 

finançament, entre els quals el d’incloure el preu de la construcció d’infraestructures 

en els costos d’explotació, cosa que ha incrementat el dèficit del sistema de transport; 

igualment, la proposta de llei establia que les aportacions de les administracions 

serien constants i estables, articulades mitjançant contractes programa plurianuals; 

també fixava que els usuaris no finançarien per la via de tarifes més del 50% del cost 

del transport públic; i, finalment, la proposició de llei especificava la creació de dues 

figures impositives o recàrrecs destinades a finançar el transport, com són el recàrrec 

sobre l’IAE, així com una contribució especial per grans concentracions vinculades a 

la celebració d’actes puntuals. 

Recorda que en aquell moment el seu grup parlamentari va plantejar explorar altres 

vies per garantir la sostenibilitat financera del sistema de transport, entre les quals 

esmenta el fet d’aconseguir una part de la recaptació dels sis-cents milions d’euros 

anuals provinents dels peatges privats, i gairebé amortitzats; introduir el pagament 

directe en els peatges a l’ombra, que suposen més de cent mil milions d’euros públics 

compromesos entre el 2008 i 2042, i assignar una part de la taxa turística al transport 

públic, atès que els turistes utilitzen transports subvencionats. 

Afegeix que d’ençà de l’aprovació de la Llei 9/2003, de mobilitat, hi havia pendent 

l’aprovació de la llei de finançament del transport públic, que no es va aprovar fins al 

juliol del 2015. 

Assenyala que la generació de dèficit, i per tant d’un deute insostenible, en el 

transport públic té causes diverses, com ara els contractes programa que no han 

funcionat mai, i als quals l’Estat espanyol ha aportat la quantitat que ha decidit 

unilateralment; obres faraòniques com l’L9 de metro, que ha estat finançada 

mitjançant sistemes de pagament ajornat, pràctica consolidada durant els governs 

tripartits, i que permet imputar una despesa als pressupostos posteriors a fi de 

permetre maquillar els comptes; o l’autorització de l’endeutament com a via de 

finançament de la despesa corrent, entre molts altres aspectes. 

Justifica aquestes explicacions perquè el seu grup parteix de la base que amb el 

Govern espanyol no hi ha res a fer, i que més val que pensin què han de fer des del 

territori una vegada hagin trencat amb l’Estat. 

Addueix que la proposició de Barcelona en Comú, amb la qual s’insta el Govern 

central a retornar els diners que ha deixat d’aportar al finançament del transport 

públic, topa amb una forta dosi de realisme sobre la suposada Operación Diálogo; i 

entén que és una ingenuïtat, i no els resulta gens creïble aquest brindis al sol; això, 

per no parlar de la privatització de la TMobilitat a mans del conglomerat liderat per 

La Caixa. En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup, en considerar inútil 

demanar impossibles al Govern i al Congrés espanyols. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el suport del seu grup a la proposició, i manifesta que es 

poden sentir raonablement orgullosos del sistema públic de transport de Barcelona, 

de qualitat, assequible, que ha estat fruit de la col·laboració entre les administracions 

de l’Estat, l’Àrea Metropolitana, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. 

Remarca que el rerefons de la proposta és la necessitat de tornar a alinear les quatre 

administracions per garantir el dret a la mobilitat, que el transport públic sigui un 
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factor de competitivitat, i el dret a un aire net. 

Reconeix al Sr. Fernández Díaz que tenen voluntat de diàleg i de normalització de les 

relacions institucionals de la ciutat amb l’Estat, cosa que no resta legitimitat a la 

reivindicació de la ciutat. 

Subratlla al grup d’ERC que sí que té a veure el color polític del Govern de l’Estat en 

el finançament; en aquest sentit, fa avinent que durant l’etapa socialista s’aportaven 

173 milions d’euros, mentre que actualment l’Estat n’aporta 98, un 40% menys. 

Insisteix, per tant, que es tracta d’una qüestió de voluntat política, la mateixa que es 

demana amb aquesta proposició de Barcelona en Comú, impulsant una llei de 

finançament de l’Estat que doni estabilitat al sistema de transport públic. 

Igualment, recorda que el Govern de la Generalitat té obligacions amb la ciutat; en 

aquest sentit, indica que s’ha parlat aquí de la L9, que considera un exemple evident 

de l’esforç que haurà de fer Barcelona per avançar els diners per fer dues estacions 

de metro, posant per damunt de qualsevol altra consideració l’interès de la 

ciutadania, no només perquè ho hagi condicionat el grup d’ERC al seu suport als 

pressupostos, cosa que finalment tampoc no ha fet. 

Destaca que tot això s’assumeix en un context de congelació de tarifes, amb la 

voluntat d’evitar que la ciutadania pagui més i, sobretot, que hagi de pagar allò que 

pertoca a altres administracions. 

 

La Sra. VIDAL agraeix els vots a favor i les abstencions que els permeten tirar 

endavant la proposició. 

Assenyala al Sr. Fernández Díaz que han tingut l’oportunitat de votar a favor 

d’aquest text, d’actuar com a grup municipal i no pas com un grup parlamentari de 

l’Estat. Li recorda que és necessari el seu compromís amb el finançament del 

transport públic, i nega que la proposició sigui cap brindis al sol, sinó un pas més en 

la pretensió del Govern municipal de negociar amb l’Estat el finançament del 

transport públic i, sobretot, una llei de finançament que confereixi estabilitat. Per 

tant, diu que els ha sorprès que el grup del PP no vulgui això, i entén que tal vegada 

és perquè aquesta és l’única manera que les aportacions no s’hagin de negociar cada 

any. Considera que és possible que l’Estat disminueixi la seva aportació al 

finançament del sistema de transport públic perquè no hi ha res que l’obligui a 

mantenir-lo. 

Insisteix que necessiten el compromís de totes les administracions amb el 

finançament del transport públic de proximitat; contràriament, l’Estat es dedica a 

invertir en el vehicle privat i en transports públic d’ús minoritari. Adverteix, 

igualment, que l’Ajuntament i la Generalitat no poden sostenir per més temps 

l’esforç afegit en solitari. 

Agraeix al grup de la CUP la menció de la llei de finançament del transport públic 

de Catalunya, que necessita un desenvolupament que encara no s’està fent, perquè 

entén que és prioritari sumar totes les eines a l’abast perquè es tracta d’una qüestió 

de ciutat, de país i d’estat. 

Proclama que el dret a la mobilitat amb transport públic, el dret a un aire més net, 

no és cap brindis al sol sinó la defensa d’un dret de la ciutadania, i confirma que 

reclamaran a la Generalitat que desenvolupi la llei esmentada i, sobretot, 

reclamaran a l’Estat, que és l’administració que sembla que ha dimitit de les seves 

competències en aquesta qüestió. 

 

El Sr. CORONAS considera que el grup del PSC sí que està disposat a posar el 

precedent de pagar cent cinquanta milions d’euros per un tramvia sense convenis 

de retorn. 

Tot seguit, convida el Sr. Fernández Díaz a comprovar les xifres que ha donat; en 
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aquest sentit, diu que comprèn que per al grup del PP sigui difícil defensar aquesta 

proposició, però això no justifica que menteixi. 

 

El Sr. COLLBONI respon al Sr. Coronas per al·lusions, i li demana que no obviï 

el fet que ERC governava amb el PSC a la ciutat quan es van adoptar decisions 

sobre el tramvia pel tram central de la Diagonal. 

 

La Sra. VIDAL considera que com a administració han de potenciar tots els 

modes de transport públic de la ciutat, i lamenta que el debat s’estableixi en 

termes de competició de metro versus tramvia, o autobús versus el metro. Recalca 

que necessiten inversió arreu, i per això reclamen el compromís de l’Estat. 

 

S’APROVA la proposició amb contingut de declaració institucional amb sis 

abstencions —emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i 

també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-cinc vots a favor de la 

resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

2.- (M1519/4757) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Considerar que 

la crema de fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que s'emmarca en el 

dret fonamental de la llibertat d'expressió i, per tant, entendre que no hauria de ser 

considerat un delicte. Segon.- Expressar la solidaritat amb les cinc 

independentistes acusades per l'Audiència Nacional Tercer.- Declarar que aquest 

plenari, responent a la voluntat majoritària expressada repetides vegades pel poble 

que representa, no reconeix l'autoritat dels tribunals espanyols. Quart.- Condemnar 

l'actuació d'ofici dels Mossos d'Esquadra que va iniciar tot el procés, i demanar la 

dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, responsable polític d'aquesta decisió. 

Cinquè.- Traslladar aquests acords a les persones encausades i a la Conselleria 

d'Interior. 

 

La Sra. ROVIRA presenta la proposició en defensa de la llibertat d’expressió i 

solidaritat amb els i les independentistes encausats per cremar fotos del rei Felip 

VI, un text que s’està presentant arreu del territori i que en alguns ajuntaments tira 

endavant amb el suport dels grups. 

Recapitula que el darrer 11 de setembre, en finalitzar la manifestació tradicional de 

l’esquerra independentista, els mossos d’esquadra van identificar cinc persones per 

cremar fotos del rei espanyol. Indica que agents de paisà, adscrits a la Divisió Central 

d’Informació i a la Unitat Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP), van gravar 

els actes de la jornada promoguts per l’esquerra independentista, i van fer arribar a la 

Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola els atestats sobre l’activitat que es va 

produir durant la manifestació i sobre els parlaments que es van fer al Born. 

Indica que la investigació va concloure amb un informe, al qual s’hi van incorporar 

les imatges, on s’assenyala la identitat de cinc dels manifestants, que el 20 d’octubre 

es va fer arribar al Jutjat Central d’Instrucció 4 de l’Audiència. 

Fa avinent que malgrat que van ser centenars de persones les que van efectuar l’acció 

simbòlica de la crema de fotografies del rei, només cinc, entre les quals càrrecs de la 

CUP, van ser identificades de manera totalment arbitrària. 

Per tot això, assenyala que la fiscal de l’Audiència Nacional espanyola va demanar al 

jutjat que cités les cinc persones identificades pels mossos d’esquadra com a 

investigades per un presumpte delicte d’injúries a la corona. 

Manifesta que per a la CUP la monarquia borbònica restituïda pel franquisme i 
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legitimada per la Constitució espanyola no és només una institució anacrònica, 

patriarcal i poc democràtica, sinó també símbol de l’opressió nacional que pateixen 

els Països Catalans. Puntualitza, doncs, que la crema de fotografies del monarca és 

un acte absolutament simbòlic de rebuig a la institució i a l’Estat que representa. 

Insisteix que es tracta d’un acte de protesta que s’emmarca en la legítima llibertat 

d’expressió, que només en un estat amb una democràcia de molt baixa intensitat pot 

ser considerat un delicte. 

Afegeix que l’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra, identificant i obrint 

investigació contra aquestes cinc persones, ha tingut com a conseqüència que hagin 

estat detingudes i lliurades a les autoritats espanyoles per declarar a l’Audiència 

Nacional, d’on van sortir en llibertat amb càrrecs, acusades d’injúries contra la 

corona. 

Remarca que, una vegada més, constaten que la repressió de l’Estat espanyol contra 

l’independentisme combatiu ha tingut l’estreta col·laboració dels mossos d’esquadra 

i, per tant, entenen que és imprescindible assenyalar els seus responsables polítics, en 

aquest cas, el conseller d’Interior, Jordi Jané. 

Expressa que aquesta actuació dels mossos posa altra vegada en qüestió el 

compromís del Departament d’Interior amb un procés d’independència real que 

haurà d’incloure nombrosos actes de desobediència. 

Consideren que és injustificable que en un context polític en què hi ha un mandat 

popular i parlamentari per dur a terme un referèndum d’autodeterminació el proper 

any, la Conselleria d’Interior sigui incapaç de garantir que l’actuació de la policia 

catalana obeeixi a la voluntat del poble o, allò que encara és més greu, que en ple 

procés d’emancipació nacional els mossos d’esquadra continuïn perseguint 

l’independentisme, actuant com les forces de l’ordre de l’Estat a Catalunya. 

Per tant, manifesta que el seu grup, i confia que el conjunt del Plenari, considera que 

l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret fonamental que hauria de ser garantit 

en qualsevol estat democràtic, i que el delicte d’injúries al rei de què s’acusa les cinc 

persones detingudes, topa frontalment amb aquest dret. 

Afegeix la consideració que la crema de fotos és un acte simbòlic de rebuig a una 

institució com la monarquia, que no representa el conjunt del poble català. 

Igualment, volen posar de manifest que els mossos d’esquadra van decidir actuar 

d’ofici i no sota ordres de cap tribunal ni més autoritat que la pròpia d’investigar la 

manifestació esmentada i enviar els informes a l’Audiència Nacional. 

Per tot plegat, presenten la proposició perquè volen que el Plenari demani la dimissió 

del conseller d’Interior com a responsable polític dels mossos d’esquadra. Confirma 

que la CUP té clar a qui representa, i que vol demostrar la seva solidaritat amb les 

cinc persones encausades, i que no tenen ni rei ni por. 

 

Tot seguit, els tres regidors del grup municipal CUP - Capgirem Barcelona 

s’aixequen i estripen, de forma visible, uns papers. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ intervé per reclamar que consti en acta que els tres 

regidors del grup municipal CUP - Capgirem Barcelona han estripat unes fotografies 

del rei Felip VI i reclama a l’alcaldessa que adopti les mesures pertinents. Petició que 

confirma la Sra. ALCALDESSA, la qual li recorda que, a més, la sessió queda 

enregistrada. 

 

El Sr. FORN defensa la llibertat d’expressió i la voluntat que el nou estat que volen 

construir entre tots sigui respectuós amb totes les opinions i les sensibilitats diverses 

de la ciutadania. Manifesta que volen assolir els objectius convencent, no pas 

imposant, i sempre per la via pacífica, motiu pel qual rebutgen determinades actituds 
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que els allunyen de la majoria social. 

Demana al grup proposant que no s’equivoqui d’adversari i que no aprofiti qualsevol 

ocasió per desprestigiar els cossos policials i el Govern de Catalunya, motiu pel qual 

avança el vot contrari a la proposició. 

 

La Sra. MEJÍAS assegura que estava expectant per comprovar com els socis 

parlamentaris es defensarien els uns contra els altres de les agressions polítiques a 

què se sotmeten, i destaca la brevetat de la intervenció del Sr. Forn. 

Considera que darrere d’aquestes iniciatives que presenta la CUP en totes les 

institucions s’amaga una certa covardia, atès que emparant-se en les institucions creu 

que pot aturar les conseqüències d’aquesta mena d’actes. 

Replica que si aquest grup vol fer retallables amb les fotos n’ha d’assumir les 

repercussions, i els demana que no facin el mateix que el regidor de la seva formació 

a l’Ajuntament de Badalona, José Téllez, que al·legava que l’acte judicial —citació a 

comparèixer al jutjat d’instrucció per haver obert l’Ajuntament el 12 d’octubre— que 

havia trencat en públic no era l’original sinó una còpia. 

Insisteix a dir que poden fer el que els sembli, però han d’assumir-ne les 

conseqüències perquè les lleis són iguals per a tothom; i quan els cita un jutge han 

d’anar a declarar. Addueix que si els regidors de la CUP són tan valents per fer el que 

acaben de fer en aquesta sala, també poden ser-ho a l’hora de declarar. 

Reclama que no s’emparin en les institucions i que no els impliquin en les seves 

històries, ja que no tenen cap obligació de fer-los costat en els problemes que es 

busquin amb la justícia. Altrament, els recorda que estan aquí per resoldre els 

problemes de la ciutadania, i assumir les responsabilitats en què puguin incórrer en el 

compliment d’aquesta tasca. 

Retreu a la CUP que pretengui convertir Barcelona, i Catalunya, en la seva república 

bananera; i remarca que els cossos de seguretat no poden rebre ordres polítiques per 

deixar de perseguir determinats delictes, i han d’estar a disposició de la judicatura i 

no dels polítics; per tant, precisament per això, no era possible que el Sr. Jané donés 

instruccions als mossos d’esquadra. 

Aprofita per expressar tot el reconeixement al cos de Mossos d’Esquadra, que actua 

al dictat dels jutges, que són qui ha d’interpretar si les actuacions de la CUP com la 

que acaben de presenciar són delicte o no. Finalment, adverteix que si pretenen 

canviar la tipificació de delicte d’un acte com el que acaben de cometre, han de 

buscar la majoria suficient per a la modificació del Codi penal. 

En conseqüència, avança el vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. CORONAS fa avinent que el seu grup va demanar una transacció al grup 

proposant, que consistia a centrar la proposició amb què el seu grup va voler 

presentar a l’Àrea Metropolitana quant al dret a la llibertat d’expressió. 

Per tant, confirma que en defensa d’aquesta llibertat d’expressió dels càrrecs electes i 

de la ciutadania perseguida injustament per les institucions, el seu grup vol fer una 

crida a totes les forces polítiques independentistes i democràtiques a no caure en les 

provocacions dels aparells i clavegueres de l’Estat, que els volen dividits i enfrontats. 

Manifesta que ERC vol deixar clar que ara no és moment de presentar i votar 

mocions els uns contra els altres, sinó de treballar per convocar i guanyar el 

referèndum que permeti construir una nova república de justícia i llibertat. 

Per tot això, assenyala que el seu grup no vol participar en cap votació que divideixi 

els demòcrates, convençuts que el dret a decidir és irrenunciable, per la qual cosa 

apel·la a la responsabilitat de tothom per superar els retrets i les divisions; reclama 

que s’aturin les picabaralles, perquè ara és l’hora que tots i totes treballin 

conjuntament en defensa de la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i de la 
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ciutadania perseguits injustament, de les institucions del país, del Govern i de tots i 

cadascun dels seus membres. 

Justifica que per la democràcia, pel referèndum i la independència no participaran en 

aquesta votació. 

 

La Sra. ALCALDESSA avisa el regidor del grup d’ERC que aquesta no participació 

constarà com una abstenció. Advertiment al qual el Sr. Coronas demana que consti 

en acta explícitament el que acaba d’expressar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aclareix que a Espanya no existeix cap càrrec electe 

imputat per les seves idees; admet que hi pot haver càrrecs públics que hagin estat 

imputats per actes contraris a la llei, que és una cosa ben diferent. 

Observa que en aquesta proposició s’apel·la a la llibertat d’expressió, un dret que 

entén que tots els membres d’aquesta cambra defensen, però alerta que no es pot 

confondre aquest dret irrenunciable amb el dret a l’insult i a l’ofensa, i emprar aquest 

dret per vulnerar els altres o les lleis, com si no regissin per a determinats ciutadans. 

Remarca que la llibertat d’expressió comporta per ella mateixa l’obligació del 

respecte a la llei, les institucions i les persones, cosa que no exerceixen els regidors 

del grup de la CUP d’aquest ajuntament. 

Recorda que fa anys determinades formacions van començar trencant fotografies, per 

passar a cremar llibres, a perseguir els seus autors i, fins i tot, es van posar braçals 

que els atorgaven impunitat per vulnerar els drets dels altres. Rebutja aquesta mena 

d’escenificacions, i diu que l’acte que acaba de protagonitzar la CUP les hi recorda. 

Manifesta el ple suport del seu grup al cos dels Mossos d’Esquadra, que estan al 

servei de l’estat de dret, de les lleis i de la judicatura. I remarca que ni aquest cos ni 

la Guàrdia Urbana estan al servei dels regidors de la CUP; i posa en relleu que quan 

actuen davant la presumpta comissió d’un delicte ho fan en compliment de la seva 

obligació. 

Considera, però, que amb l’escenificació de trencar fotografies del rei, la CUP vol 

anar més enllà, i cobeja la fotografia de la detenció per usar-la en benefici del seu 

discurs a la incitació a l’odi, a la violència i a la discriminació i exclusió de tots els 

qui no pensen amb el seu mateix totalitarisme, i la seva visió d’una Catalunya 

separada de la resta d’Espanya. 

 

La Sra. ANDRÉS confirma que el seu grup, com no pot ser d’altra manera, està a 

favor de la llibertat d’expressió, però avança el vot contrari a la proposició perquè 

també estan pel respecte a la legalitat, a les institucions i per les solucions polítiques 

dialogades, pactades, consensuades i democràtiques. 

 

El Sr. ASENS avança l’abstenció de Barcelona en Comú, i justifica el fet de no votar 

a favor de la proposició perquè no estan d’acord amb els punts tercer i quart, però sí 

amb els punts primer i segon. 

Per tant, confirma que estan d’acord a expressar la solidaritat amb els cinc joves 

independentistes detinguts, i també amb altres detinguts a la resta de l’Estat. En 

segon lloc, consideren que la crema de fotografies és una protesta simbòlica, 

emparada per la llibertat d’expressió i ideològica a l’article 16 i 20 de la Constitució. 

Afegeix que discrepen amb l’existència del delicte d’injúries contra la Corona, 

perquè, contràriament al que afirma la regidora Mejías, la llei no és igual per a 

tothom, i hi ha proves evidents que els privilegis existeixen, com en el cas de la 

família reial, i que són incompatibles amb el principi d’igualtat de l’article 14 de la 

Constitució, i amb un estat que es defineix com a plural políticament. 

Confirma que estan d’acord que cap autoritat es pot sostraure de la crítica política, i 
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que els límits de la crítica acceptables, segons assenyala el Tribunal d’Estrasburg, 

són més amplis quan es dirigeixen a aquells que exerceixen el poder, a diferència de 

quan van adreçats a particulars; remarca que com més poder es té més obligació hi ha 

de sotmetre’s a l’escrutini o l’exposició pública, més encara si aquest poder és 

d’origen hereditari, no sotmès al sufragi universal i, per tant, amb una base no 

democràtica, i que la persona que ostenta aquest poder, segons la Constitució, és 

inviolable i irresponsable. 

Continua dient que consideren que no s’ha comès el delicte imputat sobre la base 

dels arguments del magistrat Sáez Valcárcel, del 9 de desembre de 2008, arran d’una 

crema de fotografies del rei a Girona; precisa que l’article 490.3 del Codi penal no 

protegeix l’honor de la corona, sinó de les persones físiques. Per tant, al·lega que 

l’acte suposa la crítica estricta a una institució, a la representació iconografia 

institucional del seu poder. 

Afegeix la consideració que cal evitar caure en la via punitiva pels arguments que 

acaba d’expressar més amunt; alhora, reconeix que es plantegen certs dubtes arran de 

l’actuació dels Mossos d’Esquadra, entre els quals l’excés de zel, el principi 

d’oportunitat en la seva actuació, i també una interpretació extensiva del tipus penal. 

Indica que l’actuació d’ofici dels Mossos d’Esquadra en aquells fets de l’Onze de 

Setembre contrasta amb la manca de persecució d’altres delictes si no és a instàncies 

judicials, en què gairebé no han vist mai aquest cos iniciant d’ofici actuacions per 

delictes vinculats a la corrupció, per posar un exemple. 

 

La Sra. ROVIRA observa irònicament que s’han estalviat de sentir, per part del 

representant del grup del PP, l’afirmació que el franquisme era una democràcia de 

baixa intensitat, en el context de la qual els membres de la CUP serien tots morts. 

Recorda a aquesta formació que el seu fundador va ser culpable de cinc assassinats a 

Gasteiz l’any 1976. Pel que fa a l’al·lusió del grup d’ERC a les picabaralles, es 

reafirma en el fet que els cossos de seguretat, en aquest cas concret els Mossos, i per 

boca del conseller d’Interior, han d’aclarir si estan amb el poble que lluita per a 

l’alliberament nacional; altrament, diu que no sap com poden reaccionar si es posen 

urnes desobeint, ja que el Govern central no té intenció de deixar fer un referèndum 

pactat. 

Es ratifica en la necessitat de fer passes fermes i, en aquest sentit, que cal deixar de 

perseguir l’independentisme combatiu, per la qual cosa reclamen la dimissió del 

conseller d’Interior, que ha estat incapaç de posar per davant l’anhel del poble català 

de continuar lluitant pel seu alliberament nacional, social i de gènere. 

 

La Sra. MEJÍAS s’adreça al Sr. Asens referint-se a la seva faceta d’advocat penalista, 

considerant que ha de saber que els tipus delictius són interpretables per part dels 

jutges, i que existeixen sentències del TC que defineixen el delicte d’odi, com ha 

tipificat els actes que els ocupen; i recorda que la sentència del TC fa jurisprudència. 

 

El Sr. CORONAS, dirigint-se al Sr. Fernández Díaz i a la Sra. Mejías, pregunta si 

insultar un regidor o regidora pot sortir gratis; i posa com a exemple si els regidors 

de Ciutadans poden, com ha sentit en alguna ocasió, dir filoetarres als membres de la 

CUP. I, en canvi, cremar una foto del rei sí que té preu. 

Posa l’exemple Dinamarca, on hi ha una monarquia, reconeguda arreu com a estat 

demòcrata. Assenyala que hi està prohibit cremar totes les banderes dels estats tret de 

la seva, perquè ho consideren un acte de llibertat d’expressió, mentre que cremar les 

d’altres estats es considera una ofensa. 

Justifica l’exemple per destacar que les democràcies es poden interpretar de moltes 

maneres, i tenen moltes maneres de canalitzar-se, des del respecte fins a la llibertat 
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d’expressió o des de la coacció amb amenaces, que és el que practiquen constantment 

les formacions a què s’adreça, concretament el Sr. Fernández Díaz demanant 

explícitament que consti en acta que els membres de la CUP han estripat unes 

fotografies del rei, suposa que per denunciar-ho. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que confia no haver-ho de fer perquè l’alcaldessa 

actuarà d’ofici com a presidenta del Plenari. 

Dit això, respon que si algú sap què és la llibertat d’expressió és el grup del PP, que 

ha sofert tota mena d’insults, coaccions, desqualificacions, calúmnies i, fins i tot, 

amenaces de mort. 

Finalment, demana al grup de la CUP que deixi d’escenificar tanta confrontació i tant 

d’odi, innecessària en aquesta sala, i es ratifica en el fet que no es persegueix ningú 

per les seves idees sinó per actes contraris a la llei. 

 

ES REBUTJA la proposició en debat amb vint-i-dos vots en contra —emesos pels 

Srs.  Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs 

i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. 

Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i la Sra. Esteller—, setze abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, 

Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també 

pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila que, en no haver 

participat en la votació, consten formalment com a abstencions—, i tres vots a favor 

de la resta de membres del Consistori. 

 

Precs Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/4772) Que l'Ajuntament no prengui cap decisió sobre el pas del tramvia 

per l'avinguda Diagonal sense el consens polític necessari per tirar endavant una 

obra d'aquesta importància. 

 

El Sr. TRIAS observa que hi ha assumptes en què és difícil que l’oposició es posi 

d’acord amb el Govern, tal com avui s’ha concretat amb l’aprovació del 

pressupost. Reconeix, però, que en altres aspectes es pot arribar a acords per 

responsabilitat política, especialment en aquells que afecten directament la 

ciutadania, com de tot allò que fa referència a l’habitatge i també el transport 

públic, concretament en aquest cas sobre el traçat del tramvia, com s’ha de fer, 

quan i amb quines condicions. Per tant, amb aquest prec demanen que no es 

prengui cap decisió sobre el pas del tramvia pel tram central de la Diagonal sense 

el consens polític necessari. 

 

La Sra. ALCALDESSA accepta el prec, i reitera, com ja han tingut ocasió 

d’expressar en aquesta sessió, que són molt conscients que no es pot aprovar cap 

aspecte referent al tramvia sense que passi pel Plenari del Consell Municipal i 

assoleixi el màxim consens polític. 

 

El Sr. TRIAS agraeix a l’alcaldessa l’acceptació del prec, malgrat que tem que 

passarà com sempre; és a dir, s’apel·la al diàleg, a la participació i al consens i, 

finalment, tot queda en paraules. 

Considera que moltes vegades, i aquesta concretament, el Govern ja té decisions 

preses a priori, i després ho organitza tot per bastir-les. Precisa que avui ha 

ocorregut un cas que considera paradigmàtic del que acaba de dir, i és que el grup 

del PSC ha hagut de signar que estava d’acord amb el pas del tramvia per la 
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Diagonal. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que l’aprovació inicial i definitiva del projecte 

correspon a l’ATM i que el Govern participa en el procés de formulació. En 

aquest sentit, assenyala que amb aquesta entitat han procedit a la contractació 

conjunta de l’assistència tècnica per a la redacció dels estudis necessaris. Afegeix 

que a partir d’estudis previs de l’Ajuntament s’ha constatat que el millor traçat és 

en superfície per la Diagonal, i que s’ha iniciat un doble procés de consulta activa 

entre els grups municipals i també amb la ciutadania, amb l’objectiu d’assolir el 

màxim consens polític. 

Reitera que no hi ha cap possibilitat que es posin rails a la Diagonal sense aquest 

consens, sense l’acord polític necessari en aquest ple. Es refereix, en aquest sentit, 

al fet que avui mateix, arran de la votació de la proposició presentada pel grup del 

PP sobre el tramvia, s’han posat de manifest els posicionaments dels grups, i es 

demostra que el debat està obert. Recorda, igualment, que el Govern ha anunciat 

que el proper trimestre té previst intensificar encara més el diàleg a fi d’arribar al 

consens més ampli possible, convençut que es tracta d’una infraestructura 

estratègica per a la mobilitat de la ciutat i també en clau metropolitana. 

 
 

2.- (M1519/4773) Que el Govern municipal treballi per arribar a un acord amb 

l'actual propietat de l'antic Taller Masriera, situat al carrer Bailèn, núm. 70-72, per tal 

de recuperar patrimonialment l'edifici i desenvolupar-hi un equipament cultural al 

servei del veïnat de la Dreta de l'Eixample. 

 

La Sra. VILA remarca que l’alcaldessa ha afirmat avui que la ciutadania de 

Barcelona vol un govern d’esquerres i progressista, i ha evocat els temps de l’alcalde 

Maragall. Això no obstant, fa notar que avui, lamentablement, un govern municipal 

d’esquerres no és igual a progressisme, sinó que avui és igual a populisme, paràlisi, 

pèrdua d’oportunitats fonamentals per al progrés de les persones, i també significa 

manca de model de ciutat en molts àmbits, en aquest cas amb la complicitat del PSC, 

que ha contribuït a l’estroncament del llegat de l’alcalde Maragall. 

Feta la contextualització d’aquest prec que formula, es refereix al no reactiu, en 

funció del dogmatisme ideològic i partidista, al projecte de l’hotel a la torre del 

Deutsche Bank, a la confluència del passeig de Gràcia amb la Diagonal, que s’ha 

traduït en la negació de tres-cents llocs de treball i d’un equipament cultural per a la 

ciutat; ha significat un no també a l’ingrés de nou milions d’euros a les arques 

municipals i, alhora, a la recuperació d’espai verd. 

Per tant, demanen, amb aquest prec, que el Govern rectifiqui l’error, que iniciï 

converses amb la propietat del Taller Masriera per recuperar patrimonialment 

l’edifici i per fer-hi un equipament per a la Dreta de l’Eixample. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que al prec hi ha molts eufemismes i frases amagades 

per emmascarar la veritable demanda, que no és altra que l’Ajuntament compri el 

Taller Masriera. Manifesta, però, que ara com ara aquesta administració no pot 

assumir la compra de l’edifici, valorat en 9,2 milions d’euros, el mateix cost, per 

exemple, que per a la construcció de quatre escoles bressol. 

Assegura que volen que el Taller Masriera esdevingui un equipament públic en un 

barri amb moltes mancances, però assegura que l’adquisició no es pot fer de 

qualsevol manera ni per qualsevol preu, en aquest cas la construcció d’un macrohotel 

a la confluència del passeig de Gràcia amb la Diagonal, o el desemborsament d’una 

quantitat molt elevada que pot arribar a hipotecar les inversions del Districte durant 
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tot el mandat. 

 

La Sra. VILA lamenta la resposta de la regidora i la no acceptació del prec, que posa 

de manifest la pèrdua de pes de les inversions del Districte de l’Eixample, i li 

pregunta quina és la seva aportació en qualitat de regidora del Districte. 

Igualment, entén que els seus arguments reflecteixen una deriva del Govern en 

polítiques culturals i, en aquest sentit, es qüestiona l’aportació del Sr. Collboni. 
Afegeix que també la considera una resposta tèbia que palesa les conseqüències per a 

la ciutat del govern de l’alcaldessa Colau; que, d’una banda, haurà evitat la 

construcció d’un hotel als jardinets del passeig de Gràcia, però que, d’altra banda, hi 

haurà pisos de luxe que contribuiran a la bombolla immobiliària i encarir els preus de 

venda i de lloguer dels pisos a l’Eixample, cosa que implica, també, l’expulsió de la 

classe mitjana dels seus barris. 

Retreu al Govern que perdés l’oportunitat d’un projecte inicial que no suposava cap 

cost a aquest ajuntament, i lamenta que avui renunciï a un equipament cultural. 

 

La Sra. BALLARÍN nega que hi hagi manca d’inversions a l’Eixample, i precisa 

que les inversions del mandat estan ben definides, gran part en execució i algunes 

de ben visibles com és el cas del Mercat de Sant Antoni, on també hi haurà un 

equipament veïnal i cultural, i moltes altres com la urbanització de la plaça de les 

Glòries, la construcció d’espais per a gent gran, PIAD o tres escoles bressol. 

Replica, per tant, que les aportacions del Govern són contribuir al fet que tot això 

es faci realitat malgrat que l’oposició no els ho posi fàcil. 

Reitera que, altrament, la quantitat que caldria per a la compra del Taller Masriera 

suposaria posar un fre a totes les actuacions que acaba d’esmentar i moltes altres. 

Això no obstant, confirma que, de cara al futur, hi ha interès públic que el Taller 

Masriera passi a ser patrimoni de la ciutadania, i assegura que continuaran 

treballant amb aquest objectiu; alhora, expressa el desig que entre tots siguin 

capaços de consensuar-ne l’ús, coherent amb la seva funció passada i amb les 

necessitats de l’entorn. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

Del Grup Municipal de C’s: 

3.- (M1519/4775) Que mensualment s'informi per escrit els grups municipals del 

nombre de desnonaments efectuats i la resolució d'aquests casos, i que s’apliquin 

amb caràcter d'urgència mesures de revisió dels programes existents amb les 

alternatives resolutives per evitar l'exclusió residencial dels col·lectius 

vulnerables. 

 

La Sra. MEJÍAS es refereix a la reunió al TSJC, a la qual va assistir l’alcaldessa fa 

pocs dies, en què es va parlar de l’actualització dels protocols d’actuació en els 

desnonaments que es produeixen a Barcelona. I afegeix que, segons confirmen 

algunes informacions, el nombre de desnonaments s’ha duplicat, i el registre de 

sol·licitants d’habitatge protegit està desbordat fins al punt que, assegura, només 

pot absorbir un 5% de les sol·licituds que rep. 

Per tant, amb aquest prec demana a l’alcaldessa que expliqui quines condicions 

dels protocols esmentats volen modificar i, sobretot, com pensen abordar 

l’emergència habitacional amb les dades que el Registre d’Habitatge Protegit ha 

fet públiques, i que posen de manifest que els recursos per afrontar-la són 

absolutament insuficients. 
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La Sra. ALCALDESSA confirma que la reunió es va fer amb l’objectiu de 

millorar els protocols; alhora, constata que les dades que allí es van donar han 

estat mal interpretades per la regidora, vol creure que de bona fe. 

Així, precisa que les dades oficials del Consell General del Poder Judicial posen 

de manifest que el tercer trimestre del 2016 a la província de Barcelona es van 

produir 

1.327 desnonaments per impagament de lloguer, i 496 per execució hipotecària, 

amb una lleugera tendència al descens. Afegeix que a aquests s’hi han de sumar 

els desnonaments de precari i per ocupacions, que no consten a les estadístiques i 

que no sempre són fàcils d’identificar. 

Puntualitza, però, que pot confirmar les dades pel que fa a les mesures 

extraordinàries posades en marxa en aquest ajuntament, entre les quals la Unitat 

contra l'Exclusió Residencial (UCER), que ha intervingut en el doble de casos, 

cosa que no significa que els casos s’hagin doblat, sinó que ha doblat el nombre 

d’aturades de desnonaments. Concreta que el 2015, any en què es va començar a 

intensificar l’activitat, es van aturar 981 desnonaments, mentre que el 2016 se 

n’han aturat gairebé dos mil dos-cents, en alguns casos per continuar negociant, 

per exercir una mediació i per fer el pagament del lloguer, o s’ha procedit al 

reallotjament. 

Reitera, per tant, que enguany s’ha doblat el nombre de desnonaments aturats per 

aquest ajuntament respecte a l’exercici anterior, i demana a la Sra. Mejías que 

deixi d’afirmar a les xarxes socials o en aquesta mateixa sala que s’han doblat els 

desnonaments a Barcelona perquè és fals. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que no ha fet altra cosa que remetre’s a les declaracions 

de l’alcaldessa, i li recomana que consulti les que va fer a la sortida de la reunió 

esmentada, on va donar les dades que ella s’ha limitat a repetir, amb les quals va 

afirmar que s’havia doblat el nombre de desnonaments a Barcelona, i va afegir 

que havia canviat el perfil, atès que abans la majoria eren execucions hipotecàries 

i ara per impagament de lloguer, que havia afectat més de sis mil persones, un terç 

de les quals és menor d’edat. 

Demana a l’alcaldessa que no tergiversi les dades i que els acceptin el prec i, a 

més, que els informin mensualment dels desnonaments produïts, el nombre de 

desnonaments aturats, en quins s’han emprat mecanismes de mediació i en quins 

casos s’ha fet el reallotjament de les persones afectades. 

Insisteix que si consideren que les dades que ha aportat són falses, ho poden 

solucionar amb transparència. 

 

La Sra. ALCALDESSA demana a la Sra. Mejías que, com a càrrec electe, no 

menteixi d’una manera tan flagrant. Confirma que les dades s’estan donant amb 

transparència i regularment mitjançant la Regidoria d’Habitatge i la Comissió de 

Drets Socials; reitera que les seves declaracions en sortir de la reunió del TSJC 

són les mateixes que acaba d’expressar, amb dades molt precises en el sentit que 

allò que s’ha doblat ha estat la intervenció de l’Ajuntament en aturar els 

desnonaments, i afegeix que les dades donades pel Consell General del Poder 

Judicial posen de manifest que el nombre de desnonaments s’ha estabilitzat i es 

constata un lleuger descens. 

Ratifica, també, que el perfil dels desnonaments ha canviat i que ara són més els 

que responen a l’impagament de lloguer i a ocupacions i situacions a precari. 

Finalment, confirma que no accepten el prec perquè les dades que aporta la 

regidora no són certes. 
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NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

4.- (M1519/4765) Que el Govern municipal, conjuntament amb els Serveis Socials i 

l'Agència de Salut Pública, agilitzi els mitjans per tal d'actuar davant els casos de 

persones afectades per la síndrome de Diògenes i, entre tots, i si escau, creïn un 

protocol d'actuació immediata. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que les persones grans que pateixen la síndrome de 

Diògenes solen mostrar absoluta negligència en la seva cura personal i en la neteja 

de la llar, en la qual emmagatzemen quantitats ingents de coses i, sobretot, 

brutícia. Posa de manifest que el tractament d’aquestes persones va dirigit, en 

primera instància, a abordar les possibles complicacions derivades del seu mal 

estat nutricional i higiènic, però destaca que és indispensable instaurar mesures 

preventives per evitar que es repeteixi el quadre associat a la síndrome, i per 

aquest motiu cal un suport social mitjançant una institució geriàtrica o assistència 

domiciliària; i alerta que el problema és que les persones afectades solen rebutjar 

l’atenció. Continua dient que si aquestes persones no estan afectades per alguna 

patologia psiquiàtrica de base o una demència no es poden ingressar en una 

residència sense el seu consentiment, amb la qual cosa retornen als seus hàbits de 

vida. 

Recorda que fa pocs dies la síndica de Greuges de Barcelona va fer públic que 

havia rebut diverses queixes de veïns d’Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sants-

Montjuïc i Gràcia, que denunciaven certa passivitat en l’acció d’aquest 

ajuntament. 

Assenyala, per tant, que davant la situació que generen els casos de síndrome de 

Diògenes per a les persones afectades però també en la salubritat de les 

comunitats de veïns, consideren que l’Ajuntament hauria d’establir actuacions 

ràpides conjuntament amb els serveis socials i l’Agència de Salut Pública a fi de 

no allargar en el temps la situació en habitatges i finques, així com en la prestació 

d’atenció mèdica i social a les persones afectades. 

 

La Sra. ORTIZ celebra que la Sra. Benedí hagi posat en context la complexitat de 

l’abordatge dels casos de síndrome de Diògenes, que és un cas concret, i precisa 

que hi ha múltiples conductes acumuladores, algunes de les quals fruit de trastorns 

mentals greus, que poden afectar tant persones grans com el conjunt de la 

població, independentment de la situació social. 

Concreta que aquest ajuntament treballa en coordinació amb la inspecció dels 

districtes, amb la Guàrdia Urbana i amb les àrees de salut. 

Confirma que accepten el prec perquè consideren que sempre es pot fer millor; i 

aprofita per destacar les actuacions que es fan i les que ja provenen del mandat 

anterior, durant el qual es va iniciar una recerca amb la UB, que ara està acabant, 

per avaluar la millor manera d’intervenir en aquesta mena de conductes i millorar 

la formació dels professionals que les han d’abordar. 

Destaca la importància de la prevenció, ja que les persones afectades rebutgen 

l’ajuda, i la millor manera d’intervenir és establint-hi un vincle emocional. 

Altrament, en molts casos les intervencions de xoc de neteja, amb un impacte 

dramàtic en les persones, acaben empitjorant la situació a la llarga. 

Diu que entenen perfectament l’impacte d’aquesta patologia entre el veïnat, però 

fa avinent que quan fan una intervenció de xoc necessiten autorització judicial, 
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cosa que de vegades allarga la situació. Insisteix que les qüestions d’incapacitació 

i d’actuació en un domicili no són senzilles, i van més enllà de la voluntat 

d’aquest ajuntament. No obstant això, avança que presentaran un nou protocol 

fruit de la recerca amb la UB que confien que millori encara més les actuacions. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec. 

 
 

Del Grup Municipal del PP: 

 

5.- (M1519/4769) Instar el Govern municipal a realitzar totes les comunicacions 

dirigides als barcelonins i les barcelonines en, almenys, les dues llengües oficials. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, que formula el prec, s’adreça en àrab a l’alcaldessa 

justificant que aquesta llengua és emprada per aquest ajuntament en diverses 

comunicacions, fins i tot excloent el castellà, i diu que, per tant, suposa que han 

entès què ha demanat. La Sra. ALCALDESSA respon en castellà al regidor que 

Barcelona està molt orgullosa de ser diversa i una ciutat on es parlen més de dues-

centes vint llengües, que celebra que el Sr. Fernández Díaz s’esforci a practicar. 

Remarca, per tant, que es tracta d’una riquesa que cal preservar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dedueix, de la resposta de l’alcaldessa, que no l’ha 

entès gens ni mica, i posa de manifest que aquest ajuntament s’ha d’adreçar a la 

ciutadania en català i en castellà a fi que, en llibertat, decideixi l’idioma amb què 

es relaciona amb l’Administració. Denuncia, però, que això no sempre és així, atès 

que per norma general l’Ajuntament només és bilingüe per cobrar impostos i 

multes, però no per oferir serveis. 

Diu que si ja és greu que s’exclogui en ocasions la llengua castellana de la 

comunicació municipal, més ho és encara que aquesta exclusió es faci 

paral·lelament a la introducció en les informacions municipals d’altres llengües 

estrangeres com l’àrab o l’urdú, i demana que les comunicacions dirigides als 

barcelonins es facin, com a mínim, en les dues llengües oficials. Fa avinent que 

això ultrapassa les lleis, els reglaments lingüístics i de les sentències judicials, i 

que es tracta d’una norma essencial de respecte i de sentit comú. 

 

La Sra. ALCALDESSA, que continua adreçant-se en castellà al regidor, replica 

que les comunicacions oficials d’aquest ajuntament —no només els impostos i les 

multes— sempre es fan en les dues llengües oficials, també en les instàncies, el 

web i tots els tràmits d’acord amb la legislació vigent a fi de preservar els drets 

lingüístics dels habitants de Barcelona, majoritàriament bilingües i on, 

sortosament, es parlen moltes altres llengües, i destaca que això no genera cap 

problema o incomoditat. 

Recorda que, a més, existeix un reglament d’usos lingüístics, aprovat pel Plenari 

el 5 de febrer de 2010, amb el suport de tots els grups llevat del PP, que establia el 

català com la llengua vehicular de l’Ajuntament sense menysteniment del dret de 

qualsevol ciutadà a rebre informació en castellà si ho demanava. 

Per tant, recomana al regidor que si la seva pretensió és canviar el reglament 

esmentat se cenyeixi al procediment establert. 

Finalment, aconsella al Sr. Fernández Díaz que es pregunti quin és el problema, si 

l’ús del català o el castellà, o més aviat el fet d’haver emprat una llengua 

estrangera com l’àrab, l’urdú o el tagal; i recorda que la finalitat d’això és 

fomentar la implicació de col·lectius que participen poc en els òrgans territorials, 
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una població immigrant que al barri del Raval supera el 49% del total de residents. 

Altrament, fa notar que no ha sentit mai el Sr. Fernández Díaz queixar-se dels 

cartells d’aquest ajuntament en anglès adreçats al turisme. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 
 

6.- (M1519/4770) Instar el Govern municipal a expressar el seu rebuig al projecte de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa esment de la reunió a què assistiran aquesta mateixa 

tarda al Parlament de Catalunya l’alcaldessa i el primer tinent d’alcaldia, el Sr. 

Pisarello, convocats pel president de la Generalitat; i remarca que hi assistiran no pas 

per defensar els interessos de Barcelona, sinó per asseure’s al costat dels qui 

defensen la independència de Catalunya. Afegeix que desconeix si el Govern 

municipal té previst aprofitar l’avinentesa per expressar el seu rebuig als 

pressupostos de la Generalitat que, una vegada més, menystenen la ciutat en negar-li 

els serveis, les inversions, el finançament i el pagament del deute que li pertoca, i 

manifesta que aquest és el motiu del seu prec. 

 

El Sr. PISARELLO avança que no poden acceptar aquest prec, i observa que el 

regidor fa una estona apel·lava a la lleialtat institucional, mentre que ara aprofita per 

fer un ús instrumentalitzador de la figura del prec. 

Manifesta que, com a govern de la ciutat, no comparteixen aspectes del pressupost de 

la Generalitat; sobretot discrepen que siguin els pressupostos més socials de la 

història, ja que consideren que podrien ser molt més redistributius, que podrien 

impulsar la renda garantida molt més clarament del que ho fan, o que haurien pogut 

desconnectar els concerts amb escoles que segreguen. Això no obstant, estan d’acord 

que es tracta d’uns pressupostos que preveuen un contracte programa de serveis 

socials a Barcelona que permetrà, per exemple, que Nou Barris compti amb divuit 

treballadors més en l’àmbit; o, per pressió d’aquest ajuntament, també s’ha arribat a 

acords importants en l’àmbit de la sanitat. 

Conclou, per tant, que no estan d’acord al cent per cent amb el pressupost, i destaca 

que són molt exigents amb els deutes de la Generalitat amb aquest ajuntament, tot i 

que també constata que han arribat a acords remarcables pel que fa a la L10 de metro 

i molts altres aspectes. En conseqüència, creu que els termes amb què el grup del PP 

planteja aquest prec estan fora de lloc. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que no sap si aquesta resposta és compartida pel grup 

del PSC, o fins i tot per la formació CSQP, que ja ha anunciat una esmena a la 

totalitat del pressupost i que, òbviament, no té la visió idíl·lica del pressupost que ha 

mostrat el Sr. Pisarello que, d’altra banda, diu que tampoc no li sorprèn, atès que en 

les darreres eleccions al Parlament de Catalunya va ser un dels quatre regidors del 

Govern de la ciutat que va expressar la seva predisposició a donar suport al manifest 

amb què s’hi presentava la CUP. 

Precisa que el PP ha presentat al·legacions al pressupost de la Generalitat ja que no 

estan d’acord, per exemple, amb el fet que les inversions a Barcelona únicament 

suposin el 15% del total, quan el PIB de la ciutat representa el 31% de Catalunya; 

així, només assignen 154 milions d’euros a Barcelona, que signifiquen el menor 

percentatge d’inversió dels darrers quatre anys, cosa que té una repercussió evident 

en les polítiques d’habitatge, d’infraestructures de transport públic, sanitat, 

equipaments per a la gent gran i persones amb discapacitat, o en l’àmbit de 
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l’educació, a més de l’incompliment sistemàtic dels convenis. 

 

El Sr. PISARELLO observa que el Sr. Fernández Díaz assumeix el paper de teloner 

dels seus companys de formació al Parlament de Catalunya i proclama les visions 

més extremistes. 

Li fa avinent que si allò que vol és parlar de pressupostos estan disposats a fer-ho i 

que, per exemple, es podrien referir als propers pressupostos de l’Estat que sí que 

afectaran, i molt, la ciutat de Barcelona; afegeix que també podrien parlar del 

projecte de llei de contractació pública que impulsa el govern del PP i que 

qualifica de vergonyosa; igualment, fa avinent que podrien tractar de la manca 

d’inversions per part de l’Estat, i entén que el regidor els podria explicar si 

invertiran els diners que els pertoca a la Sagrera, o si tenen els diners per 

compensar el dèficit en matèria de transport públic. Retreu al Sr. Fernández Díaz 

que no l’hagi volgut escoltar quan ha intervingut per primer cop, i li ha atribuït 

coses que no ha dit, ja que també ha expressat allò que no li sembla bé del 

pressupost de la Generalitat. 

 
 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

1.- (M1519/4776) Sobre la previsió de contractació de 400 persones per part de 

l'Ajuntament i els instituts municipals durant l'any 2017: - A quins sectors, 

districtes i instituts municipals i en quin nombre, de forma específica per cadascun 

d'ells, van anar destinades aquestes 400 contractacions? - Quin serà la naturalesa 

del seu contracte: durada, condicions laborals, etcètera? - Quins seran els serveis 

que cobriran, les seves funcions i els seus objectius? - Quin és la justificació 

d'urgència i necessitat, als llocs per cobrir? 

 

La Sra. MEJÍAS observa que gairebé es podria estalviar de formular aquesta 

pregunta, atès que avui el diari Expansión s’ha fet ressò d’una explicació del 

Govern municipal que respon, fil per randa, la qüestió que planteja. 

Això no obstant, es refereix a l’anunci de la incorporació de gairebé tres mil 

persones com a treballadores d’aquest ajuntament, quatre-centes de les quals de 

cop. Pregunta, en vista de l’existència de la LRSAL, de quina manera pensen 

incorporar aquests treballadors i quina serà la naturalesa dels contractes, la seva 

durada i quines les condicions laborals. 

Demana explicacions, també, sobre si aquestes persones s’incorporaran mitjançant 

una entrevista personal i un test psicotècnic, però sense cap mena de filtre, i amb 

salaris inferiors als divuit mil euros anuals. 

Demana, en definitiva, que els aclareixin exactament en què consistirà aquesta 

oferta d’ocupació pública. 

 

El Sr. BADIA introdueix la seva resposta fent referència a l’informe del 2015 de 

la síndica de Greuges de Barcelona, en què reflexiona sobre la insuficiència dels 

recursos humans d’aquesta administració per complir i fer complir les obligacions 

municipals i donar resposta als drets de la ciutadania. En conseqüència, la 

recomanació final de l’informe de la síndica en aquest aspecte és la creació de 

llocs de treball en un nombre proporcional a la qualitat del servei que 
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l’Ajuntament vulgui donar a la ciutadania, dotant-los de persones ben capacitades 

i conscients del servei públic que han de prestar. 

Confirma que amb aquest esperit de la síndica és amb el que van fer el Pla de 

recursos humans, que com ja han explicat es distribueix amb mil persones que 

entraran a l’Administració per la via de les borses d’ocupació, i que les nou-centes 

persones que es jubilaran durant el mandat hauran de ser substituïdes amb la 

convocatòria d’oposicions. 

Puntualitza que han facilitat tota la informació no només a Expansión, sinó que 

s’ha fet pública des d’aquest mateix ajuntament. I afegeix que, tal com es va 

demanar en el plenari, s’ha creat un grup de treball específic per fer el seguiment 

del Pla de recursos humans. Concreta que no només van detallar les quatre-centes 

incorporacions actuals, sinó que s’han precisat totes les borses i les 945 

incorporacions que es produiran amb les categories corresponents, i en quins 

departaments i àrees. 

Recorda que tots els grups disposen d’aquesta informació, de manera que assegura 

que li ha sorprès que es formuli aquesta pregunta. Concreta, però, que el 

repartiment de les quatre-centes places esmentades es distribueix en 260 places a 

l’àmbit social per donar resposta a l’increment d’un 10% de càrrega de treball en 

la plantilla actual, alhora que aquesta incorporació de treballadors va 

acompanyada d’un increment de gairebé el 50% del pressupost en l’àmbit; precisa 

que es refereix a l’atenció directa dels equips d’atenció a la infància i 

l’adolescència, dels centres de serveis socials, centres especialitzats per a persones 

amb discapacitat, serveis d’atenció directa a la dona com els PIAD i els SARA, i, 

d’una manera més transversal, a les àrees de gestió de serveis socials. D’altra 

banda, 150 persones es distribuiran entre els districtes, que els darrers anys han 

perdut un 10% de la seva plantilla tot i l’increment substancial del seu pressupost, 

i es repartiran, entre altres àmbits, en el de llicències i com a tècnics de barri. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix la informació al Sr. Badia, tot i que diu que hauria volgut 

que li aclarís quin tipus de contractació es farà i si considera que la capacitació es 

pot fer mitjançant una entrevista personal i un test psicotècnic, i si no considera 

que això no dóna marge a una certa discrecionalitat a l’hora de triar, i a la qual els 

tenen acostumats. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/4766) Quan té previst el Govern municipal incorporar a la plataforma de 

transparència les taules de retribució de totes les entitats públiques empresarials, 

societats mercantils i consorcis, fundacions i associacions on participa 

l'Ajuntament de Barcelona? 

 

La Sra. CAPDEVILA destaca la complexitat de l’Ajuntament de Barcelona, tal 

com demostra l’entramat imbricat d’entitats empresarials, societats mercantils, 

consorcis, fundacions i associacions en què en major o menor mesura participa 

aquest ens local. Reconeix que s’han fet passos, com ara el portal de 

Transparència, però posa de manifest que també hi ha mancances; així, malgrat 

aquesta voluntat, un seguit de consorcis, instituts i empreses públiques continuen 

sense publicar, a dia d’avui, la seva taula de retribucions al portal esmentat. I, per 

aquest motiu, formulen la pregunta, que llegeix. 

 

La Sra. ALCALDESSA ratifica el compromís ferm d’aquest ajuntament amb la 

transparència com un dels requisits per avançar cap al bon govern, que passa 
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també perquè la ciutadania pugui conèixer les retribucions de les entitats en què 

participa l’Ajuntament. 

Respon a la pregunta concreta formulada pel grup d’ERC que la voluntat del 

Govern de la ciutat és que les taules retributives de totes les entitats empresarials, 

societats mercantils, associacions i fundacions amb participació municipal, i que 

consoliden pressupost tal com imposa la llei, es publiquin al portal de 

Transparència. 

Concreta que, ara com ara, estan publicades totes les taules retributives de les 

societats mercantils, i estan treballant per complimentar les que manquen, i que 

corresponen a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, al Consorci del Far —en fase 

de dissolució—, al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, la Red de Juderías de 

España, la fundació Mobile World Capital i la fundació privada Julio Muñoz 

Ramonet. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que no dubten del compromís del Govern municipal 

amb la transparència, però consideren que les coses s’estan fent a mitges. Així, 

afirma que els preocupa que, de vegades, es limiti a complir les formes i no vagi 

més enllà, i assenyala que no els serveix que només es pengi informació, sinó que 

sigui accessible i comprensible per a la ciutadania. 

Afegeix que també els causen preocupació les capelletes, que provoquen que a 

hores d’ara sigui impossible conèixer els sous dels delegats i dels membres dels 

consells d’administració d’algunes entitats amb participació municipal, com és el 

cas de TMB o l’ICUB, entre altres. 

Diu que els fa la sensació que, en l’exercici de la transparència, el Govern es 

queda només amb el titular, i remarca que la transparència s’ha d’aplicar sempre i 

arreu. Afirma que el seu grup està a favor de les butxaques i les parets de vidre i, 

per tant, consideren que cal anar més enllà i introduir els sous i retribucions 

d’entitats com les que ha esmentat. 

Addueix que no n’hi ha prou a dir que són transparents, i cal ser-ho del tot. 

 

La Sra. ALCALDESSA defensa que s’ha avançat molt en un any, i admet que es 

pot fer més i millor. Destaca que la gerència de Recursos fa una feina continuada 

per anar fins i tot més enllà del que estan obligats per llei. 

Pel que fa a la qüestió concreta de les retribucions de nivells directius de manera 

nominal, indica que de la mateixa manera que estan fent en el cas dels gerents i 

directors generals, valoren la manera com incloure’ls. Precisa que en aquest cas 

existeix alguna reserva de tipus legal, i per aquest motiu han formulat una 

pregunta a l’Agència de Protecció de Dades a fi d’assegurar-se que la publicació 

d’aquestes retribucions nominalment no vulnera la llei. 

Es referma, tanmateix, en el fet que el Govern està plenament disposat a donar la 

màxima informació i de la manera més comprensible, rigorosa i transparent. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

3.- (M1519/4758) Sol·licitem conèixer el calendari de la nova licitació del servei de 

neteja viària, recollida i gestió de residus i en quina data es preveu tenir l'informe 

que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar totalment o 

parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de residus, i en el cas 

d'aquest supòsit, quan es posaria en marxa el procediment d'internalització del 

servei. 

 

La Sra. LECHA fa referència a la proposició presentada pel grup d’ERC en la 
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sessió de ple del novembre arran de la presumpta estafa de Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC), amb què instava el Govern, en primer lloc, a 

fer una auditoria del servei de neteja viària i de gestió de residus duta a terme per 

FCC els anys anteriors, així com d’altres serveis gestionats per la mateixa 

empresa. En segon lloc, la proposició demanava que s’emprenguessin les accions 

necessàries a fi d’aclarir els fets i, en cas que es demostrin les sospites, depurar 

responsabilitats, rescabalar l’import estafat a l’Administració municipal, i trobar el 

mecanisme per limitar l’accés d’aquesta empresa a l’adjudicació de serveis. 

Continua dient que la proposició instava també a introduir canvis en el sistema de 

control i inspecció municipal del servei de neteja i recollida de residus, així com 

mecanismes correctors dels topalls aplicats en el tram de residus; també es 

demanava l’encàrrec immediat d’un informe sobre la viabilitat econòmica i 

tècnica de la municipalització total o parcial del servei de neteja, recollida i gestió 

de residus, i en cas que sigui viable la posada en marxa del procediment 

d’internalització del servei. 

En conseqüència, formula la pregunta, que llegeix. 

 

La Sra. SANZ anuncia que s’està treballant amb el calendari previst, i que és que 

l’entrada en vigor del nou contracte de neteja viària, recollida i gestió de residus 

fos el novembre de 2019, cosa que implica que el procés de licitació hauria de 

començar el juny de 2017. 

Pel que fa a l’informe sobre la viabilitat de la municipalització total o parcial del 

servei, indica que estan en procés de consultes i de petició d’informació a 

diferents gabinets d’experts quant a l’assessorament i la possible coordinació del 

treball tècnic a fi de fer una valoració municipal posterior. Afegeix que treballen 

amb l’objectiu de poder disposar dels resultats i les conclusions de l’estudi de 

viabilitat cap a l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període de reflexió i 

d’informació de les clàusules administratives de la contracta. 

Matisa, quant a la gestió de residus, que existeixen alguns serveis que són cent per 

cent públics, com és el cas de la gestió dels punts verds, que es presta per un 

encàrrec de servei a l’empresa pública Tersa-Siresa, així com les tasques de 

comunicació i d’informació d’aquesta gestió de residus a les activitats comercials. 

 

La Sra. LECHA pregunta de quin pressupost disposen per fer tot això; i quant al 

resultat de l’estudi, que s’estima que estarà llest per l’abril vinent, a fi de tirar 

enrere el procediment de licitació, entén que el marge de temps és prou ampli per 

prendre una decisió. 

 
 

4.- (M1519/4759) Deixarà Barcelona Activa, empresa municipal del Govern de 

Barcelona en Comú i PSC, d'anunciar als seus espais la recerca de llocs de treball 

d'aquestes empreses (ETT i empreses multiserveis) i establiments hotelers mentre 

no estiguin assegurats els drets laborals i els convenis corresponents al sector? 

 

El Sr. GARGANTÉ explica que el 15 de novembre representants de l’associació 

Las Kellys de Barcelona es van reunir amb Barcelona Activa i un responsable de 

Turisme de Barcelona, i van presentar una llista d’hotels i cadenes hoteleres en 

què presten el serveis de neteja, mitjançant ETT o empreses multiserveis, a fi de 

denunciar que el procés de desprofessionalització d’aquestes tasques no fa altra 

cosa que abaratir la mà d’obra. Es referien a pràctiques tan greus com que no s’hi 

respecta el conveni corresponent, no els faciliten els materials adequats, no 

disposen d’instal·lacions adients, no es garanteix una formació correcta ni es fan 

les funcions establertes als contractes, no es retribueixen les hores extraordinàries, 
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no es fan vacances per abús de contractes temporals, no es poden agafar baixes, no 

cotitzen a la seguretat social per la feina realment feta i no s’hi permet la llibertat 

sindical. 

Concreta que moltes d’aquestes empreses hoteleres surten anunciades en espais de 

cerca d’ocupació en què participa Barcelona Activa, de manera que la petició de 

Las Kellys a Barcelona Activa era saber si deixaran de sortir en aquests espais 

mentre no assegurin els drets laborals i els convenis del sector. La Sra. 

ALCALDESSA respon que el Govern, com no pot ser d’altra manera, dóna suport 

a les reivindicacions per desprecaritzar el sector, i confirma que treballen amb tots 

els actors en el marc de les competències municipals, que apunta que són 

limitades. 

Precisa que van impulsar el compromís per millorar la qualitat de l’ocupació en el 

sector turístic; han incorporat al Pla estratègic de Ciutat Vella la mesura 8.2 per 

oferir informació i assessorament personalitzat en matèria de drets laborals a 

treballadores del sector turístic, d’hostaleria i d’oci nocturn. Respecte a 

l’associació Las Kellys, concreta que s’hi han reunit el director d’Estratègies de 

Foment de l’Ocupació i el del Pla estratègic de turisme de Barcelona per tractar 

d’aquests aspectes, i informar-los del límit competencial d’aquest ajuntament. 

Indica que en la reunió esmentada es va apuntar la possibilitat de fer un projecte 

d’acreditació de competències en el marc del Pla estratègic de turisme, i se’ls va 

oferir la possibilitat d’estudiar la creació i l’acompanyament d’una cooperativa. 

Remarca que l’Ajuntament no té competències en inspecció de treball, però 

assegura que es compromet a continuar revisant les ofertes incloses al web 

Barcelona Treball per detectar irregularitats i incompliments i vetllar pels drets 

d’aquestes treballadores, i posar-los en coneixement de l’administració competent. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que l’Ajuntament sí que té competència perquè les 

cadenes hoteleres, hotels i empreses ETT i multiserveis que incompleixen deixin 

d’anunciar-se en espais de Barcelona Activa. I pregunta si ho deixaran de fer. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que l’Ajuntament ha treballat en un marc molt 

més ampli com és la Llei de contractació pública i social, i ara amb el projecte del 

segell de qualitat a l’ocupació, previst en l’estratègia per l’ocupació de Barcelona, 

que preveu que les ofertes de feina a Barcelona Activa han de complir les 

condicions de treball segons conveni. Destaca que un dels projectes previstos és 

que les empreses que participin en les campanyes informatives de Barcelona 

Activa tinguin el distintiu de qualitat ocupacional. Afegeix que si es detecten 

incompliments es traslladaran a l’òrgan competent i amb capacitat d’inspecció. 

Ratifica la voluntat d’aquest ajuntament de treballar només amb les empreses que 

compleixin els convenis laborals. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

Únic.- (M1519/4767) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès al Plenari del 

Consell Municipal en data 1 d'abril de 2016 amb el contingut següent: 

(M1519/3012) Que el Govern municipal es comprometi a replantejar 

l'estacionament del servei d'autocar de la línia Barcelona - La Roca Village, amb 

l'objectiu de reubicar-ne el punt de sortida i arribada a una de les estacions 

d'autobusos de la ciutat. 
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La Sra. CAPDEVILA destaca la gran activitat turística de la ciutat de Barcelona i 

els fluxos que se’n deriven; això no obstant, indica que ara com ara el debat 

d’accions per determinar està molt focalitzat en qüestions com ara l’allotjament, 

mentre que gairebé ignora aspectes cabdals com la mobilitat del turisme. En 

aquest sentit, recorda que el centre comercial La Roca Village té un servei 

d’autocar que efectua el transport directe d’anada i tornada des del carrer Casp, 34 

i el passeig de Gràcia, 6, ambdós punts molt cèntrics de la ciutat. 

Posa de manifest que, tot i haver estat acceptat el prec del seu grup que instava a 

replantejar la ubicació d’aquestes parades, no s’ha donat compliment a la 

iniciativa, atès que continuen als mateixos llocs, motiu pel qual formula aquesta 

pregunta de seguiment. 

 

La Sra. VIDAL confirma que s’hi està treballant, i s’han iniciat els tràmits amb el 

Servei Territorial de la Generalitat de Transports de Barcelona, que és a qui 

correspon la gestió d’aquestes línies particulars, i també amb BSM, l’empresa 

municipal que gestiona l’estació del Nord, amb la intenció de traslladar a aquest 

indret l’origen i final de la línia esmentada. 

Apunta que com totes les qüestions que impliquen posar d’acord diferents 

estaments administratius i concessionaris privats els tràmits no són àgils. 

Assegura, però, que estan treballant per arribar a una solució al més aviat possible. 

Precisa que aquesta solució passa per traslladar les parades de Casp i del passeig 

de Gràcia a l’estació del Nord, que és l’espai adequat per situar la Barcelona 

Shopping Line, tenint en compte la seva bona connexió amb la xarxa urbana de 

transport públic, alhora que minimitza l’impacte a l’espai públic que ara suposen 

aquestes parades d’una línia eminentment turística. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la resposta, tot i que considera que nou mesos és 

molt de temps per estar en la fase de gestions encara. 

Per tant, demana que ho expliquin a les associacions de comerciants, directament 

afectats per aquesta línia que implica competència deslleial. Manifesta que 

recullen el sentiment d’aquestes associacions i demanen que agilitin el trasllat de 

les parades a l’estació del Nord. 

 
 

E) Mocions 
 

F) Declaració institucional 
 

Única.- El dret a vot dels i les joves d’entre 16 i 18 anys és una reivindicació històrica del 

moviment juvenil i té el suport del European Youth Forum, impulsor de la 

campanya “Vote at 16”, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 

o del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 

Aquesta reivindicació es basa en la necessitat d’implicar les persones joves en la 

política i la presa de decisions democràtiques, amb l’objectiu de posar fi al fet 

insòlit que persones que tenen el dret a treballar i al matrimoni, responsabilitats en 

l’àmbit penal, l’obligatorietat de pagar impostos o el ple consentiment en 

tractaments mèdics, no puguin exercir un dret bàsic com és el del sufragi actiu. 

A més, aquesta demanda respon a les directrius fixades a la resolució 1826 del 

Consell d’Europa sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció d’edat 

per votar als 16 anys, aprovada el 2011. Al text, s’instava els diferents estats a 

permetre el dret a vot a partir d’aquella edat per tal que l’evolució demogràfica a la 

UE, que tendeix a l’envelliment de la població, no comporti la marginació del 
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col·lectiu juvenil del sistema democràtic. Un mandat que ja apliquen alguns estats 

europeus com Àustria, Eslovènia i Noruega, així com diversos lands alemanys. A 

Catalunya, el 2013 el Parlament va aprovar una proposta de resolució en què 

s’apostava per “avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys” i també es 

va incloure el sufragi als joves d’entre 16 i 18 anys a la Llei 10/2014 de consultes 

populars. El mes d’abril passat, el Congrés dels Diputats va aprovar la presa en 

consideració d’una proposició de llei d’ERC que pretenia rebaixar l’edat electoral als 

16 anys. La mateixa proposta va ser rebutjada el 22 de novembre passat pel bloqueig 

del Partit Popular i Ciutadans. 

Per tant, cal continuar reivindicant aquest dret bàsic, que dóna compliment a les 

directrius del Consell d’Europa, apodera els joves en l’àmbit polític i millora el 

sistema democràtic. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 

Primer – l’Ajuntament de Barcelona aposta per avançar en el reconeixement del dret 

a vot als 16 anys amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema democràtic i 

reconèixer un dret bàsic com és el del sufragi actiu a les persones joves d’entre 16 i 

18 anys. 

Segon – Instar el Govern espanyol a reformar la Llei orgànica 5/1985 de règim 

electoral general per tal d’ampliar el dret de sufragi actiu als i les joves a partir dels 

16 anys. 

Tercer – Instar el Govern de la Generalitat a incloure el dret a vot als 16 anys en 

futurs projectes de Llei electoral de Catalunya. 

Quart – Fer arribar aquest acord al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, 

així com al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya (CNJC). 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Benedí, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte els de Ciutadans 

i del Partit Popular. 

 

Abans de concloure la sessió, la Sra. ALCALDESSA desitja bones festes a tots els 

membres del Consistori. 

 

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

hores i trenta minuts. 


