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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-cinc de novembre 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 deu hores. 

 

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 d’octubre de 2016, 

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

del punt únic de l’acta de la sessió extraordinària del 23 de setembre de 2016; i 

S'APROVEN. 

 

La Sra. ALCALDESSA, abans d’encetar l’ordre del dia de la sessió del Plenari del 

Consell Municipal, recorda que avui és el Dia Internacional contra la Violència 

envers les Dones, i que Barcelona és una ciutat compromesa contra les violències 

masclistes. Així, tal com van acordar tots els grups en junta de portaveus, anuncia 

que a la una del migdia es farà una pausa en la sessió per poder baixar a la plaça de 

Sant Jaume i, conjuntament amb la Generalitat, fer un minut de silenci en record de 

les víctimes de la violència masclista, i la lectura del manifest. 

 

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 21 d’octubre de 2016, que nomena el Sr. Frederic Ximeno 

Roca com a comissionat d’Ecologia, amb efecte des del 20 d’octubre de 2016. 
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2.- Decret de l’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2016, que crea la Taula de Contractació 

Pública de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 27 d’octubre de 2016, que designa el Sr. Miquel R. Miró 

Barrachina com a vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda de 

Barcelona. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2016, que crea el Comitè Director per al 

desplegament del programa Democràcia Activa, en determina la composició i 

n’estableix el funcionament. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2016, que delega en el gerent de Recursos 

Humans i Organització la resolució de les sol·licituds de suspensió de l’execució dels 

actes administratius en matèria de recursos humans, regulades a l’article 117 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, quan es resolguin amb caràcter previ al fons de 

l’assumpte. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2016, que esmena el Decret d’Alcaldia de 

27 de juny de 2015, que establia, per al personal d’alta direcció que s’indicava, i per 

tal de garantir el manteniment de les retribucions que estaven percebent, els 

complements personals absorbibles anuals detallats, que tindrà efectes des de la data 

del seu nomenament, i incloure el Sr. Josep M. de Torres Sanahuja, gerent de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb un import de 19.058,12 euros anuals. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que designa el Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comissionat d’Ecologia, representant de l’Ajuntament de Barcelona als 

consorcis que s’indiquen, en substitució de la Sra. Eva Herrero Alonso. 

 Agència Local d’Energia de Barcelona, com a vicepresident primer de 

l’Assemblea General. 

 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, com a membre de l’Assemblea 

General. 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a membre de 

l’Assemblea General i de la Comissió Executiva. 
 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que designa el Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comissionat d’Ecologia, membre del Consell d’Administració de Parcs i 

Jardins de Barcelona, Institut Municipal, i membre del Consell Rector de l’Institut 

Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, en substitució de la Sra. Eva Herrero 

Alonso. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que nomena el Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comissionat d’Ecologia, vicepresident primer del Consell Municipal de 

Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que proposa a l’Assemblea General 

de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat la designació del Sr. 

Frederic Ximeno Roca com a representant suplent de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Comissió de Seguiment d’aquesta associació, en substitució de la Sra. Eva Herrero 

Alonso. 
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11.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que designa el Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comissionat d’Ecologia, representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat 

de la Fundació Fòrum Ambiental, en substitució de la Sra. Eva Herrero Alonso. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 7 de novembre de 2016, que designa el Sr. Luís Orri i Riba 

membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en 

representació de les organitzacions sindicals dels treballadors, i en substitució del Sr. 

Toni Díaz Lucena. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 10 de novembre de 2016, que nomena el Sr. Albert Cerrillo i 

Lladó membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en substitució de la 

Sra. Teresa Pitarch i Albós. 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, de 10 de novembre de 2016, que designa la Sra. Mercè Garcia 

del Estal, directora de Comerç i Consum, membre del Consell Rector de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona, per tal que ocupi la plaça que ha deixat vacant la 

Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, en haver estat nomenada presidenta de 

l’institut esmentat. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2016, que, primer.- Delega en la 

Comissió de Govern, l’autorització expressa per gravar o modificar, mitjançant 

hipoteca o qualsevol altre dret de garantia real, els drets reals constituïts sobre 

finques de propietat municipal; segon.- Estableix que en els acords que la Comissió 

de Govern adopti en exercici de les facultats delegades en aquest decret es farà 

constar expressament que actua per delegació expressa de l'Alcaldia. Aquests acords 

exhauriran la via administrativa, de conformitat amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 114.1.c) de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 

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

seran efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació al 

Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i a la seu electrònica, i quart.- 

Precisa que les disposicions del present decret s’entenen sense perjudici de l’exercici 

per la Comissió de Govern de les atribucions que tant la Carta municipal de 

Barcelona com el Reglament orgànic municipal li assignen com a pròpies. 

 

16.- Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2016, que, primer.- Sotmet a exposició 

pública durant el termini de quinze dies hàbils el 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, informat favorablement per la Comissió de Govern el 10 de 

novembre de 2016 i presentat a la Comissió d’Economia i Hisenda el dia 15 del 

mateix mes i any; segon.- Disposa, de conformitat amb allò previst a l’article 27 de 

les normes reguladores de la participació ciutadana, la celebració de l’Audiència 

Pública de Pressupostos, que se celebrarà en la data i lloc que s’anunciïn a la 

convocatòria corresponent, i tercer.- Sol·licita de les instàncies participatives 

següents l’emissió de l’informe respectiu sobre el projecte de pressupostos de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017: 

- Consells de districte 

- Consell de Ciutat 

- Consell Econòmic i Social de Barcelona 
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b) Mesures de govern 

 

1.- Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. 2016-2020. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que en els mesos de mandat han presentat diversos 

plans i mesures concretes per activar i transformar la ciutat, plans i informes en 

matèria d’habitatge, de salut, d’infraestructures, noves tecnologies o contra la 

contaminació atmosfèrica, i avui presenten un pla per al foment de l’ocupació 

juvenil de qualitat. 

Justifica que ho fan perquè els preocupa el creixement de les desigualtats i les 

exclusions que es produeixen en el mercat laboral i, sobretot, l’impacte que això té 

en la gent jove, que és un dels sectors que pateix més la precarització, i fenòmens 

nous com l’atur de llarga durada entre els joves d’entre 16 i 29 anys, i també 

situacions d’èxode laboral, que són un problema no només per a la Barcelona del 

present sinó també per a la del futur, atès que això incrementa les possibilitats que 

els fills d’aquests joves acabin heretant la pobresa dels pares i que, a més, 

constitueix un malbaratament de talent i de capacitat a la ciutat. 

Remarca que, per tot plegat, s’imposa lluitar contra l’atur i la precarietat laboral 

juvenil; en aquest sentit, posa en relleu que només d’arribar al Govern de la ciutat 

van triplicar els plans d’ocupació, i van redefinir les línies estratègiques de 

Barcelona Activa. Igualment, indica que van posar en marxa un pla de xoc contra 

l’atur de llarga durada, i el que presenten avui és un pla per millorar les condicions 

de les persones menors de trenta anys. Precisa que aquest pla s’ha treballat amb 

una cinquantena d’entitats, de manera que gaudeix d’un consens ampli, alhora que 

té una feina molt remarcable al darrere. Esmenta que hi han participat el Consell 

de la Joventut de Barcelona i també la Generalitat en col·laboració molt estreta. 

Concreta que el pla té una dotació pressupostària de 8,5 milions d’euros, que 

comprèn trenta-nou mesures específiques i proposa algunes innovacions que 

consideren rellevants, entre les quals el fet de treballar a partir de plans d’espais 

pilot de referència, on es concentri tota l’oferta ocupacional per a les persones 

joves en edat laboral, seguint l’exemple de Les Basses, a Nou Barris, que ha estat 

un èxit. 

Afegeix que també s’hi planteja l’atenció a col·lectius que estan en situació de 

vulnerabilitat molt específica i que no s’havien incorporat fins ara als plans 

d’ocupació per a joves, com ara les persones extutelades per la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), emigrants, persones amb 

problemes de salut mental, fills de famílies monoparentals, persones gitanes o 

LGTBI. 

Remarca que, a proposta del Consell de la Joventut, afronten, amb aquest projecte, 

l’assumpte essencial d’estudiar la situació de la població jove emigrada a 

Barcelona, i la manera com es pot afavorir el retorn als seus llocs d’origen. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix, en començar, la feina feta pel Departament de Joventut 

de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la participació de les entitats 

juvenils Avalot i Acció Jove, PIMEC, Foment del Treball, i a tots els joves que a 

títol individual han col·laborat en l’elaboració del pla. 

Posa en relleu el pressupost de 8,5 milions d’euros, repartits entre trenta-nou 

mesures que tenen l’objectiu de donar eines als joves per treballar en condicions 

dignes. 

Precisa, quant a la governança del pla, que la comissió executiva, que serà l’òrgan 

de gestió i direcció, està composta pel Consell de la Joventut de Barcelona, el 
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Govern municipal, la Fundació Formació Professional, el Consorci d’Educació de 

Barcelona, sindicats i patronals, a fi de garantir l’eficàcia del pla. 

Afegeix que per primera vegada s’ha dotat el pla amb una secretaria tècnica que 

s’encarregarà d’impulsar-lo, en què hi són representades Barcelona Activa i el 

Departament de Joventut, una taula de seguiment, així com un consell assessor 

per establir estratègies en matèria d’ocupació juvenil. 

Assenyala que amb tot plegat pretenen donar resposta als joves que, a títol 

individual, mitjançant dues-centes enquestes, han posat de manifest la seva 

desmotivació en la cerca de feina; i que també reclamen condicions dignes de 

treball per als joves, així com que manquen referents d’orientació professional i 

laboral, i capacitació en professions que actualment tenen demanda. 

 

El Sr. BLASI dóna la benvinguda a la representant d’Avalot, i agraeix la feina al 

personal tècnic que ha fet possible la redacció del pla, que s’emmiralla, a escala 

estructural, en el pla de xoc contra l’atur juvenil que es va fer durant el mandat 

anterior, i que d’ençà del juny del 2015 ha quedat paralitzat. 

Observa que el Sr. Pisarello s’ha referit als diversos plans que s’han presentat en 

mesos successius, entre els quals el d’ocupació juvenil, que ha estat parat durant 

setze mesos. 

Fa referència al Pla jove 2017-2020, en el qual el seu grup va demanar que es 

tingués en compte l’àmbit de l’ocupació juvenil, i fa notar que en el que presenten 

s’apunta la transversalitat, ja existent, que va permetre, a partir d’una proposició 

presentada en l’anterior mandat, posar ordre al treball conjunt d’àrees municipals 

i supramunicipals. 

Afirma que comparteixen la necessitat de fer un pas endavant, una transformació 

per la via de l’ocupació de qualitat, i afegeix que també d’emprenedoria. 

En aquest sentit, diu que la participació no l’han vista enlloc, com a mínim entre 

els grups municipals, i remarca que també ha estat ben escassa per part de les 

entitats, tret d’alguna reunió per tancar el Pla de xoc. 

Fa notar que es fan grans anuncis amb aquest pla, que tanmateix només queden en 

un títol, i en aquest sentit apunta que l’aspecte de la desigualtat, per exemple, no 

s’hi tracta amb profunditat, com tampoc el de gènere, el d’emprenedoria o el del 

retorn. 

Es pregunta, per tant, si realment existeix voluntat de consens i d’acord; i on ha 

quedat l’ambició que proclamaven i exigien al govern anterior quant al Pla de 

xoc. Demana, també, qui és que lidera el pla; i quin és el desglossament del 

pressupost apuntat, que entenen que està força engreixat per la gestió de la 

garantia juvenil. 

 

El Sr. SIERRA proclama que l’ocupació és una de les banderes de Ciutadans; la 

lluita contra la desocupació i la creació de llocs de treball és un dels seus senyals 

d’identitat i un dels seus principals objectius per a aquest mandat, i destaca que es 

tracta d’un assumpte de ciutat en què tots s’han de posar d’acord. 

Agraeix que s’esmenti en l’informe la contribució de Ciutadans, tant d’ell mateix 

com a la seva companya Marilén Barceló i dos dels seus assessors, i confirma que 

ajudaran el Govern municipal en la creació d’ocupació amb les condicions que 

permet la conjuntura econòmica. 

Confirma que continuaran participant no només en la proposta de mesures com 

han fet en el Consell de Joves o en tot el procediment seguit per a l’elaboració 

d’aquest pla, sinó també presentant iniciatives en comissions i plens, que si bé 

d’entrada el Govern municipal les refusa, després les acaba incloent en el seu 

projecte de PAM. 
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Assegura, doncs, que continuaran donant idees al Govern, i que li continuaran fent 

costat a l’hora de crear ocupació, especialment l’adreçada a un sector de població tan 

vulnerable com el dels menors de 23 anys, però també en altres com els majors de 45 

anys. Afegeix la seva disposició a col·laborar, també, en la implementació d’una 

reforma necessària a Barcelona Activa, que passa no només per la instal·lació 

d’antenes en tots els districtes i per la intermediació, sinó que també requereix un 

desglossament de l’empresa, i que en cada districte es pugui procedir a la 

intermediació per posar en contacte el teixit empresarial amb les borses de persones 

desocupades i les que han acudit a Barcelona Activa a fer plans formatius. 

Reitera que el grup de Ciutadans sempre farà costat al Govern per crear ocupació de 

qualitat. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda la representant d’Avalot, i agraeix les hores dedicades a 

l’elaboració del pla pels serveis tècnics de les àrees de Joventut i d’Ocupació, del 

Consell de la Joventut de Barcelona i de les entitats juvenils de la ciutat. 

Posa en relleu que les dades demostren que l’atur i la precarietat laboral juvenil són 

un dels principals problemes de Barcelona, agreujats pel marc de regulació estatal. 

Concreta que el lloguer mitjà d’un habitatge a la ciutat és de 745 euros mensuals, 

mentre que el salari mitjà de les persones joves d’entre 16 i 25 anys és de 8.336 euros 

bruts anuals, i de 16.998 euros bruts anuals en la franja d’edat de 25 a 29 anys. 

Remarca que la conclusió d’aquestes dades és que la ciutat està expulsant les 

persones joves, i confirma que davant aquesta situació han percebut una manca 

manifesta de lideratge polític per encetar un debat ampli i en clau constructiva amb 

els grups de l’oposició, i assenyala que tan sols han estat convocats a una reunió amb 

tots els agents, a la qual se’ls ha convidat a participar mitjançant un formulari. 

Entrant en el contingut del pla, opina que hi ha qüestions encertades, com ara el 

plantejament de proactivitat de l’Administració, però no es volen estar de fer-hi 

algunes aportacions. Apunta, en primer lloc, que hi troben a faltar programes 

d’acompanyament i seguiment de les persones joves de forma individualitzada. 

Puntualitza, també, que cal repensar l’FP dual a fi d’adaptar-la al teixit productiu, i 

analitzar quines àrees municipals poden oferir programes d’FP dual que compleixin 

l’objectiu d’actuació posterior de les persones joves, tal com ha proposat el seu grup 

en més d’una ocasió. 

Afegeix que s’ha de parlar d’economia col·laborativa, que en cap moment s’esmenta 

en el pla, i que cada vegada té més importància i efectes positius. 

Diu que tenen clar que la ciutat ha d’apostar per un model de reindustrialització en 

sectors d’alt valor afegit, tot i que la realitat és que el 30% del PIB prové del turisme 

i del comerç, de manera que l’anàlisi de les dades dels salaris mitjans en subsectors 

econòmics conclou que, aquests dos sectors, són els que tenen salaris mitjans pitjors. 

Planteja la qüestió, per tant, de com s’ho faran per atraure laboralment cap a aquests 

sectors. 

Pel que fa a la governança del pla, diu que hi troben mancances remarcables, i confia 

que els grups municipals, els agents econòmics cooperatius, socials i solidaris puguin 

participar en la comissió permanent prevista. 

I, finalment, adverteix que cal treballar accions concretes que no han vist detallades 

en el document, adreçades als col·lectius de persones LGTBI, amb discapacitat, amb 

problemes de salut mental i persones migrades, sense oblidar mai l’escletxa salarial 

entre dones i homes. 

Conclouen de tot plegat que manca molta voluntat de diàleg amb l’oposició i una 

aposta política ferma per afrontar molts dels debats que aquí s’han apuntat. 
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El Sr. MULLERAS comença la seva intervenció expressant el rebuig a la violència 

contra les dones. 

Dit això, destaca que l’atur continua sent el problema principal de la ciutadania de 

Barcelona; el problema prioritari per a molts col·lectius, entre els quals el de les 

persones més grans de 45 anys, per a les persones a l’atur de llarga durada, i també 

per als joves. Fa avinent que s’ha produït una disminució lleu de les xifres d’atur 

juvenil els darrers temps, però continua sent molt remarcable entre els joves. 

Concreta que una altra dada important que reflecteix la mesura de govern és el 

col·lectiu dels anomenats ni-ni, aquells joves que ni estudien ni treballen, i que 

continua en un 11,4% a Barcelona. Considera que cal parar una atenció especial a 

aquest col·lectiu, ja que la primera condició és tenir feina, de manera que cal 

esmerçar tots els recursos necessaris perquè trobin aquesta primera ocupació. 

Posa en relleu que el Govern d’Espanya ha posat tots els recursos i ha estat una de les 

seves principals prioritats la lluita contra l’atur, per a la qual cosa és essencial 

l’estabilitat a fi de generar economia, llocs de treball i oportunitats, també per a les 

persones joves. Altrament, adverteix que la incertesa és una trava per a l’activitat 

econòmica, per a la creació d’ocupació i també suposa un obstacle d’incertesa 

jurídica i política per crear llocs de treball per als joves. 

Fa notar que la qualitat de l’ocupació també es reflecteix en qüestions com tenir un 

contracte indefinit, poder optar a la formació permanent i obtenir la conciliació entre 

la vida laboral i la familiar. 

Assenyala que el seu grup també considera que no es pot plantejar una política 

d’ocupació a l’empara del paternalisme de la subvenció, i entenen que s’ha d’ajudar a 

crear condicions per generar l’activitat econòmica; s’han d’augmentar les 

oportunitats per als joves emprenedors, i diu que tenen el convenciment que aquesta 

administració pot fer molt per crear oportunitats per a aquest col·lectiu, i fa notar que 

en el pla que els presenten no apareix cap mesura d’ajuda als nous emprenedors. 

Afegeix que aquest pla sembla una continuació dels plans de formació tradicionals, i 

que no s’ha d’oblidar que a l’hora de buscar feina calen eines adequades. 

 

La Sra. ROVIRA fa un seguit de consideracions referents al contingut del pla i, en 

primer lloc, apunta, quant a l’anàlisi, que troben a faltar que no es vagi a les arrels de 

la situació de precarietat i atur que es viu a Barcelona, que no es parli de la diferència 

entre atur i atur registrat, ni que tampoc es faci una anàlisi exhaustiva de la 

precarietat. 

Insisteix que cal anar a l’origen de les causes de la situació a fi de poder afrontar 

polítiques valentes que capgirin l’estat de coses actual. 

Així, doncs, apunta que en el pla hauria calgut posar èmfasi en les dones joves, en les 

persones migrades, en els col·lectius més vulnerables, i treballar des d’una 

perspectiva integral de les diverses realitats del jovent. 

Pel que fa a la participació de la gent jove en l’elaboració del pla, entenen que no ha 

estat inclusiva, i constaten que hi ha un gran nombre d’experts i persones adultes, 

però que, una vegada més, es fan polítiques de joventut excloent-la. Altrament, 

consideren que s’hauria d’haver fet una crida al jovent a participar en la redacció del 

conjunt del pla, no només en aquells apartats que decideix el Govern, essencialment 

per la institucionalització i continuisme que pateixen certs col·lectius. 

Per tant, creuen que a banda d’aquesta crida també s’hauria d’haver fet un esforç per 

acudir als centres laborals i preguntar quina és la realitat de les persones joves, així 

com esbrinar les causes de la precarietat, i pensar conjuntament quines solucions 

efectives es poden implementar. 

Finalment, amb referència a les mesures concretes que es presenten, comproven 
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novament que es continuen buscant solucions individuals a problemes que són 

col·lectius. Afegeix que això mateix també és aplicable a les mesures que es 

presenten adreçades als col·lectius amb diversitat funcional i LGTBI, en què s’adopta 

una posició paternalista i victimitzadora dels col·lectius esmentats. 

Remarca que un fet que els ha sorprès molt negativament ha estat la inclusió de la 

mesura titulada “Incloure la perspectiva de gènere”, perquè consideren que això 

s’hauria fet en el procés d’elaboració del pla, i no incloure-la com un apèndix. 

Manifesta el parer del seu grup que l’Ajuntament no hauria de centrar la seva 

activitat a donar distintius a les empreses, o recomanacions amb l’objectiu que no 

precaritzin, sinó que directament hi hauria de trencar les relacions i fomentar 

l’apoderament juvenil a fi que, de cada lloc de treball precaritzat en aquestes 

empreses, en facin una trinxera de lluita col·lectiva. Subratlla, en aquesta línia, que 

l’Ajuntament no ha fet els deures pel que fa a la precarietat que, com a administració, 

genera; i denuncia que ara com ara aquest ajuntament és una màquina de generar 

precarietat, tal com demostren les xerrades que promovia a Barcelona Activa per part 

de personal de McDonald’s en centres cívics, i també ho constaten amb el conjunt de 

joves que treballen en el sector educatiu amb diferents empreses que gestionen 

serveis essencials a la ciutat i que no garanteixen les condicions laborals dignes. 

En conseqüència, assegura que esperaven un pla que fomentés la participació, 

l’apoderament i que combatés d’arrel la precarietat a què està exposat el col·lectiu de 

persones joves a Barcelona. Manifesta que són conscients que l’Ajuntament podria 

col·laborar en la lluita d’aquest jovent intensificant les inspeccions de treball, entre 

altres coses, i valoren que el pla presentat es queda molt curt. 

 

La Sra. ANDRÉS fa avinent que aquest pla neix amb tota la vocació de ser millorat 

mitjançant les eines de gestió i seguiment de què disposa. Confirma que hi han 

participat quaranta entitats juvenils i dos-cents joves a títol individual; així com que 

els grups municipals han disposat de temps per fer-hi aportacions, tot i que reconeix 

que tal vegada ha estat massa curt, però ho justifica dient que prioritzaven 

l’aprovació del pla a fi que formi part del pressupost 2017. 

Se suma a la demanda del grup d’ERC sobre l’FP dual, i demanen al Govern de la 

Generalitat que, efectivament, hi aposti, atès que no és competència municipal. 
Agraeix al grup del PP les seves aportacions sobre emprenedoria i ocupació juvenil, 

però els convida a ajudar-los a recuperar els més de cinc mil milions d’euros que 

s’han perdut del 2011 fins ara en polítiques actives d’ocupació. 

Afegeix que la inclusió de joves amb discapacitat, amb problemes de salut mental, i 

joves migrats és un dels eixos estratègics del pla. 

 
El Sr. BLASI fa notar a la Sra. Andrés que el tinent d’Alcaldia l’ha tornada a deixa 

sola, i lamenta que no hagi respost cap de les preguntes formulades. 

Ratifica que comparteixen els eixos que proposa el pla, tot i que consideren que en 

falten; com també hi troben a faltar indicadors, que eren el gran repte que s’havia 

exigit al pla de xoc. Pel que fa al pressupost del pla, indica que una part important ve 

del SOC, i que significa un gruix important que hauria d’haver gestionat aquest 

ajuntament. 
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El Sr. SIERRA fa avinent a la Sra. Andrés que el pla no depèn de l’aprovació del 

pressupost per a l’any vinent, sinó de la voluntat que realment es vulgui combatre la 

desocupació en els sectors de població que han patit més la crisi, els majors de 45 

anys i els menors de 23. 

Recorda al Govern que disposa d’una eina essencial per generar ocupació, com és la 

creació de condicions perquè tingui èxit. 

 

2.- Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica. 

 

La Sra. SANZ apunta, en començar, dues dades esfereïdores que, en certa manera, 

motiven la presentació de la mesura de lluita contra la contaminació atmosfèrica, i 

que demostren que aquesta problemàtica, de primera magnitud quant a l’afectació de 

la salut pública, requereix moltes actuacions per afrontar-la. Concreta que aquestes 

dues dades són les 3.500 morts prematures anuals de persones que habiten en el marc 

de l’àrea metropolitana de Barcelona, i l’afectació negativa en el desenvolupament i 

maduració neurològica que la contaminació provoca als infants de la ciutat 

escolaritzats en centres molt propers a la xarxa viària bàsica de circulació. 

Remarca que ambdues dades estan comprovades i contrastades per diversos estudis 

científics que confirmen que la contaminació és un dels problemes principals de 

Barcelona. 

Recorda que van crear la Taula contra la Contaminació Atmosfèrica fa un any, en la 

qual es van comprometre a presentar un protocol d’actuacions i, també, avançar en 

altres mesures. 

Precisa que en aquest programa plantegen el protocol d’actuacions per a 

emergències, i més de cinquanta propostes estructurals per treballar la problemàtica 

de la contaminació atmosfèrica. 

Fa avinent que el pla ha estat elaborat amb la concurrència d’un grup cientificotècnic, 

compost pels millors investigadors dels centres de recerca públics de la ciutat, i 

també pels serveis tècnics municipals, als quals aprofita per agrair la seva 

participació. 

Afegeix que també han establert línies de treball conjuntes amb l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i amb la Generalitat. Puntualitza que fa pocs dies, en aquesta línia, 

l’Àrea Metropolitana va explicar les recomanacions que feia als ajuntaments de 

l’àmbit, mentre que amb la Generalitat s’ha establert una taula conjunta amb les 

administracions locals per tirar endavant propostes. 

Conclou, per tant, que amb aquesta mesura de govern proposen un pla integral 

d’actuacions calendaritzades, un total de cinquanta-vuit, i amb un pressupost entorn 

dels vuitanta-tres milions d’euros, a fi de reduir les emissions contaminants i per 

afrontar les situacions d’emergència puntuals. 

Indica que es proposen diversos eixos d’actuació, entre els quals destaca la proposta 

de restricció de la circulació dels vehicles més contaminants —vehicles de benzina 

matriculats abans del 2000, o els dièsel d’abans del 2006—. Puntualitza que la 

contaminació atmosfèrica a Barcelona és un problema estructural, de manera que 

l’objectiu és assolir mesures de llarg recorregut que permetin disminuir les 

emissions; per aquest motiu, concreta que a partir del 2020 es restringirà la circulació 

dels vehicles més contaminants, acompanyant-ho d’un estudi que, a partir del 2017, 

avaluarà com va fluctuant el parc circulant de la ciutat a fi de determinar quins són 

aquests vehicles. En aquest àmbit, destaca que un aspecte clau és la coordinació amb 

altres administracions per incrementar l’ús del transport públic a l’àrea 

metropolitana. 
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Finalment, destaca que el 2017 s’iniciarà, juntament amb l’Àrea Metropolitana, un 

programa de substitució de vehicles molt contaminants a canvi de la promoció de la 

modalitat de transport públic. 

Conclou que aquest seguit de mesures que proposen van encaminades totes a resoldre 

la greu problemàtica de salut pública que pateix Barcelona, i que són abordades des 

de diverses perspectives, entre les quals el reforç del transport públic i la pacificació 

d’àmbits urbans. 

Confirma que estan convençuts que amb les propostes dels grups municipals, i també 

les de les plataformes sorgides en defensa de la qualitat de l’aire o de l’ús del 

transport públic, podran millorar aquest programa. 

Aprofita per destacar que, recentment, la Societat Espanyola de Pneumologia 

Pediàtrica ha recomanat que altres ciutats de l’Estat també impulsin propostes com 

les de Barcelona. 

 

La Sra. VILA valora que la mesura de govern està carregada de bones intencions, 

però el seu grup entén que està mancada de valentia política per abordar el problema 

d’origen de la ciutat. Precisa que el principal causant de la contaminació atmosfèrica 

a Barcelona és, en gran part, la mobilitat interior, però especialment als 

desplaçaments diaris d’entrada i de sortida de la ciutat, i destaca que en la mesura no 

es fa cap referència explícita al fet que s’estigui abordant aquesta qüestió en clau 

metropolitana. 

Observa que el conjunt de propostes que plantegen amb aquest programa, moltes de 

les quals encara per concretar, no estan basades en l’estudi de la mobilitat de 

persones i mercaderies a la ciutat. En aquest sentit, creu que els experts amb qui ha 

contactat l’Ajuntament no han tingut temps suficient per analitzar aquesta qüestió. 

Apunta que allò que han trobat més greu és que el Govern proposi mesures sense 

haver analitzat els impactes negatius que poden tenir sobre la mobilitat de la ciutat en 

general i, concretament, en la mobilitat de les persones. 

Reconeix, però, que concreten el protocol que s’ha de posar en marxa en episodis 

puntuals d’alta contaminació, però no estan clares les actuacions per a la resta de 

dies. 

Retreu al Govern que generi alarma ciutadana amb informacions com la que avui 

mateix ha donat la Sra. Sanz sobre les 3.500 morts prematures anuals a Barcelona 

directament relacionades amb qüestions de qualitat de l’aire. Entén que si llancen 

aquesta alarma hi han de posar mesures concretes, fermes i estructurals. Això no 

obstant, només n’han detectat dues d’aquesta mena en el programa que presenten: el 

tramvia i les superilles. Remarca que la implantació de la superilla al Poblenou ha 

estat el fracàs més estrepitós de les polítiques de mobilitat que mai ha vist la ciutat, 

que s’ha reduït a pintar la calçada i convidar la gent a no se sap què. Pel que fa al 

tramvia, destaca que es tracta d’una estructura ferroviària que trenca i es carrega la 

xarxa ortogonal d’autobús i, per tant, la possibilitat d’implantar una xarxa de bus 

elèctric de cara al futur, i que provocarà més congestions de trànsit i, en 

conseqüència, més contaminació. Afegeix que el tramvia no podrà assumir tants 

passatgers com pretenen. 

Fa notar, igualment, que en la mesura ni tan sols es parla del vehicle elèctric privat. 

Considera, per tant, que es tracta d’un conjunt de mesures per cobrir l’expedient i 

legitimar projectes de l’agenda política del Govern, però sense suport ni consens 

majoritari de la ciutadania. 
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El Sr. ALONSO valora positivament la presentació d’aquesta mesura de govern, i 

que s’enceti un debat necessari en un assumpte tan decisiu per a la salut de les 

persones com és la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, manifesta que 

Ciutadans se sent, en part, promotor d’haver obert aquest debat, en vista de les 

nombroses propostes que han presentat en aquesta línia de lluita contra la 

contaminació, tant en aquest ajuntament com al Parlament de Catalunya. 

Entrant en la concreció de les mesures que proposen, observa, en primer lloc, que es 

parla de les superilles com d’una eina per reduir la contaminació, i destaca que el 

problema rau en el fet que amb el model de superilla que han desenvolupat al 

Poblenou, han trencat consensos i han enfrontat el veïnat. Consideren que aquesta 

falsa superilla que han implantat ha entorpit i dificultat el trànsit, però no serveix per 

eliminar vehicles en circulació, i només s’aconsegueix que els vehicles hagin de 

voltar encara més. 

En aquest sentit, aprofita per destacar la proposta del seu grup amb relació a la 

necessitat de cosir la ciutat mitjançant uns eixos verds per a vianants, en considerar 

que aquesta seria una mesura que permetria impulsar una nova cultura de 

desplaçaments a peu per la ciutat. 

Planteja, en segon lloc, que en la mesura tampoc no es parla de tarifes de transport 

públic; i indica que el seu grup ha presentat una proposta en el sentit de reordenar les 

tarifes perquè siguin una alternativa assequible a l’ús del vehicle privat, i fins i tot 

han proposat que en episodis d’alta contaminació s’arribi a la gratuïtat del transport 

col·lectiu. 

En tercer lloc, es refereix a la mesura, tal vegada la més mediàtica, d’implantar 

restriccions a la circulació de vehicles privats, que no es començarà a implementar 

fins al 2020, en una altra legislatura. Fa notar que no els han donat cap explicació del 

motiu d’aquest termini, de manera que sospiten que s’ha triat per evitar haver 

d’assumir el desgast polític i traslladar la responsabilitat a un altre govern. 

Recapitula que, d’una banda, estan satisfets per l’obertura del debat, però, d’altra 

banda, adverteix que hi ha molta feina per fer encara, malgrat que aquest signifiqui 

un primer pas, i els demana que a partir d’ara s’hi posin de debò. 

 

El Sr. CORONAS es refereix, d’entrada, a una qüestió de forma, que és que van 

conèixer l’existència del pla que els presenten pels mitjans de comunicació, abans 

que es convoqués la taula per la contaminació de l’aire, que és l’òrgan encarregat de 

valorar totes aquestes estratègies. 

Consideren, altrament, que l’ordre hauria d’haver estat invers i confien que així sigui 

en ocasions futures. 

Això no obstant, apunta que el seu grup fa una valoració positiva d’aquest programa 

de mesures contra la contaminació atmosfèrica, atès que es tracta, sense cap mena de 

dubte, d’un problema principal a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que afecta 

considerablement la salut de les persones. Indica que precisament per això 

consideren que cal establir un seguit d’actuacions de caràcter estructural més enllà 

del que s’ha fet fins ara. Tanmateix, diu que es queden amb la sensació que es 

queden curts, i que estan encara a mig camí de la solució. 

Addueix que cal tenir present que tenen un pla de mobilitat urbana, que finalitza el 

2018, que preveu elements com les superilles, i veuen poc viable el seu desplegament 

en aquest termini, tot i que fer-ho és imprescindible per reduir del 21% el nombre de 

vehicles circulant per la ciutat. 

Alerta, també, que difícilment avançaran en els objectius plantejats si, quant a la 

mobilitat metropolitana, el més calent és a l’aigüera. 
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Diu que els sembla bé la proposta de limitar la circulació dels vehicles més 

contaminants, però assenyala que cal avançar en aspectes com el park and ride, 

vinculats a estacions de ferrocarril, i cercant utilitat als aparcaments infrautilitzats, 

per exemple a la T-2 de l’aeroport o a la zona esportiva del FC Barcelona. Afegeix 

que això també depèn de la millora de la xarxa de rodalies i el reforç del transport 

interurbà. Apunta la conveniència de reforçar el servei de bus interurbà amb carrils 

directes per la Meridiana que enllacin amb la Sagrera i Glòries, així com la necessitat 

de millorar el hub de transport de la Diagonal, i la millora de la intermodalitat. 

Manifesta que consideren que tampoc no es fa una aposta decidida pel vehicle 

elèctric en aquesta mesura de govern, ja que no existeix una xarxa adequada de punts 

de recàrrega ràpida, ni es fixen avantatges fiscals concretes per a aquest tipus de 

vehicles que, remarca, són eines bàsiques per disminuir la contaminació i avançar 

cap a una mobilitat més sostenible. En aquest sentit, fa notar que si es comparen amb 

ciutats com Amsterdam o Copenhaguen, on la xifra és propera al 20%, s’adonaran 

que, a causa de la mala oferta de recàrrega, a Barcelona només es ven un 0,2% de 

vehicles elèctrics. Puntualitza que també es refereix a la bicicleta elèctrica, i el 

problema és que ara com ara no hi ha aparcaments segurs. 

 

El Sr. MULLERAS considera que tothom està d’acord a lluitar contra la 

contaminació atmosfèrica, i entén que les discrepàncies arribaran quan es comenci a 

concretar la manera de fer-ho. 

Creu que el Govern confon la lluita contra la contaminació amb la guerra contra el 

vehicle privat, amb la promoció de les superilles, que tots els veïns rebutgen, i amb el 

foment d’un tramvia que també ha estat refusat per la majoria de la ciutadania 

mitjançant una consulta feta fa uns anys. 

Subscriu plenament que cal disminuir tots els elements contaminants, també el 

nombre de vehicles, però tan sols els que contaminen, que no són tots; igualment, 

assenyala que també s’ha d’anar cap a la minoració de les activitats contaminants. 

Al·lega que cal apostar pels vehicles elèctrics, obviats en aquesta mesura de govern. 

Altrament, afirma que el seu grup està per la promoció de les ajudes directes per a la 

compra d’aquesta mena de vehicles, i adverteix que no es pot popularitzar el vehicle 

elèctric si no es posen les condicions adequades perquè es pugui utilitzar, per a la 

qual cosa es requereix un pla d’electrificació dels aparcaments públics i privats. 

Afegeix que també és indispensable la millora del transport públic, amb més qualitat 

i a menor preu, per aconseguir que es prescindeixi del vehicle privat per als 

desplaçaments urbans. 

Reitera, però, que el Govern basa tota la seva estratègia de lluita contra la 

contaminació atmosfèrica en la guerra contra els cotxes, en les superilles i en el 

tramvia, i en el que anomena polítiques “ecopijes”, com exemplifica el fet de pagar 

81 milions d’euros per un carril VAO-bus al Vallès que té un ús absolutament 

testimonial; també anunciar a un milió de ciutadans que el 2020 no podrà agafar el 

seu vehicle si té més de setze anys en el cas que sigui de benzina, i deu anys si és de 

motor dièsel. Pregunta si creuen que qui té un vehicle d’aquestes característiques no 

se’l canvia perquè no vol, i no se’ls acut pensar que potser no pot. Per tant, considera 

que allò que s’haurien de plantejar és ajudar aquestes persones, moltes de les quals 

autònomes o de petites i mitjanes empreses, perquè puguin canviar els vehicles 

obsolets. 
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La Sra. LECHA manifesta que han rebut satisfactòriament aquesta mesura de govern, 

i diu que no té intenció de repetir les greus conseqüències per a la salut de la 

ciutadania que provoca la contaminació crònica que pateix la ciutat i l’àrea 

metropolitana. 

Destaca que, per primera vegada, es diagnostiquen els nivells de contaminació 

urbans com a alts i sostinguts, diaris, i que els episodis puntuals són infreqüents. 

Així, doncs, es constata que es tracta d’un problema cronificat. 

Diu que també els satisfà que algunes de les aportacions del seu grup s’hagin 

incorporat a la mesura, o bé que hagin estat considerades a la taula contra la 

contaminació atmosfèrica. Per tant, reitera que celebren que per primera vegada es 

plantegin un seguit de mesures per assolir uns nivells acceptables de qualitat de 

l’aire. 

Lamenta que amb el temps de què disposen per fer aquesta intervenció no puguin 

entrar a valorar detalladament les mesures proposades al programa, però aprofita per 

esmentar alguns aspectes puntuals. En primer lloc, tal com van expressar a la taula 

contra la contaminació, repeteix que és preocupant que en aquesta mesura no es faci 

cap referència a l’anàlisi de la repercussió de la massificació turística de la ciutat, que 

a parer seu és una de les causes fonamentals de contaminació ambiental. Precisa que 

Barcelona rep anualment trenta milions de visitants, segons dades municipals, la 

meitat dels quals hi pernocta i la resta són visitants diürns que majoritàriament es 

traslladen per la ciutat amb autocar, a la qual cosa cal afegir els quinze milions de 

visitants que arriben a l’aeroport, molts dels quals es traslladen a la ciutat amb 

transport privat. 

Remarca que a Barcelona hi ha dues-centes seixanta places fixes d’aparcament per a 

autocars —existeix llista d’espera per aconseguir-ne—, totes situades en punts 

estratègics de la ciutat, altament concorreguts i contaminats, com és el cas de la plaça 

de Catalunya, el Zoo, les Drassanes, el passeig de Gràcia i el de Colom, la Sagrada 

Família i les Corts, on els veïnats pateixen diàriament les conseqüències d’aquesta 

mena de vehicles que, molt sovint, no apaguen el motor. 

Afegeix que en la mesura tampoc no es fa esment dels grans esdeveniments, entre els 

quals el Mobile World Congress, que enguany va coincidir amb un pic d’episodi 

contaminant i amb una vaga de metro, que va implicar l’increment dels serveis 

mínims, però ningú no es va qüestionar la flota de vehicles que prestava servei als 

congressistes. 

Es pregunta si cal esperar al 2020 per implantar algunes d’aquestes mesures; i 

manifesta que la ciutadania ha de contribuir a aconseguir una ciutat neta, amb uns 

nivells baixos de contaminació. Això no obstant, entenen que les mesures proposades 

pel Govern tornen a carregar la solució a les espatlles de les classes populars, ja que 

canviar de cotxe no està a l’abast de tothom, i cal implantar mesures quant a la 

tarificació i l’ampliació del servei de transport públic. 

Proclama que no es pot obviar que el capitalisme és el depredador del planeta, i cal 

qüestionar el model de ciutat capitalista neoliberal. Per tant, manifesta que 

consideren que les mesures plantejades amb aquest programa ignoren molts aspectes 

essencials. 

 

La Sra. SANZ agraeix les propostes i les intervencions dels grups municipals, moltes 

de les quals s’aniran treballant i implementant, tal com ja van anunciar en el marc de 

la taula de treball, com ara tot allò que fa referència al vehicle elèctric, i que remarca 

que s’ha d’impulsar conjuntament amb altres administracions. 
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Com apuntava la regidora Lecha, també tenen en compte els aspectes de mobilitat 

turística, que són clau a l’hora de plantejar actuacions. 

Respon a la referència que ha fet el Sr. Mulleras als vehicles afectats per la mesura 

a aplicar el 2020, que el criteri l’ha fet la DGT, que els tipifica amb un seguit 

d’etiquetes. 

Finalment, destaca el fet que és la primera vegada que Barcelona presenta un pla 

d’aquest nivell. 

 

El Sr. ALONSO entén que ha quedat molt clara l’existència de consens quant al 

fet que cal resoldre el problema de la contaminació. I també que és fonamental 

promocionar i millorar el transport públic com a alternativa de qualitat al transport 

privat. 

 
 

c) Informe 

 

1.- La salut a Barcelona 2015. 

 

La Sra. ORTIZ presenta l’informe anual de salut a Barcelona, que qualifica de 

molt valuós, atès que no tan sols tracta de l’estat de salut de la ciutadania, sinó que 

també aporta dades precises de la manera de viure dels barcelonins i les 

barcelonines, de manera que resulta un gran indicador sintètic del grau de 

benestar. 

Remarca que aquest informe és essencial, també, per decidir les polítiques de 

salut, on es posen les prioritats i quines són les mesures clau que cal tirar 

endavant. 

Precisa que l’informe de l’any passat va ser el primer que va presentar una 

mapificació en termes de desigualtat dels principals problemes de salut que 

afecten la ciutadania a escala territorial, i la manera com impactaven diferentment 

segons els col·lectius i en barris. Destaca que aquesta metodologia va ser clau per 

poder decidir mesures substancials per a la reducció de les desigualtats. Posa com 

a exemple l’impuls als divuit barris amb pitjors indicadors de salut, i posa en 

relleu que l’establiment d’un pla contra la feminització de la pobresa, el pla de 

barris, o el pla de salut mental responen als indicadors de l’informe. 

Quant a l’informe del 2015, remarca que la primera bona notícia per celebrar són 

els bons nivells de salut percebuts en termes generals al conjunt de la ciutat, així 

com els indicadors referents a l’esperança de vida. 

Això no obstant, fa notar que l’aspecte més alarmant de l’informe, que els mou a 

impulsar un canvi cultural imprescindible, és el de la contaminació atmosfèrica. 

Concreta que aquest informe posa en relleu clarament l’increment de la 

contaminació de l’aire entre un 11% i 16% més que l’any anterior, cosa que 

significa que se superen els indicadors de la UE i els nivells de partícules en 

suspensió que marca l’OMS. 

Adverteix que l’impacte de la mala qualitat de l’aire, que afecta tots els col·lectius 

i territoris, en termes de salut és molt important, especialment en termes de 

desenvolupament neurològic, d’afeccions respiratòries i morts prematures. 

Puntualitza que amb això no pretenen crear alarmisme, sinó que és essencial 

saber-ho a fi de canviar els patrons de mobilitat, de la mateixa manera que s’han 

produït canvis culturals i d’hàbits, per exemple, quant al tabaquisme. 

Manifesta que el Govern municipal ha respost aquests indicadors amb una mesura 

com la que han presentat en el punt anterior. 

Pel que fa a les desigualtats, destaca que a l’informe es valora, més que un canvi de 

tendència per al qual encara no ha transcorregut prou temps, que s’han estabilitzat, és 
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a dir, que en termes generals no s’han ampliat. Reconeix que continuen existint 

desigualtats entre barris, atès que l’estat de salut té molt a veure amb els 

determinants socials; per tant, està molt relacionat amb les polítiques de salut i també 

en termes de drets socials, educació, habitatge i renda, i amb les polítiques laborals, 

que incideixen clarament en l’estat de salut. 

Precisa que els aspectes referents a la salut sexual indiquen que s’estabilitza la 

incidència d’infeccions de transmissió sexual, però encara se situen a nivells massa 

alts, concretament les infeccions per VIH. En aquest sentit, assenyala que el Govern 

destina recursos a dispensar material contraceptiu, formació i a escurçar els temps de 

diagnòstic. 

Quant a les addiccions, posa de manifest que el més destacat és l’augment dels 

tractaments per consum d’alcohol, mentre que el de la resta de substàncies 

s’estabilitza o tendeix a davallar. 

En termes de salut mental, apunta que es constata l’impacte de l’atur, les condicions 

laborals i les desigualtats, alhora que creix l’atenció en centres especialitzats. 

Assenyala, en aquest sentit, que també s’ha respost des de l’Àrea de Drets Socials 

amb un pla de salut mental integral i transversal. 

Finalment, amb referència als serveis sanitaris públics, indica que l’informe constata 

un increment del nombre d’usuaris als districtes més desafavorits, motiu pel qual han 

col·laborat amb la Generalitat a fi d’establir, en el marc del conveni d’equipaments, 

una planificació per reobrir els serveis tancats o no disponibles. 

Conclou que és essencial que aquest informe de salut sigui conegut pel conjunt del 

Consistori, atès que ha de determinar quines polítiques cal prioritzar, i els indicadors 

han de servir als grups per presentar iniciatives que reverteixin els indicadors 

negatius de l’informe. 

 

La Sra. HOMS agraeix la presentació d’aquest informe, elaborat pel Consorci 

Sanitari i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Addueix que l’informe palesa la tasca de manipulació de l’opinió pública, a la qual 

els té acostumats aquest govern. En aquest sentit, recorda que l’any passat ja van 

poder comprovar com es destacaven certs àmbits que tenen especial interès per a 

Barcelona en Comú, cosa que han constatat també amb l’informe d’enguany. Precisa 

que prova d’això és l’èmfasi que posa en els prestadors dels serveis sanitaris de la 

ciutat, si és públic o privat; així com el repartiment entre la ciutadania de l’ús de 

mútues privades o de sanitat pública. 

Observa que del present informe ha desaparegut la salut reproductiva, com si la 

natalitat i la demografia no fossin importants socialment. I afegeix que també els 

sorprenen molt les dades sobre salut mental, i que es fa una anàlisi d’aquest àmbit 

vinculada, bàsicament, a l’ansietat i la depressió que causa la situació laboral de les 

persones. Reconeix que la vida laboral incideix en el benestar de les persones, però 

no és menys cert que com a administració els haurien d’interessar les formes 

d’atenció, els índexs de curació, o de descens de la medicalització. 

Afegeix que tampoc no entenen què aporta la xifra d’increment de l’atenció en 

l’àmbit de la salut mental, ja que no s’especifica si és perquè hi ha més persones 

diagnosticades, perquè la salut mental arriba a més gent o perquè l’atenció és més 

eficient. 

Diu que troben a faltar que no s’esmentin les causes de mortalitat prematura; o que 

en l’apartat de les addiccions no es parli del consum d’heroïna. 

Confirma que troben dades positives en la comparació amb les xifres contingudes a 

l’informe presentat l’any passat, corresponent al 2014, tot i que curiosament no 

s’esmenten, com ara la temporalitat dels contractes, que el 2013 era del 89%, el 2014 

del 87% i el 2015 del 86%. Igualment, destaca que ha disminuït el nombre de 

diagnòstics de tuberculosi, i ha davallat el nombre de tractaments per addicció a la 
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cocaïna. 

Això no obstant, assenyala que els interessen especialment les accions que ha 

preparat el Govern per fer front a l’increment de les infeccions de transmissió sexual. 

Afegeix que també voldrien saber la seva opinió sobre el fet que les xifres de 

detecció del VIH se situïn novament a nivells del 2013, quan el 2014 van baixar, i, 

sobretot, pregunta què tenen previst de fer. 

Remarca que la qualitat de l’aire, novament, torna a mostrar valors fora dels 

legalment establerts; però pregunta si el resultat de les anàlisis en què es basa 

l’informe s’ha fet en totes les estacions de mesura de què disposa la ciutat. 

Pregunta, igualment, per quin motiu no apareixen a l’informe els mapes que 

constaven en informes d’anys anteriors que tractaven les diferents temàtiques per 

colors, i en aquest informe tan sols s’ha inclòs el mapa anomenat de privació 

socioeconòmica i indicadors de salut. 

Diu que arriba a la conclusió, per tant, que el Govern ha esmerçat esforços per 

transmetre la idea que la dificultat dels moments actuals comporta unes 

conseqüències molt negatives sobre la ciutadania. Reconeix que els temps no són 

fàcils, però entén que també poden trobar coses que influeixin positivament en la 

vida i la salut de les persones. 

Demana per què insisteixen, altrament, en la negativitat i l’enfrontament entre 

territoris; i suposa que rau en el fet que Barcelona en Comú governa gràcies a la 

desesperança de la gent, a vendre que liderarà la revolució que farà que tot canviï. 

Admet que amb aquesta formació han canviat moltes coses, però també són la prova 

que no tots els canvis són per millorar. 

 

La Sra. BARCELÓ també agraeix la realització d’aquest informe al personal tècnic 

de l’Agència de Salut Pública. 

Dit això, manifesta que el Govern municipal avui ha perdut una oportunitat, ja que, a 

banda de presentar unes dades descriptives, considera que l’informe hauria d’haver 

anat acompanyat dels programes que ha aplicat el Govern, i una avaluació dels 

aspectes que han funcionat bé i dels que cal millorar. 

Diu que hi ha dades en aquest informe que preocupen el seu grup; i molt més enllà 

dels indicadors sobre la contaminació atmosfèrica, els sembla greu que a Barcelona 

hi hagi més de vuitanta-vuit mil persones més grans de 65 anys, i que no s’esmenti a 

l’informe que hi ha més de sis mil persones que esperen una plaça en una residència, 

i més dues mil en centres provisionals. 

Afegeix que els preocupa que no es faci referència al benestar social, que és una 

variable que sí que apareixia a l’informe de l’any passat. I també lamenten que en 

aquest informe descriptiu no es faci esment dels hàbits de la ciutadania, entre els 

quals les hores de son, la pràctica esportiva, la conciliació de la vida laboral i familiar 

o l’ús de les noves tecnologies, en el sentit que el seu ús patològic ben bé s’hauria 

d’incloure a l’apartat de les addiccions, tal com van suggerir l’any passat. 

Continua dient que troben a faltar que es parli de les dificultats de les persones amb 

diversitat funcional, algunes de les quals no es poden desplaçar per la ciutat perquè 

els autobusos de barri no estan adaptats o no els funciona la rampa d’accés. 

Diu que els preocupen força les dades de salut mental, en constatar l’increment del 

nombre de consultes entre els col·lectius d’infància, adolescència i joventut; també 

les dades de suïcidis i d’autolesió. Per tant, adverteix que és urgent implementar 

mesures en l’àmbit de la salut mental. 

Reconeix que els informes descriptius són necessaris però, com deia abans, han de 

servir per passar a l’acció i, a més, fer una avaluació dels programes en marxa. 

Igualment, subratlla que per a l’abordatge de la salut és essencial la reforma dels 

serveis socials, que demana al Govern que impulsi i que els la presenti. També 

destaca la necessitat d’agilitar els tràmits, i recorda al Govern que, des del Consorci 
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Sanitari, té l’oportunitat d’exigir més transparència, ja que la ciutadania té tot el dret 

a saber quina és la llista d’espera en qualsevol servei social públic. 

Fa avinent, a tall d’exemple, que el pla comunitari Besòs-Maresme ha posat un 

anunci per fer saber que necessita algú que pugui acompanyar tres matins a la 

setmana una persona a un centre de dia. Valora la importància d’aquestes accions 

ciutadanes que demostren que Barcelona és una ciutat altruista i solidària, però alerta 

que no poden delegar la responsabilitat que pertoca als polítics en la ciutadania. 

En conseqüència, confirma que esperen que el Govern posi en marxa els programes 

urgents per posar fi a les desigualtats socials, que els presentin al Consistori avaluats, 

i que no delegui en la ciutadania allò que és responsabilitat seva. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix a l’Agència de Salut Pública, i a la seva delegada, 

l’elaboració de l’informe de salut, en el qual es torna a posar de manifest que els 

nivells socioeconòmics afecten directament la ciutadania. S’hi constata que la millora 

als divuit barris de la ciutat amb més problemàtica és d’un 58,8%, mentre que als 

cinquanta-cinc barris restants milloren d’un 60,3%. 

Indica que els indicadors de salut continuen sent més desfavorables entre els grups de 

població més vulnerable; i el mateix succeeix amb la taxa de mortalitat, que tot i que 

continua la tendència decreixent, està condicionada per algunes causes que han 

augmentat com ara el tumor de pulmó en dones de 45 a 74 anys, així com per la 

demència senil en persones de 75 anys o més. 

En aquest sentit, considera que cal continuar estenent els projectes Radars i Vincles, i 

cal concentrar els esforços als barris de la ciutat on visqui més gent gran sola i amb 

més risc d’exclusió social; així com apunta la necessitat d’adoptar perspectiva de 

gènere a l’hora d’abordar aquestes problemàtiques. 

Centrant-se en l’impacte de la contaminació, es refereix al fet que les partícules en 

suspensió són el problema ambiental més greu per les seves notables repercussions 

en la mortalitat prematura per causes respiratòries i cardiovasculars, així com 

d’afectacions del sistema nerviós central i el desenvolupament neurològic dels 

infants. 

Addueix que tal vegada no són prou conscients tots plegats de la magnitud d’aquest 

problema, i tenint en compte la mitjana de diferents contaminants, l’índex global de 

Barcelona se situa entorn de 70, xifra que la converteix en la cinquena ciutat més 

contaminada d’Europa. 

Observa que tot i que l’informe fa referència al 2015, ja disposen de dades que 

demostren que al llarg del 2016 la qualitat de l’aire a Barcelona ha empitjorat 

respecte a l’any anterior, especialment pel que fa al diòxid de nitrogen i a les 

partícules en suspensió; així, els nivells d’aquests paràmetres es mantenen 

majoritàriament per damunt del llindar recomanat per l’OMS, i precisa que les 

estacions on es detecten més superacions són les del Poblenou, l’Eixample i Gràcia. 

Alerta, per tant, que la ciutat ha de prendre mesures immediates, com ara la 

renovació de la flota d’autobusos, i traspassar certes línies vermelles com la limitació 

de la velocitat als accessos a la ciutat, i reduir l’ús del vehicle privat; i per fer-ho, fa 

notar que calen actuacions valentes i implementar el Pla de mobilitat definitivament. 

Quant al consum d’alcohol, empra el lema “Amb l’alcohol menys és millor”, 

impulsat per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, ja que segons dades del mateix departament, un de cada quatre 

joves d’entre 14 i 18 anys declara haver consumit alcohol, almenys una vegada, els 

darrers trenta dies; i remarca que el més preocupant de tot és que l’edat d’inici de 

consum de begudes alcohòliques està sobre els 12 anys. 

Considera que davant aquesta situació s’imposa dissenyar programes educatius, i 

actuar principalment en la preadolescència, abans que s’instauri l’hàbit, i ajudar 

aquest grup de població a afrontar l’enorme pressió que exerceix el grup. 
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La Sra. ESTELLER agraeix, en nom del seu grup, aquesta informació i la feina que 

hi ha al darrere per part de l’Agència de Salut Pública. 

Això no obstant, demanen que l’informe es tradueixi en accions per part del Govern 

a fi d’incidir en conductes que moltes vegades tenen conseqüències en la salut, i 

molts altres factors externs que hi incideixen. I afegeix que també caldria una 

avaluació de l’informe anterior. 

Manifesta que els preocupa l’evolució de la demografia de Barcelona, que demostra 

que s’està reduint la població d’entre 15 i 44 anys, aproximadament un 10% els 

darrers deu anys. Entenen que, en aquest sentit, cal incidir en polítiques de facilitació 

de la natalitat, i des d’aquesta perspectiva reclamen que el Govern doni molt més 

suport a les famílies, que són pràcticament obviades en les polítiques socials 

municipals; i afegeix que moltes de les iniciatives que en aquesta línia ha proposat el 

seu grup no han estat admeses. 

Contràriament, destaca que l’informe palesa que hi ha moltes més persones en la 

franja d’edat d’entre 65 i 75 anys a la ciutat que viuen soles, fet que implica més 

exigència per part d’aquesta administració en la intensificació de mesures per 

garantir-los més qualitat de vida, i apunta que els sorprèn que només el 10% del 

programa sanitari d’atenció domiciliària hi està adreçat; també subratlla que és 

important que es doni sortida a les llistes d’espera en aquest àmbit: vuit mil persones, 

sis mil de les quals en primera opció. 

Remarca que, en atenció primària, un 21% de persones no reben assistència abans de 

quaranta-vuit hores, i recalca que el Govern no els proporciona les llistes d’espera 

que superen els cent vuitanta dies, ni les quirúrgiques, que aprofita per reclamar 

novament. 

En l’àmbit del consum de drogues, alcohol i altres addiccions entre els joves, en què 

s’ha constatat un increment d’intoxicacions, els preocupa que a l’informe 

pràcticament no es faci esment del cànnabis, i alerta que el seu consum no es pot 

banalitzar i s’ha de fer pedagogia sobre les conseqüències negatives que té per a la 

salut. 

Lamenta, també, que no se’ls informi de les mesures preventives que s’estan 

adoptant per evitar l’obesitat entre els més joves, així com els trastorns alimentaris 

com l’anorèxia o la bulímia. 

Finalment, es refereix a les dades preocupants en l’àmbit de la salut mental que 

apareixen a l’informe, entre les quals l’índex de suïcidis, i sobre les quals s’ha 

d’actuar amb decisió. 

 

La Sra. ROVIRA valora el fet que, un any més, puguin disposar d’una anàlisi sobre 

les diferents realitats a Barcelona pel que fa a la salut; i novament constaten que, 

malgrat que milloren alguns indicadors, les desigualtats entre barris continuen 

estables. Per aquest motiu, entenen que més enllà d’enumerar els diversos resultats 

presents a l’informe, cal abordar les causes de la situació i, en conseqüència, fer una 

reflexió, tant el Govern com la resta de grups municipals d’aquest consistori. 

Precisa, en aquest sentit, que les formacions polítiques presents en aquesta cambra, 

des de diferents institucions han defensat un model de salut determinat que els ha 

portat a la situació actual. 

Dit això, analitza un seguit de mancances detectades a l’informe. Així, afirma que les 

dades de desigualtat són conseqüència de diferents factors, de manera que, en primer 

lloc, s’imposa abordar els determinants socials de la salut, les circumstàncies en què 

les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, a més del sistema sanitari 

que les proveeix, i entendre que tot plegat té una relació directa amb l’estat de salut. 

Insisteix que cal comprendre la relació directa entre els fets estructurals, els 

determinants socials, el gènere i l’estat de salut de les persones. En aquest sentit, fa 
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notar que a l’informe les desigualtats entre classes es presenten de manera totalment 

insuficient, i amb uns indicadors de salut molt restringits, o que directament ni 

apareixen, com ara els ingressos, la classe social o la jerarquia que s’ocupa en l’àmbit 

laboral. 

Destaca que cal ser conscients que els processos productius directes i indirectes 

constitueixen l’eix de determinació principal de les relacions socials, i també 

determinen l’estat de salut de les persones. Així, per conèixer l’estat de salut dels 

veïnes i veïnes de Barcelona, indica que es pot calcular prenent de guia la fondària de 

les arrels del capitalisme amb relació als tres aspectes que poden proporcionar 

benestar i qualitat de vida, que són el treball, els serveis públics i el sistema de 

pensions. Quant al treball, fa notar que ja coneixen la situació de l’ocupació a 

Barcelona, que es palesava al darrer Baròmetre i que està en l’ordre del dia de les 

reivindicacions de les persones treballadores; amb referència als serveis públics, 

al·lega que com més arrelades estan les concepcions neoliberals més laminats són 

aquests serveis, amb menor oferta i de menor qualitat en educació pública, habitatge, 

transports públics; i denuncia que, moltes vegades, els serveis públics situen el lucre 

per davant de les necessitats de les persones i no els garanteixen un accés universal. 

Per tot plegat, insisteix que un moment d’excepcionalitat sanitària com el present, 

llistes d’espera en creixement, pèrdua d’equitat en l’accés al sistema, onze anys de 

diferència quant a l’esperança de vida entre els barris de la ciutat, i uns indicadors de 

salut de la gent treballadora cada vegada més preocupants, requereix urgentment 

mesures excepcionals que vagin a l’arrel del conflicte. 

 

La Sra. ORTIZ tanca les intervencions d’aquest debat posant de manifest que 

l’informe de salut fa trenta-dos anys que es presenta amb el mateix format de dades, 

per tant, no hi apareixen mesures, que són la resposta a l’informe; afegeix que 

tampoc no es fa una avaluació, sinó una comparació respecte al de l’any anterior. 

Feta aquesta precisió, replica a la regidora Homs que li fa la sensació que allò que no 

li agrada és la transparència; recorda que es tracta d’un informe fet per professionals 

de l’Agència de Salut Pública i del Consorci Sanitari, i observa que, tal vegada, en el 

mandat anterior s’amagaven indicadors rellevants en salut com les desigualtats o 

sobre la prestació dels serveis. 



Ref.: CP 

14/16 V: 

16/12/2016 
PÀG. 20  

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 

únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, els acords 

següents: Primer.- DESIGNAR el Sr. Frederic Ximeno Roca membre del Consell 

d'Administració de la Societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, en substitució de la 

Sra. Eva Herrero Alonso. 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 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 de les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, 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 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. 

 
 

3.- MODIFICAR els apartats primer i segon de la disposició addicional segona del 

Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 

del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2015, segons documentació que 

consta a l’expedient. 

 

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

Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

4.- (15PL16307) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l'àmbit 

delimitat pels carrers de l'Argentera, núms. 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, núm. 12, i 

de la Farigola, núms. 31 a 47, al barri de Vallcarca del districte de Gràcia, 

d’iniciativa municipal; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 

Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, 

Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

c) Proposicions 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de BComú: 

 

1.- (M1519/4632) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Garantir l'accés 

universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant els usos domèstics i 

ambientals. - Obrir una línia de treball en el marc de l'Ajuntament envers la gestió 

pública directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, 

pertinència i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental. - Dotar 

pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes tècnics o 

jurídics necessaris, així com mantenir informats tots els grups municipals dels 

avenços. - Dins aquesta línia de treball, incloure una anàlisi específica per 

promoure noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la 

informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva. 

 

La Sra. ALCALDESSA assenyala que, com ja han estat informats els grups, la 

primera i la darrera de les proposicions que consten a l’ordre del dia, presentades 

pels grups de Barcelona en Comú i la CUP, respectivament, fan referència 

ambdues a la gestió de l’aigua, motiu pel qual tots dos grups han estat d’acord a 

fer-ne un debat conjunt, tot i que es votaran separadament. 

Precisa que s’han ajuntat els temps d’ambdues proposicions. 

 

El Sr. BADIA, que intervé com a ponent de la proposició presentada per 

Barcelona en Comú, indica que la presenten, en primer lloc, arran de la sentència 

judicial de 5 d’octubre de 2010, que diu textualment que no hi ha contracte de 

concessió entre Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, que 

afirma que no hi ha contracte que reguli la relació de la companyia esmentada 

amb aquesta administració. En conseqüència, assenyala que l’actuació d’Agbar, 

en qualitat de concessionària del servei, és il·legítima, i que el preu que cobra a la 

ciutadania per la prestació del servei és il·legal. 

Indica que el març del 2016, una sentència del TSJC ha anul·lat la concessió a 

l’empresa mixta que opera, entre altres municipis, a Barcelona; que literalment 

manifestava que Aigües de Barcelona no té en el seu patrimoni el dret de 

concessió de subministrament d’aigua en baixa per a Barcelona i la major part 

dels municipis de l’àrea metropolitana; afegia que no disposa de títol concessional 

atorgat per l’administració competent; i apuntava, també, una mala valoració 

d’actius, com demostrava la sentència, que es referia al fet que s’havia inclòs 

l’actiu de la concessió en el patrimoni valorat, quan l’actiu esmentat pertany a 

l’Administració, i no al concessionari. Afegeix que s’havia d’excloure la 

potabilitzadora de Sant Joan Despí, i el know how –cànon de coneixement–, 

valorat en 9,7 milions, que es repercuteix en el rebut. Continua dient, referint-se a 

la sentència, que assenyala que el cost econòmic no està acreditat, i no consta una 

valoració de la xarxa, i que afegia —desmuntant el procés d’adjudicació— que no 

hi havia raons justificades de l’aplicació d’excepció de licitació; que no s’havien 

respectat els principis que regeixen la contractació pública en adjudicar 
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directament el contracte mitjançant un procediment sense publicitat, infringint les 

normes. 

Per tant, justifica la presentació de la proposició perquè el Govern municipal actual 

no adjudica serveis sense licitació pública, i de cap manera vol tenir serveis tan 

essencials com l’aigua “sense adjudicació i sense contracte” com estableix la mateixa 

sentència. 

Afegeix que la magistrada del cas Pokémon, que estudia desenes de concessions 

atorgades irregularment a Aigües de Barcelona arreu de l’Estat espanyol, fa avinent 

que a aquestes altures de la investigació no hi ha dubte que l’empresa esmentada ha 

actuat com una veritable organització criminal, que emprava els denominats 

aconseguidors per subornar, mitjançant regals i favors, càrrecs polítics i funcionaris 

perquè actuessin en favor dels interessos de l’empresa. La mateixa magistrada 

concloïa que es tractava d’una política empresarial imposada per l’organització en 

diverses comunitats, fet que obliga a investigar conjuntament totes les branques. 

Subratlla que avui presenten aquesta proposició amb la voluntat d’acabar amb les 

ombres que planen en la gestió de l’aigua; perquè una comparativa de les tarifes feta 

a Catalunya demostra que la gestió privada és un 25% més cara; i fins i tot el 

Tribunal de Comptes en l’àmbit estatal apunta que la gestió pública és un 18% més 

barata, té un 23% menys de pèrdues i inverteix un 18% més en la xarxa. 

Repeteix que avui presenten aquesta proposició amb la voluntat d’assegurar que amb 

una gestió pública es podria rebaixar d’un 10% el rebut de l’aigua a Barcelona; cosa 

que significaria un estalvi de 29 milions d’euros de beneficis industrials i 9,7 milions 

de cànon de coneixement; en definitiva, es produiria un estalvi en el rebut de la 

ciutadania de 38,7 milions d’euros pel capbaix. 

Consideren que es tracta d’una rebaixa imprescindible, atès que la millor tarifa social 

és la que no incorpora despeses que no són necessàries; i conclou que és una resposta 

imperativa que han de donar a la ciutadania, que ha pogut comprovar que els darrers 

deu anys s’ha incrementat d’un 85% el rebut de l’aigua. 

Proclama, per tant, que l’aigua és un dret humà, un servei essencial i un bé comú, i 

que consideren la gestió pública com la millor manera de garantir la voluntat de 

servei públic i l’interès general. 

Fa notar que el procés que avui inicien ja l’han començat altres municipis i han posat 

de manifest les millores que significa, entre els quals París, Arenys de Munt, Berlín o 

Montornès del Vallès, passant per Nàpols o Hamburg. Afegeix que aquest camí 

també l’han iniciat Terrassa, Valladolid, i Girona ha posat de manifest la voluntat 

d’afegir-s’hi. 

Argumenta que fan aquesta proposta perquè la ciutadania ha expressat amb claredat 

aquesta voluntat d’una gestió pública de l’aigua en el procés de participació del 

PAM. 

 

La Sra. LECHA enceta la seva intervenció citant Manuel de Pedrolo: “Si l’aigua cau, 

tot floreix”, que ho deia perquè l’aigua és un bé escàs i valuós, imprescindible per a 

la vida, declarada un dret humà per l’ONU el 2010. Això no obstant, fa notar que 

l’aigua a Barcelona, i en molts altres indrets de Catalunya i de l’Estat, avui és 

bàsicament una font de negoci milionari per a uns quants. 

Es refereix al control d’Agbar del subministrament domiciliari a l’àrea 

metropolitana, mitjançant l’empresa mixta Aigües de Barcelona, participada en un 

70% per Agbar, un 15% per La Caixa, i un altre 15% per l’Àrea Metropolitana 

(AMB); afegeix que Sorea, filial d’Agbar, juntament amb Aigües de Barcelona, 

participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l’aigua. 

Plantejat aquest estat de la qüestió, fa notar que durant aquest primer any de 

legislatura no s’han constatat passos evidents, ni per part del Govern metropolità ni 

del municipal, adreçats a la internalització del subministrament d’aigua en baixa, 
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malgrat les declaracions públiques que han fet en aquest sentit alguns membres del 

Govern municipal. 

Fa esment, com també ha citat el Sr. Badia, que, durant aquest temps, el TSJC ha 

dictat en primera instància la sentència que anul·la el règim d’empresa mixta creada 

el 2012 pel bipartit metropolità format pel PSC i CiU, que facilita el procés 

d’internalització del servei que actualment presta Aigües de Barcelona. Això no 

obstant, pel fet que ha estat recorreguda pel TS, adverteix que s’imposa garantir els 

passos concrets cap a la remunicipalització, encara que aquest tribunal accepti el 

recurs interposat per Aigües de Barcelona. 

Posa en relleu que la gestió de l’aigua per part de grans corporacions ha comportat la 

vulneració de drets de les persones, però també dels ecosistemes; i, per aquest motiu, 

reclamen una gestió al cent per cent pública i directa per part dels ajuntaments, ja que 

només així es pot assegurar un servei de qualitat. 

Entrant en els motius que justifiquen la proposició que presenten, remarca que 

mitjançant la gestió municipal del servei es pot garantir, en primer lloc, el control 

popular de la gestió de l’aigua, de manera que les entitats, associacions de veïns i les 

classes populars puguin participar en la presa de decisions i exercir un control directe 

sobre el preu, les inversions o el manteniment de la xarxa. Igualment, també 

s’assegura una aigua de millor qualitat a un preu menor, atès que amb la gestió 

directa, els beneficis amb què ara es lucren les empreses serviran per invertir en la 

millora de l’aigua i de la xarxa i uns preus assequibles. 

Afegeix que amb la gestió pública i directa, en comptes de la basada en els beneficis, 

també es garanteix el subministrament a tothom, atès que la manca de recursos no ha 

de ser motiu per al tall del servei. 

Proclama que els ajuntaments han de tenir el control directe dels béns 

imprescindibles per a la vida i mantenir-los al marge de la mercantilització. 

També destaca com un aspecte essencial la sostenibilitat ecològica que s’aconsegueix 

desvinculant-se del sotmetiment a la dinàmica empresarial privada; alhora, ha 

d’incloure la gestió dels ecosistemes i l’establiment de preus progressius per consum 

per emplenar piscines o per a equipaments turístics. 

Es refereix, igualment, als drets laborals dels treballadors, que estaran sotmesos al 

règim públic, que garanteix millors condicions i menor precarietat. 

I, finalment, esmenta la sobirania sobre el territori, de la qual depèn un futur estat 

independent, que no és possible mentre els béns bàsics per a la vida estiguin en mans 

d’empreses privades transnacionals que es beneficien, a títol privat, dels aqüífers. 

En acabar, destaca l’increment de ciutats, regions i països que decideixen 

remunicipalitzar els serveis, recuperant el control públic de la gestió de l’aigua i el 

sanejament, i posa com a exemple, Buenos Aires, Berlín o La Paz, i Catalunya, 

Mataró o Manresa. 

En conseqüència, llegeix la proposició que presenten avui, que inclou les aportacions 

d’alguns grups municipals. 

 

La Sra. VILA addueix que debaten aquesta qüestió no pas pels motius que ha al·legat 

el Sr. Badia, sinó perquè el Govern municipal vol fer valer i implementar els seus 

dogmes i apriorismes sobre un model concret de gestió de l’aigua, i que es posa de 

manifest, per exemple, en jornades sobre remunicipalització de l’aigua i altres 

serveis, abans de debatre-ho abans amb els grups municipals, actitud que desmenteix 

la voluntat de diàleg per arribar a consensos que ha manifestat el regidor. 

Fetes aquestes observacions prèvies, constata la feblesa de Barcelona en Comú, que 

incapaç de presentar un informe o una mesura de govern, recorre a un instrument 

propi de l’oposició, la proposició, una eina per impulsar i controlar l’acció de govern. 

Precisa que aquest instrument és una declaració de principis, sense cap vinculació 

jurídica ni obligació de tirar endavant. Entén, per tant, que com sempre busquen un 
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titular i una fotografia. 

Afegeix que també es palesa la feblesa del Govern metropolità, la necessitat que ara 

com ara té Barcelona en Comú de tenir un text que reforci els seus postulats i 

posicionaments en el govern metropolità, i li retreu, també, que utilitzi el Plenari del 

Consell Municipal per a les seves necessitats i pels seus problemes interns. Retreu, 

igualment, el paper galdós del grup del PSC en tota aquesta qüestió. 

Manifesta, en conseqüència, que el seu grup no pensa entrar en aquest joc 

d’equilibris interns ni en les necessitats permanents i continuades del Govern de 

gesticular sobre determinades qüestions, motiu pel qual emetran un vot contrari, que 

justifica no només per qüestions estètiques, sinó també per altres que són més de fons 

i perquè el Govern deixa de banda en el text el principi fonamental de la solidaritat 

metropolitana. Fa notar que el document no té en compte que aquesta qüestió que 

planteja és de competència metropolitana, ni tampoc la realitat dels trenta-sis 

municipis metropolitans. 

En aquest sentit, retreu a l’alcaldessa que, en la seva qualitat de presidenta de 

l’AMB, no hagi parlat amb els alcaldes dels municipis metropolitans per conèixer les 

seves necessitats. 

Afegeix que no donaran suport a la proposició perquè el Govern no ha volgut 

dialogar ni recollir cap de les propostes que ha fet el seu grup. I, finalment, justifica 

el vot en contra també perquè consideren que el Govern no és valent per abordar 

debats de fons, que requereixen grans consensos, i tan sols malda per imposar la seva 

visió de la realitat. 

Afirma que el seu grup creu que és necessari abordar com a país i com a societat, des 

d’aquest ajuntament i des de l’AMB, el debat sobre la gestió de l’aigua, un servei 

fonamental i un dret humà. Altrament, consideren que aquesta mena de debats cal 

afrontar-los d’una manera serena i rigorosa, exempta de dogmatismes; i han de poder 

avaluar totes les possibilitats dels diversos models de gestió. En aquest sentit, 

observa que s’han esmentat un seguit de ciutats que han fet això. 

Precisa que l’objectiu del seu grup és aconseguir un servei de màxima qualitat a un 

preu més just per a la ciutadania, i lamenta que el Govern no plantegi el debat partint 

d’aquesta base. 

 

El Sr. ALONSO considera que el debat que s’ha encetat aquí sobre la gestió de 

l’aigua és absolutament demagògic i que parteix d’unes premisses enganyoses. 

Addueix, per tant, que amb la seva intervenció pretén trencar aquest marc conceptual 

que planteja l’elecció entre dos models que no porten enlloc. Assenyala que un és el 

model actual de gestió del servei, que pateix una situació de conflicte entre empreses 

privades i administracions, en què aquestes darreres no han complert amb les seves 

obligacions de defensa de l’interès públic que ha portat a una situació judicialitzada, i 

que entenen que cal solucionar. 
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D’altra banda, es planteja un model idealista —batejat remunicipalització—, sense 

cap altra base que el convenciment que tot allò que fan les empreses privades està 

malament i no és ètic perquè obtenen beneficis, i que contraposen a les empreses 

públiques, que vénen com a perfectes. 

Altrament, manifesta que la qüestió no rau en haver d’optar entre una mala 

privatització o la remunicipalització, sinó treballar per trobar el model de gestió més 

eficient. En aquest sentit, proposa que el Plenari acordi crear un equip tècnic de 

treball per dissenyar un model de gestió de l’aigua que garanteixi, en primer lloc, el 

subministrament universal a tota la població; costos més baixos i preus més 

assequibles per a la ciutadania; la millora de la qualitat de l’aigua, i que garanteixi el 

menor impacte als sistemes hidrològics del territori. 

Diu que és conscient que no acceptaran aquest suggeriment, perquè està convençut 

que no són aquests aspectes que els preocupen, sinó que ja han decidit que volen 

aplicar la remunicipalització com si fos la panacea. 

Afegeix que per trencar aquest marc demagògic i canviar un marc conceptual fals, els 

sembla necessari posar damunt la taula alguns aspectes objectius que sembla que 

s’han perdut de vista. 

Puntualitza, en primer lloc, que l’aigua és un bé públic i no la propietat de cap 

empresa, com pretenen donar a entendre determinats discursos, i remarca que la llei 

estableix que és competència dels ajuntaments. Indica que en el cas de Barcelona hi 

ha consens polític per fer una gestió metropolitana del servei, que té tot el sentit. 

Afegeix que el subministrament d’aigua a l’àrea metropolitana i a Catalunya està 

garantit per a la immensa majoria de la població. En aquest sentit, destaca que viuen 

en una part del món privilegiada, i si es dóna algun cas de pobresa extrema que 

impedeix el pagament d’aquest subministrament, recorda que les administracions 

disposen dels mecanismes i els recursos per garantir a tothom l’accés a l’aigua. 

Posa de manifest que els reptes que cal afrontar pel que fa a la gestió de l’aigua a 

l’àrea metropolitana són, en primer lloc, la resolució dels conflictes jurídics que 

afecten els contractes de gestió; en segon lloc, apunta que cal recuperar el lideratge 

públic en la gestió del servei; i, en tercer lloc, assenyala el repte de treballar sobre la 

base de la sostenibilitat del sistema, reduir la petjada hídrica, garantir el 

subministrament en cas de sequera i millorar la qualitat de l’aigua. 

Tanmateix, fa notar que cap de les propostes plantejades resolen els reptes que acaba 

d’esmentar, atès que parteixen de prejudicis ideològics i proposen un model sense 

haver valorat quina és la millor solució. 

En conseqüència, confirma que no poden estar d’acord amb les dues proposicions 

presentades, i precisa que el seu vot pel que fa a la presentada per Barcelona en 

Comú serà d’abstenció, i en contra pel que fa a la promoguda pel grup de la CUP. 

 

El Sr. BOSCH apel·la al sentit comú en aquest debat, i posa en relleu que allò que 

pretén la ciutadania —que és qui els ha permès ser membres d’aquest consistori– és 

que se li garanteixi el proveïment d’aigua, de bona qualitat i, si pot ser, barata. 

Remarca que l’aigua és un bé comú, d’origen natural i escàs, que ha de ser assegurat 

i garantit per part del sector públic, i subratlla que aquesta és una de les qüestions que 

tenen clarament encomanades. Per tant, alerta que mai no poden renunciar al control 

públic de l’aigua, i entenen que hi ha consens en aquest sentit i que l’objecte de debat 

és el model de gestió. Manifesta que s’ha de fer una gestió eficaç, eficient i sostenible 

i, alhora, al màxim de pública possible. Assumides aquestes premisses, considera que 

totes les fórmules estan obertes. 
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Lamenta que no s’hagi presentat una proposició unificada que fusioni les dues 

presentades, especialment perquè la gestió de l’aigua hauria de ser un objectiu 

compartit i per al qual haurien de ser capaços de bastir uns consensos amplis. Així, 

declara que si en algun moment arriba la mesura de govern que confien que es 

desprengui d’aquesta iniciativa, seria essencial arribar a un consens per assolir un 

acord de llarga durada sobre una qüestió que tothom té clar que pertany a l’esfera 

pública. 

Apunta que, de la mateixa manera que en el cas de la neteja viària i la gestió de 

residus que debatran d’aquí a una estona, és important que abans de fer passos 

determinats s’estudiï la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i social dels diferents 

models de gestió a fi de prendre decisions encertades i oferir un servei millor. 

Celebra, però, que en les proposicions, i en la majoria d’intervencions fins ara, s’hagi 

recuperat el concepte de gestió metropolitana de l’aigua considerant-lo central, ja que 

no té sentit que cada municipi vagi pel seu compte pel que fa a la gestió d’un element 

que no coneix fronteres com l’aigua. 

Amb referència a l’exemple de gestió de l’aigua en diverses ciutats que aquí s’han 

esmentat, precisa que en el cas de Berlín es va fer una consulta metropolitana 

estipulant clarament el cost de la municipalització del servei de subministrament 

d’aigua; i considera que seria positiu que Barcelona també estudiés aquesta 

possibilitat, tenint sempre present que l’aigua és un bé comú i escàs i, per tant, que ha 

d’estar sotmesa a un control i gestió públiques tant com sigui possible. 

Manifesta que, atès que entenen que aquest és l’esperit de les dues proposicions 

presentades, hi votaran a favor. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la paraula aigua ressona en aquesta cambra 

com un reflex de la guerra particular que mantenen Barcelona en Comú i la CUP, que 

avui es materialitza en la proposició que presenta el grup de govern, que qualifica de 

nova gesticulació. 

Demana a l’alcaldessa que, també amb aquesta qüestió, deixi de gesticular, i li 

recorda que governa la ciutat i, també, el Ple de l’AMB, que fa set mesos va aprovar 

un acord segons el qual es constituïa una taula política integrada pels grups del 

Govern i s’hi afegia l’oposició; també es va acordar la constitució d’una comissió 

d’estudi per elaborar dictàmens, memòries i avaluar actius sobre la qüestió que els 

ocupa, i es va aprovar una dotació de dos-cents mil euros per contractar serveis 

externs. Tanmateix, avui tornen a plantejar que obriran una partida pressupostària per 

contractar estudis i informes, malgrat que els recorda que tot això ja ho han aprovat a 

l’Àrea Metropolitana, i concreta que en el punt catorzè de l’acord s’hi recollia que es 

promouria una auditoria tècnica i econòmica sobre el procés de constitució de la 

societat mixta de gestió de l’aigua; reclama, doncs, que traslladin les conclusions 

d’aquesta auditoria, que fa un any i mig que es van comprometre a fer, als membres 

del Consistori. 

Subratlla que fa mesos que el PP està preguntant a l’AMB quin és l’estat de 

l’auditoria esmentada, també dels resultats dels treballs de la taula, o quan 

constituiran la comissió d’estudi de l’AMB. 

Assenyala que havien deduït que quan el Govern va prometre que municipalitzaria el 

servei de l’aigua ho tenia tot estudiat, però sembla que encara s’hi ha de posar. 

Pregunta si estan disposats a promoure la modificació de la Llei 31/2010 al 

Parlament de Catalunya. I a la CUP, ara que està negociant l’aprovació del 

pressupost de la Generalitat, li demana que condicioni el seu suport a la modificació 

de llei esmentada, que alliberaria l’AMB de la seva competència en aquest àmbit i 

donaria cobertura legal perquè els ajuntaments poguessin prendre la decisió que 
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demanen. Convida els grups proposants a anar més enllà, si no és que han llançat les 

seves propostes sense saber quin cost signifiquen i quines les seves repercussions, 

més ara que existeix una sentència del TSJC en els termes que ha exposat el Sr. 

Badia, i que recorda que també s’han d’interpretar tenint en compte els vots 

particulars i el recurs al Tribunal Suprem. Adverteix que cal anar amb compte, atès 

que aquesta judicialització pot acabar bé o malament i, en aquest cas, suposaria que 

els veïns de l’àrea metropolitana haurien de pagar milions d’euros. 

Altrament, manifesta que a parer del seu grup procedeix que es presenti l’auditoria 

promesa, que s’informi dels estudis que s’han fet, i avança que si es compleix tot 

això els donaran suport amb l’objectiu d’aconseguir una aigua de més qualitat i 

menys cara. I afegeix que també cal fer un estudi, no encaminat a la 

municipalització, sinó a avaluar de quina manera l’àrea metropolitana podrà gaudir 

d’una aigua de més qualitat a un cost menor. 

Remarca que aquest és l’objectiu del seu grup i que tota la resta són les eines per 

aconseguir-ho, entre les quals hi ha la remunicipalització, la gestió directa o la 

societat mixta. 

Aprofita per posar de manifest que l’anunci de rebaixa de la tarifa de l’aigua per al 

2016 que va anunciar el Govern municipal haurà significat un estalvi en el cost anual 

dels barcelonins de tan sols deu cèntims d’euro, després de cinc anys d’un increment 

abusiu que arriba al 34%, i que el grup d’ICV-EUiA, que formava part del Govern de 

l’AMB, mai no va votar en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup no voldria que aquest debat fos 

utilitarista, sinó centrat en l’aigua, un bé bàsic i escàs que preocupa la ciutadania pel 

seu preu, però també per la seva qualitat. 

En conseqüència, assenyala que per al seu grup aquest debat se centra exclusivament 

en el fet que han de ser capaços d’aconseguir un sistema d’accés universal a l’aigua, 

amb una tarifa adequada a un bé bàsic i no pas a un bé comercial o un article de luxe, 

que ha de ser de qualitat i amb la necessitat de vetllar per un ús respectuós de 

l’ecosistema. 

En funció d’aquestes premisses, considera que és positiu obrir línies de treball pel 

que fa, d’entrada, al control públic de l’aigua amb formes de legislació, gestió i 

accessibilitat diferents de les actuals i que avancin cap a una gestió més eficient, més 

eficaç i que responguin als reptes actuals. 

Continua la seva intervenció agraint a Barcelona en Comú la transacció de la 

proposició. Així, manifesta que consideren oportú mantenir la dimensió 

metropolitana de l’aigua, atès que comparteixen aquest bé amb la resta de municipis, 

de manera que la gestió i la governança de l’aigua ha de ser, també, compartida. En 

segon lloc, diu que entenen que no es tracta només de referir-se al subministrament 

de l’aigua, sinó a tot el cicle urbà de l’aigua, també del sanejament, per a la qual cosa 

s’han d’establir línies de treball per a una gestió millor i més eficient. 

Afegeix, en tercer lloc, la consideració de la importància d’establir una línia de 

treball pel que fa a la viabilitat tècnica i econòmica de la proposta que resulti 

d’aquests treballs, ja que cal tenir en compte la modernització de les infraestructures, 

la minimització dels contaminants i millorar els usos públics de l’aigua i el consum 

privat responsable i, sobretot, millorar la tarifa; remarca que tot això només serà 

possible si tenen els estudis tècnics i econòmics, tant per part de l’AMB com dels 

ajuntaments metropolitans, especialment del de Barcelona. 
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Conclou, per tant, que la seva participació en aquest debat es refereix exclusivament 

a l’aigua, tot i que admet que han d’estar amatents al resultat de la sentència, que 

encara no és ferma. 

 

El Sr. BADIA manifesta el vot afirmatiu a ambdues proposicions presentades, i 

agraeix tots els vots favorables emesos pels grups municipals que hi donen suport. 

Al grup de CiU, li respon que no han fet cap jornada de l’aigua, i precisa que aquest 

ajuntament va participar en el saló internacional sobre el cicle de l’aigua iWater 

Barcelona. Considera, però, que és un assumpte menor si primer s’ha de fer l’informe 

o una declaració. Precisa que amb aquesta declaració l’Ajuntament iniciarà 

l’elaboració dels informes per posar damunt la taula un servei de més qualitat, amb 

major transparència i unes tarifes més ajustades i que s’emmarqui en la gestió 

pública i, per fer-ho, considera que és molt positiu que sigui un mandat del Plenari 

del Consell Municipal. 

Afirma, igualment, que en cap cas posen en qüestió la competència metropolitana, i 

confirma que han parlat amb els municipis de l’àmbit metropolità, entre els quals 

Sant Cugat, que sembla que vol continuar gestionant l’aigua des de l’àmbit 

municipal. També es refereix a la menció que el grup de CiU ha fet que ciutats com 

Terrassa i Girona emprenen camins diferents. En el cas de Girona, assenyala que s’hi 

ha aprovat una moció presentada per CiU, que en el seu primer punt manifesta el 

compromís de millorar la gestió del servei d’aigua mitjançant la seva 

municipalització; pregunta, en aquest cas, on són els estudis que el grup de CiU 

assegura que fan els municipis, i afegeix que aquesta premissa s’ha d’estendre a Salt 

i a Sarrià de Ter. 

Amb referència a la intervenció del grup del PP, esmenta el moviment italià de 

l’aigua, que va impulsar un referèndum constitucional que prohibia la privatització 

del servei, amb el lema que deia que quan escrivien aigua llegien democràcia, i 

considera que aquest és l’esperit de les dues proposicions que avui debaten. 

Indica que després de traslladar el debat a l’àmbit metropolità, ara demanen que 

l’Ajuntament de Barcelona s’hi impliqui i que també tingui veu i posició. 

 

La Sra. LECHA addueix que ha escoltat discursos purament estètics en aquesta 

cambra però buits d’arguments, tret de la consideració comunament expressada que 

l’aigua és un dret fonamental. Per tant, puntualitza que Agbar ha obtingut uns 

beneficis el 2015 de 29 milions d’euros gestionant un dret fonamental per a les 

persones, que hauria de ser universal. 

En conseqüència, manifesta que amb aquesta proposició pretenen obtenir una 

fórmula garantista pel que fa al control, la fiscalització, les despeses, els recursos i la 

garantia ecològica dels freàtics i el subministrament de l’aigua. 

Observa que potser la regidora Vila no té coneixement del discurs serè que han tingut 

les capitals que han aconseguit la remunicipalització del servei de l’aigua, però diu 

que, en tot cas, sí que resulta ben clar que el grup de CiU s’ha tancat, en aquest ple, a 

qualsevol discussió centrada en l’aigua i ha optat per tirar per altres vies 

absolutament demagògiques. 

Ratifica, doncs, que el seu grup aposta per una feina seriosa per aconseguir 

l’autonomia municipal, i que siguin els municipis qui decideixin com volen el servei, 

si mancomunat o no. 

 

La Sra. VILA puntualitza que Sant Cugat va aprovar d’estudiar tots els models, i que 

les ciutats europees que esmentava el Sr. Bosch van abordar un debat ampli dels 

models i van deixar opinar la ciutadania. Per tant, puntualitza que allò que demanen 
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és que es deixin d’utilitzar les institucions per interessos partidistes. En aquest sentit, 

recorda que l’1 de desembre se celebrarà una jornada impulsada per aquest 

ajuntament, organitzada amb recursos públics, per explicar el seu model. 

Confirma, finalment, que en vista de la manca de voluntat de diàleg i d’entesa, el seu 

grup votarà en contra d’ambdues proposicions. 

 

El Sr. ALONSO demana responsabilitat al Govern municipal perquè l’aigua és una 

necessitat bàsica, i resulta evident que cal millorar-ne la gestió, però sempre pensant 

en el benefici de les persones deixant de banda plantejaments ideològics apriorístics. 

 

El Sr. BOSCH no considera que es tracti d’un debat ideològic, i posa com a exemple 

com es planteja aquest debat als EUA, un país clarament de lliure mercat però que té 

absolutament clara la dimensió pública de l’aigua, fins i tot en la seva gestió. 

Fa notar al Sr. Badia que si han obtingut una majoria àmplia és perquè el Govern ha 

manifestat que vol complir amb les seves promeses i compromisos, tot i que està per 

veure com es posicionarà en el debat que mantindran d’aquí a una estona sobre la 

municipalització de la neteja. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta el vot favorable del grup del PSC a la proposició de 

Barcelona en Comú, i l’abstenció en la presentada pel grup de la CUP, i agraint 

l’acceptació de les aportacions que hi han fet diu que no poden acceptar que 

pressuposi els resultats d’un estudi que encara no s’ha fet. 

 

La Sra. LECHA assenyala que el seu grup vota favorablement les dues proposicions. 

 

El Sr. BADIA reconeix que Sant Cugat està fen els estudis pertinents, però no els 

consta l’estudi de la gestió pública ni el de l’àmbit metropolità, però mostra la seva 

satisfacció que es puguin iniciar amb brevetat, i assenyala que l’AMB està en 

disposició de fer-los. 

Finalment, valora que aquestes dues proposicions els situen en un punt històric, ja 

que per primera vegada una majoria d’aquest plenari expressa una voluntat de 

canviar les coses pel que fa a la gestió de l’aigua, i entén que avui han votat 

transparència, qualitat del servei, tarifes més justes, i han manifestat el convenciment 

que la millor manera de prestar un servei tan important com l’aigua és des de l’àmbit 

de la gestió pública. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup de Barcelona en Comú amb deu vots 

en contra —emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. 

Recasens, Fandos, Homs i Vila—, vuit abstencions —emeses pels Srs. Sierra, Alonso 

i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, i pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller— i vint-i-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Garantir 

l’accés universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos domèstics 

i ambientals. Obrir una línia de treball en el marc de l’Ajuntament envers la gestió 

pública directa i integral del cicle de l’aigua, inclòs el subministrament domiciliari, 

valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i viabilitat, tant tècnica com 

econòmica, social i ambiental. Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per 

tal d’elaborar els informes tècnics o jurídics necessaris, així com mantenir informats 

tots els grups municipals dels avenços i facilitar la informació pública al voltant 

d’aquest procés. Dins aquesta línia de treball, incloure un pla de treball i una anàlisi 
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específica per promoure noves formes de funcionament que garanteixin la 

transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana 

efectiva. 

 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

2.- (M1519/4628) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern 

municipal a assumir les funcions executives i d'impuls que li corresponen, i a 

presentar, en el marc dels òrgans de govern previstos a aquest efecte, mesures per 

donar resposta als reptes de la ciutat, de tal manera que aquestes puguin ser 

debatudes i, si escau, acordades pel conjunt dels grups polítics municipals. 

 

El Sr. FORN es refereix a l’advertiment de la Sra. alcaldessa als grups municipals 

que havien emès vots contraris a la proposta de pressupostos per al 2017 que 

Barcelona no es podia aturar, i assegura que no hi poden estar més d’acord. Això 

no obstant, afirma que la ciutat no s’atura perquè és dinàmica, emprenedora i 

valenta, disposada sempre a plantejar-se nous reptes sense que això impliqui la 

renúncia a resoldre els que ja té damunt la taula. 

Continua dient que Barcelona està permanentment en marxa i, per tant, necessita 

un govern que també hi estigui. Assenyala que, precisament per aquest motiu, no 

comprenen que una vegada més el Govern comparegui al plenari amb les mans 

buides. 

Justifica, doncs, la presentació d’aquesta proposició amb què insten el Govern a 

assumir les seves funcions executives i d’impuls, és perquè la ciutat està 

permanentment en marxa. 

Posa de manifest que a la ciutat hi ha moltes coses que no van bé, entre les quals 

esmenta l’increment, enguany, de més d’un 15% del preu de l’habitatge de 

lloguer; una mitjana de deu desnonaments diaris; i desordre a l’espai públic. Diu 

que podria posar molts altres exemples, i qüestiona l’actitud del Govern davant 

aquest estat de coses. 

Reconeix que el que avui passa no és nou, atès que un ple rere un altre, comissió 

rere comissió, les ordres del dia apareixen buides de propostes i d’acció de 

govern. Observa que el tràmit pesa més que la política, i que a mesura que 

s’esgota la inèrcia del mandat anterior la paràlisi es fa més evident. 

Recorda que l’inici d’aquest mandat el Govern manifestava que un govern format 

per onze regidors tenia dificultats per arribar a tot arreu; tanmateix, ara que en té 

quinze, més deu comissionats, la manca d’iniciativa es fa cada vegada més palesa. 

Afegeix que el Govern també al·legava inexpertesa, que era un govern 

d’activistes, però transcorregut més d’un any d’ençà de la seva presa de possessió 

queda clar que han deixat de ser activistes per convertir-se en un govern passiu. 

Constata, doncs, la inactivitat del Govern municipal, que molt poques vegades 

pren la iniciativa i, quan ho fa, nega la mà estesa a tots els grups; no escolta, no 

cedeix quan caldria, no genera consensos ni acords, i el resultat de tot plegat és 

que a hores d’ara encara no tenen PAM, ni PAD, ni ordenances fiscals, ni 

PEUAT, ni pressupost. 

Retreu al Govern que, altrament, es limiti a generar debats estèrils que només 

serveixen per crispar i dividir, tal com van comprovar quan va decidir col·locar 

l’estàtua de Franco davant del Born, o prenent decisions sense cap anàlisi prèvia 

que acaben malmetent projectes que ben aplicats podrien ser positius, com és el 

cas de la superilla del Poblenou. 

Demana al Govern que actuï, ja que disposa de prou instruments per fer-ho; 

contràriament, entén que resulta evident que està més còmode presentant iniciatives i 
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declaracions més pròpies dels grups de l’oposició, sense cap acció de govern clara 

amb què posar-se a treballar. 

Retreu al Govern l’ordre del dia tan curt d’aquesta sessió, i pregunta si no els sembla 

irònicament simbòlic que el Govern que ho volia canviar tot tan sols presenti tres 

punts a la part decisòria. 

Reitera l’advertència al Govern que es posi a treballar per Barcelona, que la ciutat es 

mereix un govern que se’n vulgui i que se’n pugui ocupar. 

 

La Sra. MEJÍAS celebra l’oportunitat que els dóna aquesta proposició per posar de 

manifest que Barcelona està en una situació d’estancament polític inèdita; que 

l’actitud que manifesta el Govern municipal davant el fracàs rotund que ha tingut tant 

amb el PAM com en les negociacions pressupostàries ha portat a la ciutat a una greu 

paràlisi. Afegeix que els preocupa, sobretot, el fet que això significa una amenaça 

directa al benestar de les persones. 

Assenyala que quan el Govern va convocar els grups municipals in extremis perquè 

no tenia suports per tirar endavant la modificació pressupostària, el seu grup li va 

lliurar un document amb dotze propostes sobre qüestions que considera prioritàries 

per donar impuls a la ciutat, i que haurien pogut suscitar un consens majoritari en el 

Consistori. Fa avinent que, en fer balanç de la situació de les propostes que van 

presentar a l’abril, constaten que no s’han materialitzat, entre les quals la demanda 

d’un pla d’infraestructures estratègiques, o que els compromisos amb la Generalitat 

estiguessin signats amb un calendari d’execució, reconeixement de deute i garanties 

de devolució. 

Afegeix que avui mateix, amb ocasió del debat de la mesura del Pla d’ocupació per a 

joves, el seu grup ha manifestat novament la necessitat de reorientar l’actual direcció 

de Barcelona Activa a fi de convertir-la en una autèntica eina de generació d’impuls 

de l’ocupació a la ciutat. 

Pel que fa a les mesures de regeneració política de què Barcelona en Comú va fer 

bandera en campanya electoral, indica que no han sabut res més del codi ètic que 

havia de promoure la transparència en les contractacions públiques que, altrament, 

han estat més opaques que mai. 

Quant al replantejament del model turístic, destaca que fa mesos que en parlen en ple 

i en comissió sense que s’hagi pres encara cap mena de decisió respecte a la 

reorientació d’aquesta activitat. Altrament, reconeix que els han donat esperances pel 

que fa a l’inici de les converses sobre el PEUAT, que al seu parer és una mesura 

restrictiva que ha aturat les inversions i la creació de llocs de treball. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que comparteixen la posició d’alguns grups de 

l’oposició, però també de bona part de la ciutadania, sobre la paràlisi de la ciutat a 

l’hora de prendre decisions clau sobre els greus problemes existents. Considera que 

bona prova d’això és el fet que les propostes que avui sotmet a votació el Govern en 

aquest plenari són només tres, i tan sols els han ocupat el temps de llegir-ne 

l’enunciat. 

Remarca que el govern de Barcelona en Comú i del PSC continua basant la seva 

acció en mesures de govern i informes, i en proposicions a l’apartat d’impuls i 

control, que és la part del ple destinada a les iniciatives dels grups de l’oposició, i que 

al seu parer tan sols ho fan per intentar donar la sensació que actuen. 

Valora l’acció del Govern, per tant, com una política d’aparador, de titulars, de 

presentar mesures en roda de premsa abans de fer-ho als òrgans que pertoca; advoca 

per la participació, però continua sense voluntat de cercar acords, ni ciutadans ni 

polítics. Fa notar que això s’ha fet prou evident les darreres setmanes, i adverteixen 

que és hora de canviar d’actitud, ja que ben aviat hauran d’arribar votacions 
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importants de les quals el Govern no es podrà escapolir. 

Conclou, doncs, que la ciutat funciona malgrat el seu govern perquè és viva, 

dinàmica i constructiva; això no obstant, alerta que els grans problemes que pateix no 

es poden resoldre a cop de mesura de govern, informe o decret d’Alcaldia, sinó a 

base de consensos amplis, la implicació de totes les parts, i pactes de ciutat, atès que 

les decisions que s’han de prendre afectaran el futur de la ciutat durant les properes 

dècades. 

Precisa, en aquest sentit, que tenen al davant qüestions tan importants com 

l’abordatge de l’atur i la precarietat laboral, la mobilitat i la salut, les desigualtats 

creixents, i l’amenaça d’una nova bombolla immobiliària, que arriba quan encara no 

han superat la crisi i hi ha persones que pateixen, diàriament, desnonaments. 

Fa l’advertiment que cal actuar amb immediatesa, altrament Barcelona, una ciutat 

que ha esdevingut marca internacional, es convertirà en un parc temàtic per a turistes, 

però tampoc per gaire temps. 

Això no obstant, considera que tampoc no és justa l’actitud d’alguns grups de 

l’oposició que prefereixen viure ancorats en qüestions com la simbologia i els retrets 

continuats. Considera que es pot votar en contra de l’acció de govern i ser propositius 

alhora; es pot ser l’oposició de la protesta, o la de la proposta. 

Tornant a l’acció de govern, reitera el convenciment que fins ara s’ha circumscrit a 

donar molts titulars però no a resoldre problemes reals; a fer veure que ho vol canviar 

tot, quan en realitat fa el mateix que s’ha fet sempre. Entén que un any i mig de 

mandat ha de servir per veure resultats, que malauradament no arriben i la situació 

empitjora. Per tant, entén que és moment d’obrir un diàleg generós i realista a fi de 

sumar esforços per resoldre les amenaces i reptes que se’ls plantegen. 

Demana que es deixin de banda les rancúnies i el dogmatisme, i segur que els qui van 

dipositar la seva confiança en el Govern els ho agrairan. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que, lamentablement, el que estan tenint és un 

debat recurrent, així com és recurrent i tossuda la realitat. 
Dibuixa la situació d’un ajuntament paralitzat, amb una alcaldessa que vol governar 

la ciutat per decret. Repeteix, com no s’ha cansat de dir, que aquesta legislatura es va 

iniciar amb un govern en la minoria més absoluta de la història democràtica de 

Barcelona; igualment, considera que governar en minoria planteja dificultats, que 

esdevenen problema quan manca el diàleg i es demostra una veritable incapacitat 

d’arribar a acords amb la resta de grups a fi d’assolir una majoria suficient per tirar 

endavant propostes i projectes estratègics per a la ciutat, deixant enrere la imposició 

dels criteris del Govern a la resta de grups. 

Fa avinent que, atès que el Govern municipal no valora aquestes vies de diàleg ni les 

materialitza, manté la ciutat paralitzada. Entén que aquest és el veritable problema i 

que comporta que no s’hagin aprovat les ordenances fiscals ni els pressupostos, 

tampoc el PAM, els PAD i el PIM, com tampoc els plans sectorials vinculats a les 

activitats econòmiques turístiques —que generen el 15% del PIB de la ciutat i més de 

cent mil llocs de treball—, o el Pla de l’habitatge. 
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Considera que l’única cosa que fa el Govern és aprovar moratòries o aturar projectes 

endegats. Concreta que d’ençà que es va iniciar el mandat s’han aplicat moratòries a 

l’ordenança d’animals, a la de bicicletes, a la d’activitat econòmica i fins i tot a la de 

medi ambient, tenint en compte que en l’àmbit concret de la contaminació 

atmosfèrica les propostes tenen un horitzó d’aplicació en el 2020. 

En conseqüència, entén que la manca d’acció porta el Govern a gesticular mentre la 

ciutat està paralitzada, com demostra que el d’avui ben bé es podria anomenar ple 

“mut”, ja que si els grups de l’oposició haguessin renunciat a intervenir en la part 

d’impuls i control i a votar només les tres propostes d’acord que s’hi presenten no 

s’hauria produït ni una sola intervenció i hauria durat el temps de llegir-les, en el que 

descriu com el Black Friday municipal, tot i que, altrament, es dedica a alimentar 

polèmiques i a generar controvèrsies. 

 

El Sr. GARGANTÉ assenyala que el seu grup no té intenció d’estendre’s massa en el 

debat de la proposició, ja que, igual que en el ple de l’octubre passat, el grup 

proposant no planteja altra cosa que la demanda que el Govern governi. Considera 

que resulta evident que, malgrat les diferències antagòniques entre els grups de 

l’oposició, i que cadascun té la seva opinió sobre el que fa o deixa de fer el Govern, 

és anar massa lluny plantejar que el Govern governi quan allò que es pretén és que ho 

faci com vol el grup de torn. 

Així, doncs, creu que resulta evident que al seu grup no li agradaria que governés 

com ho faria CiU, però assegura que això no significa que els satisfaci com ho fan 

Barcelona en Comú i el PSC, tal com han posat de manifest amb el PAM, l’inici de 

tramitació dels pressupostos o la política repressiva contra la pobresa. 

Diu que els preocupa que el Govern transmeti fora de la institució, com a excusa a 

molts dels seus votants, que no pot fer més per manca de majories, quan el cert és 

que gran part de les mesures que anuncia a so de bombo i platerets es pren en 

comissió de govern, on no necessita cap majoria. I fa notar que en el cas dels 

pressupostos, la peça política clau de les mesures municipals, els podrà tirar endavant 

per la via de la qüestió de confiança i, per tant, tampoc no li calen majories. 

Afegeix que tampoc no es poden obviar les mesures continuistes del Govern, com ara 

el pagament del deute de Fira 2000 —quaranta milions d’euros entre el 2017 i el 

2021—, el manteniment de l’auditoria a PricewaterhouseCoopers, una multinacional 

acusada de tota mena de males pràctiques, i el suport, juntament amb el grup de CiU, 

a totes les externalitzacions i privatitzacions que han passat per la Comissió 

d’Economia o pel consorci publicoprivat Turisme de Barcelona. 

En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup en aquesta proposició. 

 

El Sr. COLLBONI diu que no té la pretensió de fer una llista de l’acció de govern 

perquè no té temps en aquesta intervenció, tot i que confirma que en els tres reptes 

fonamentals de la ciutat: el combat contra l’atur, les desigualtats o els preus del 

lloguer, el Govern està actuant amb mesures concretes que van a l’arrel dels 

problemes. 

Precisa, en el cas de la lluita contra l’atur, que ahir mateix van esgotar la partida 

pressupostària de suport a nous autònoms que tindran subvencionats els impostos el 

primer any; o que el 60% de les inversions en empreses tecnològiques del conjunt de 

l’Estat s’instal·len a Barcelona. Per tant, entén que això demostra que hi ha activitat, 

reactivació i inversions. 
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Afegeix que en el pressupost que han presentat, en matèria de desigualtat, puja de set 

mil a vint mil el nombre de targetes de renda mínima infantil garantida, un fet inèdit 

en el conjunt de l’Estat. 

Considera, per tant, que s’imposa una reflexió, en primer lloc, del fet que, malgrat 

que aquest govern va establir com a prioritat acords de progrés, el grup d’ERC ha 

decidit subordinar la ciutat de Barcelona als interessos que té aquesta formació al 

Parlament i al Govern de la Generalitat, i posar com a condició per a l’aprovació dels 

pressupostos que Barcelona en Comú votés a favor dels de la Generalitat. Entén que 

es tracta d’una subordinació mai vista en la història democràtica d’aquest ajuntament. 

Retreu al grup d’ERC que no li importi el contingut dels pressupostos municipals, i 

que l’única cosa que busqui sigui que la formació de l’alcaldessa voti a favor dels 

seus al Parlament. 

Planteja, en segon lloc, que el grup de CiU ha de fer de líder de l’oposició, atès que 

per al bon funcionament del Consistori calen interlocutors a fi d’establir acords en els 

objectius de ciutats com el PEUAT, l’ordenança de terrasses o les inversions. En 

aquest sentit, reitera el concepte de geometria variable, acords puntuals sobre 

objectius de ciutat, mà estesa i responsabilitat, i apel·la al grup de CiU, que ha estat 

grup de govern i que sap què és fer-ho en minoria; i aprofita per recordar-li que 

tampoc no va aprovar un PAM, i també va haver de fer una qüestió de confiança per 

aprovar els pressupostos, i que l’oposició va actuar amb responsabilitat perquè la 

ciutat no es bloquegés, i que això és el que ara demana al grup de CiU. 

 

El Sr. PISARELLO subscriu que la realitat és tossuda com deia fa uns minuts el Sr. 

Fernández Díaz, i diu que no té sentit enumerar ara les mesures i els informes que 

han anat presentant, entre els quals l’ocupació juvenil de qualitat, la contaminació 

atmosfèrica, el pacte municipal d’infraestructures per a Barcelona, amb un grup de 

treball que l’oposició ha valorat positivament; igualment, es refereix a la presentació 

d’un pla per a la construcció de noves escoles bressol o una estratègia per a la 

rehabilitació urbana. 

En conseqüència, considera que no se sosté la descripció d’una ciutat paralitzada i un 

govern inactiu, atès que des de l’inici de mandat han presentat cent noranta-nou 

acords de plenari, pràcticament el mateix nombre que havia presentat el Govern de 

l’alcalde Trias en el mateix temps, una mitjana de quinze acords en cada sessió. 

Replica les acusacions d’inactivitat posant en relleu que aquesta mateixa setmana una 

ciutat europea, per primera vegada, aplica una multa de sis-cents mil euros a grans 

plataformes com Airbnb o Homeaway, que anuncien pisos turístics sense llicència; o 

que quan s’apliquen sancions als grans tenidors per tenir pisos buits que poden 

arribar a més d’un milió d’euros no es pot dir que la ciutat està paralitzada i 

l’Ajuntament inactiu. I manifesta que ja els agradaria que el Govern de la Generalitat 

els ajudés a controlar els pisos de lloguer. 

Fa notar que segons les enquestes, que són una dada objectiva, aquesta gestió 

municipal és la més ben valorada dels darrers anys; i diu que és conscient que han 

d’arribar a grans acords, i que així ho han fet amb diversos grups municipals en 

matèria de modificació pressupostària i d’ordenació fiscal. Per tant, apel·la 

directament al grup proposant perquè ho facin, i es pregunta què pot fer per convidar-

lo a fer-ho en assumptes com l’establiment d’un salari mínim de ciutat, per exemple, 

que és una idea que CiU va posar damunt la taula durant el seu mandat; igualment els 

demana que presentin al·legacions als pressupostos, que són expansius i bons. 

Reitera que tenen la mà estesa per continuar dialogant en aquest sentit. 
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El Sr. FORN considera que és evident que el seu grup vol dialogar, però per fer-ho 

cal tenir assumptes concrets, que s’han de dur al Plenari. Per tant, és conscient que de 

vegades no hi ha diàleg simplement perquè no hi ha matèria. 

Amb referència al salari mínim de ciutat que ha esmentat el primer tinent d’alcaldia, 

recorda que una de les primeres actuacions del Govern actual va ser eliminar la Taula 

Barcelona Creixement, que era l’òrgan per impulsar aquesta mesura, en què hi havia 

representats estaments i sindicats. Afegeix que a iniciativa del seu grup i també del 

d’ERC es va aprovar en el Ple de treballar en aquesta línia, cosa que no s’ha tirat 

endavant. 

Fa notar que el seu grup sap què és governar en minoria, i destaca que van ser 

capaços de votar qüestions amb el grup del PSC i d’altres amb el del PP a fi de tirar 

endavant uns pressupostos amb el suport del PSC i d’ERC, uns altres amb el grup del 

PP, i un altre per qüestió de confiança. Demana al Govern, per tant, que no faci 

determinades afirmacions com ara que està acordant els preus de lloguer, atès que 

s’han incrementat d’un 15% en un any; i es pregunta què diria la Sra. Colau si aquest 

increment, o els deu desnonaments diaris, s’haguessin produït durant el govern de 

l’alcalde Trias. Observa que tal vegada els haurien acusat de manca de voluntat 

política. 

En conseqüència, demana que passin d’aquests discursos als fets, i que no es vantin 

del gran èxit que significa que les empreses tecnològiques s’instal·lin a Barcelona i 

que, altrament, es preguntin quantes n’han marxat, entre les quals cita Schneider i 

Cisco. 

Acaba la seva intervenció manifestant que tenen tota la disposició per parlar. 

 

El Sr. CORONAS diu al Sr. Collboni que ell és l’error més greu de l’alcaldessa, i que 

ha aconseguit que consideri ERC com una minoria radical. 

 

El Sr. GARGANTÉ posa de manifest que avui han tornat a tenir ocasió d’escoltar el 

soci de govern parlant del “rum-rum” de la sociovergència, cosa que assegura que els 

preocupa molt, especialment en terrenys com el turisme o el PEUAT, ja que si es 

produís significaria continuar l’expulsió dels veïns i veïnes dels seus barris. 

 

El Sr. COLLBONI replica a la intervenció del Sr. Forn que en matèria de preus de 

lloguer i habitatge la Generalitat també hi té a veure i, en canvi, no ha fet ni una sola 

proposta. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup 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, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín—, 

tres abstencions —emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira— i vint-i-tres 

vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

3.- (M1519/4624) El Plenari del Consell Municipal acorda: Rebutjar el document on 

figuren les inversions previstes pel Govern municipal per a 2016-2019. Que el 

Govern presenti, en el termini d'un mes, un veritable pla d'inversió municipal (PIM), 

amb la participació de tots els grups. 
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La Sra. MEJÍAS, que presenta la proposició, reconeix que el Govern sí que ha 

complert en una cosa, i és que fa uns mesos el grup de Ciutadans li va sol·licitar que 

presentés un pla d’inversions a fi de conèixer exactament quines eren les seves 

prioritats a la ciutat, i en la darrera sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda se’ls 

va lliurar el document que incorporava el Pla d’inversions. Tanmateix, posa de 

manifest la seva decepció en constatar que, si bé en la primera part presenta un 

projecte d’inversions per al període 2016-2019, amb imports totals, més endavant no 

s’hi veu reflectit el detall, atès que només hi consta la inversió fins al 2017. I 

considera que si el Govern tingués clars els objectius del mandat hauria d’haver 

previst les partides d’inversió quadriennals. 

Precisa que analitzant per partides han pogut constatar que el Pla d’inversions per a 

la ciutat és una llista de partides inconnexes, sense objectius clars, que ni tan sols han 

estat ordenades per matèries, per districtes o per barris i, altrament, sembla més aviat 

un annex a un pressupost inconclús i no aprovat que no pas un autèntic pla 

d’inversions. 

Afegeix que també han trobat partides sospitosament repetides sobre les quals 

voldrien un aclariment, a més d’un intent de consens amb la resta de grups d’alguns 

dels aspectes continguts al pla, com ara per quin motiu hi apareixen partides referents 

a plans de manteniment de Ciutat Vella, entre les quals el manteniment de l’espai 

públic i d’equipaments, conceptes que es tornen a repetir en un altre apartat del 

document amb partides diferents; i destaca que passa el mateix amb plans 

d’autosuficiència energètica, als quals s’han incorporat partides que no es detalla a 

què es destinaran exactament. Continua posant exemples com ara quin és el motiu 

d’una partida pressupostària, considerada com a inversió, destinada a l’enderroc de 

l’edifici del carrer Dalmases. 

Indica que han estat repassant plans d’inversió (PIM) d’altres ciutats d’Espanya, cap 

de les quals governada per Podemos, i posa d’exemple el cas de Bilbao, en què, a 

més d’indicar de quina actuació es tracta, indica la data d’inici, la de previsió de 

finalització i l’estat de compliment de l’obra; afegeix que el mateix cas és el de 

Màlaga, que disposa d’un pla d’inversions elaborat per partides, per barris, districtes 

i anys. 

Valora el pla d’inversions com a absolutament inconcret i dispers, i entén que la 

ciutat mereix alguna cosa més que una llista que incorpora totes les bones intencions 

d’inversió del Govern, i ben poca cosa més. 

Per tant, demanen que retirin aquest pla i que el Govern n’elabori un altre de més 

detallat i concret, que inclogui partides, àrees, matèries, districtes i barris i que, a 

més, es faci comptant amb la participació i el consens de tots els grups municipals. 

 

La Sra. RECASENS es refereix, en començar, a la demanda que ha fet abans el Sr. 

Collboni d’establir una geometria variable, mentre que la rèplica que ha adreçat al 

grup d’ERC ha estat justament en sentit contrari. 

Entén que en aquest govern municipal hi falla la política i hi sobra la gesticulació i 

que, a banda d’un problema de transparència i de manca de voluntat de diàleg i 

d’arribar a consensos, comença a manifestar un problema greu de frivolitat. Addueix 

que desconeix si és que el Govern, a aquestes altures del mandat, encara no sap ben 

bé que és un PIM i la importància que té per a la ciutadania, ja que implica allò que 

realment afecta el seu dia a dia i que és el retorn dels seus impostos. 

Retreu al Govern, per tant, que en comptes de presentar un pla consensuat i clar, 

reparteixi en la comissió d’Economia i Hisenda un document, que qualifica de pírric, 

incomplet, frívol i ple d’errors. 
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Considera, doncs, que la bandera de la transparència que el Govern enarbora falla 

d’una manera flagrant. Remarca que pràcticament en gairebé l’equador del mandat 

no hi ha pressupost, tampoc PAM i PAD, ni PIM ni ordenances fiscals. 

Precisa que en el document esmentat, que abraça el període 2016-2019, només s’hi 

detallen, i malament, dos exercicis; s’hi apunta que la inversió en equipaments 

destinats a l’ocupació és, tan sols, un 0,34%; a equipaments socials, un 5,6%, i a 

habitatge, un 7,7%. I assenyala que les inversions en barris ni tan sols hi apareixen. 

Per tot plegat, justifica l’acusació de frivolitat que ha expressat en començar, i diu 

que no sap si el Govern es pren seriosament la necessitat inexcusable d’elaborar un 

pla d’inversions, i si creu que el document que ha presentat és realment un PIM; en 

conseqüència, demana que el retirin i que en facin un de consensuat amb els grups 

del Plenari. 

 

La Sra. CAPDEVILA assenyala que tal com explicita en la seva part propositiva la 

proposició del grup de Ciutadans, l’octubre es va aprovar en la comissió d’Economia 

i Hisenda que el Govern presentés un pla d’inversió municipal en el termini d’un 

mes, demanda a la qual el seu grup va donar suport entenent que per a la 

transparència i per donar millor informació a la ciutadania calia fer públics els plans 

de govern en matèria d’inversions a la ciutat. 

Això no obstant, posa de manifest que una vegada han pogut analitzar el document 

que se’ls va fer a mans en aquella sessió, valoren que el Govern s’hagi esforçat a 

explicitar al màxim les inversions dels anys 2016 i 2017, però consideren que, 

malgrat tot, el resum proposat per a la resta d’anys no és suficient per aclarir quines 

són les inversions que es duran a terme fins al final del mandat. 

Diu que, en aquest sentit, entenen que és impossible detallar totes les inversions fins 

a final de legislatura, atès que s’ha d’anar explicitant en els projectes dels diversos 

pressupostos anuals; però que això no treu que el document que els van fer arribar, 

amb una concreció molt escassa, fa entendre que s’han d’improvisar totes les 

inversions dels anys 2018 i 2019. 

Creuen, per tant, que el Govern té dret a no donar aquesta informació, però no 

consideren ètic que no se’ls faciliti un avanç d’allò que pretén fer durant el mandat 

pel que fa a les inversions a la ciutat. 

Afegeix, però, que tampoc no consideren que s’hagi de refusar el document, ja que la 

informació que inclou és útil, tot i que susceptible de ser molt més detallada. En 

conseqüència, i entenent que el Govern només ha fet una part de la feina, avança que 

el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició, i demana que es faci arribar als 

grups tota la informació disponible en matèria d’inversions de futur per a Barcelona 

tan aviat com sigui possible, amb l’objectiu prioritari que l’Ajuntament millori en 

matèria de transparència i informació pública. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que el PIM és una de les principals eines de 

govern, juntament amb el PAM i els PAD. Això no obstant, fa notar que en un any i 

mig de mandat la ciutat encara no disposa de cap de les eines esmentades i tan sols té 

poc més que fum. 

Manllevant l’expressió aplicada a una generació, empra el concepte Alcaldia ni-ni, 

que significa que ni té majoria ni diàleg, de manera que difícilment pot tirar endavant 

la ciutat, ni obtenir el suport necessari per tirar endavant projectes necessaris perquè 

Barcelona continuï progressant, entre els quals la lluita contra la crisi, per l’ocupació, 

contra l’exclusió social, per l’enfortiment de les polítiques socials, la millora de les 

polítiques de seguretat i de qualitat de vida als barris dotant-los de serveis. 
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Creu que és evident que tal com recull la proposició que el PIM no s’ha portat a 

comissió ni al Ple, malgrat que es va presentar un document als grups que és 

clarament insatisfactori, sense diàleg ni consens, i que no pot donar resposta a les 

necessitats de la ciutat. 

Per tant, creu que és ben evident que el nom no fa la cosa, ja que el document 

presentat no detalla quines inversions ni en quins barris, ni tan sols precisa els 

exercicis en què es faran en el cas dels anys 2018 i 2019. Remarca que la xifra total 

que hi consta, 1.756 milions d’euros per a tot el període que abasta el document, és 

pràcticament la mateixa que la del mandat 2011-2015. En aquest sentit, recorda que 

acusaven l’anterior govern municipal de manca d’inversió. 

Fa notar que la manca de concreció també afecta inversions plurianuals com ara el 

túnel de Glòries, el front marítim o la remodelació de la Meridiana. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que en la comissió d’Economia i Hisenda es va aprovar 

per unanimitat la proposició del grup de Ciutadans que instava el Govern a presentar 

el PIM; fa avinent que en aquella ocasió, el Sr. Pisarello va mostrar comprensió per 

la preocupació dels grups municipals de l’oposició i hi va donar suport en nom del 

seu grup i, transcorregut un mes, els van lliurar un document de les inversions 

previstes per a enguany i l’any vinent. És a dir, entén que es tracta d’un extracte dels 

pressupostos d’ambdós exercicis, de manera que consideren que no s’ha complert la 

demanda que es va aprovar en aquella comissió, tenint en compte que el mateix 

govern hi va donar suport. 

Constata, doncs, que no consideren que aquest document que els van lliurar sigui un 

pla d’inversions fins al 2019 i, per tant, avança el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que el seu grup no accepta la proposició perquè 

suposa una negativa a un conjunt d’inversions que ha previst i treballat el Govern, 

convençut que són bones per millorar la ciutat. 

Indica que el document d’inversions, que fixa el full de ruta del Govern, beneficia 

Barcelona, i seria poc coherent refusar inversions en habitatge, millora de carrers i 

avingudes, grans infraestructures de mobilitat, xarxa de mercats o equipaments 

socials, educatius i culturals als barris. 

Considera que no es pot rebutjar un paquet d’inversions de 1.756 milions d’euros 

que, en definitiva, garantiran que durant aquest mandat els barris de la ciutat 

gaudeixin de millores molt necessàries i reivindicades, en alguns casos, des de fa 

molts anys, entre les quals esmenta Pere IV, la urbanització del calaix de Sants, la 

ronda de Dalt, la reforma de l’avinguda Meridiana, la L10 de metro o la reforma de 

Glòries, per referir-se només a alguns exemples d’obres llargament reivindicades, 

que el document que el Plenari es planteja refusar preveu, concreta i detalla. 

Precisa que el document d’inversions presentat té i tindrà reflex en els documents 

pressupostaris que s’aniran presentant durant el mandat i, per tant, s’hauran de 

concretar any rere any. Fa avinent que, per aquest motiu, conviden els grups 

municipals a plantejar millores i a fer propostes de projectes d’inversió a fi de treure 

el màxim profit del paquet inversor que impulsaran durant el mandat. 

Reitera, doncs, la mà estesa del Govern i la voluntat de diàleg amb tots els grups en 

considerar que entre tots poden treure el màxim partit social dels recursos municipals 

per a inversions, i demana de no quedar-se en debats genèrics que impedeixin 

d’avançar com a ciutat. 
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El Sr. PISARELLO observa, en la mateixa línia que la Sra. Ballarín, que troba ben 

curiosa la proposta de rebutjar un document que pretenia informar de les decisions 

del Govern en matèria d’inversions, la xifra total del pla d’inversions contemplada en 

el pla economicofinancer, alhora que incorpora els grans paquets a què es destinaran 

les quantitats d’inversió al llarg del mandat, que reflecteixen clarament el projecte 

d’actuació del Govern i, finalment, inclou l’estat dels projectes aprovats en el 

pressupost del 2016 i la llista de projectes previstos per a l’exercici del 2017. 

Puntualitza que no s’hi han inclòs les llistes dels anys 2018 i 2019 perquè caldrà 

negociar-los amb els pressupostos corresponents. 

Indica que en plantejar-se aquesta proposició en comissió, el Govern comptava que 

hi hauria una voluntat de discutir els pressupostos, i per tant la possibilitat de 

presentar un PIM complet, altrament, tan sols poden presentar una llista de projectes 

aprovats i el dels previstos per a l’any vinent. 

Entén que es pot estar en contra de les previsions del Govern i fins i tot de les idees 

que defensa, però creu que sotmetre a votació un informe és certament curiós. 

 

La Sra. MEJÍAS nega que sotmetin a votació un informe, sinó que el rebutgen perquè 

volen més concreció i reclamen que es refaci. 

Diu que no es pot creure que el Sr. Pisarello assumeixi que la ciutat mereix un pla 

d’inversions com el que presenten; recalca que una ciutat referent internacional no 

pot admetre que es presenti un full d’Excel amb partides repetides, sense detallar i 

sense explicitar per àrees, ni per districtes, ni per barris, ni per quantitats, fent-lo 

passar per un PIM. 

A la Sra. Capdevila, que ha manifestat en la seva intervenció que el Govern no té 

obligació d’explicitar més detalladament com executarà els projectes, li pregunta 

com s’ho farà l’oposició per fer-ne el seguiment, i on queda la transparència que 

alguns esgrimeixen sempre que poden. Insisteix, altrament, que el Govern està 

obligat a ser explícit al detall, i reitera que allò que demanen és un pla d’inversions 

com mereix Barcelona. 

Puntualitza que això no significa que rebutgin les inversions com ha volgut donar a 

entendre el Sr. Pisarello, sinó intentar que Barcelona tingui un PIM consensuat amb 

els grups de l’oposició, que no posi en dubte que els projectes es faran perquè són 

realment necessaris i que disposi dels mecanismes necessaris per continuar de 

manera transparent la seva execució. 

Per tant, al·lega que no entenen què es pretén exactament fent passar aquest informe 

per un PIM. 
Finalment, agraeix el vot favorable del grup de la CUP, que certament l’ha sorprès 

positivament. 

 

La Sra. RECASENS remarca que avui, novament, una àmplia majoria demanarà al 

Govern que torni a començar quan, lamentablement, ja estan a la meitat del mandat, 

gairebé. 

Considera, per tant, que el Sr. Pisarello accepta que el PIM del Govern és el 

document que els han lliurat; i li pregunta si s’adona que apel·la al diàleg, a la 

negociació i al consens i, després, presenten un Excel que ni tan sols ocupa un full. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica a la Sra. Mejías que aquest pla no l’ha fet el grup 

d’ERC, i que, com els altres grups, també demanen més concreció pel que fa als anys 

2018 i 2019. Entén, doncs, que la regidora no l’ha escoltada, atès que en la darrera 

part de la seva intervenció ha demanat al Govern que els facin arribar tota la 
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informació disponible en matèria d’inversions de futur per a Barcelona tan aviat com 

sigui possible, amb l’objectiu de millorar en transparència i informació pública. 

Altrament, confirma que no estan d’acord amb el fet que el document s’hagi de 

retirar perquè conté informació que no s’ha de menystenir. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta al Govern la voluntat de negociar del seu grup, però 

apunta que no poden normalitzar una negociació de pressupostos quan no hi ha 

normalitat als carrers per culpa de l’aparell policial. 

 

La Sra. BALLARÍN demana a la Sra. Mejías que quan faci comparacions amb altres 

ciutats de l’Estat ho faci bé, ja que ha comparat la capacitat inversora de Barcelona 

amb ciutats que no tenen una capacitat equiparable. 

Demana, per tant, que facin possible entre tots que la capacitat inversora de 

Barcelona es posi al servei de la ciutadania, de la lluita contra la desigualtat, la 

creació d’ocupació i el creixement econòmic. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza a la Sra. Recasens que el PIM s’anirà aprovant a 

mesura que anualment s’aprovin els pressupostos; suposa que no els demana 

l’aprovació d’un PIM sense el pressupost corresponent, tal com ella mateixa va dir 

en el mandat anterior, per tant, li demana que sigui més coherent amb el seu discurs. 

Insisteix a dir que la base per al diàleg que planteja el Govern és aquest informe, i fa 

avinent que és allò que més s’acosta al veritable pla d’inversions que reclama la Sra. 

Mejías; i li pregunta si està en contra que es gastin més de cent milions d’euros en 

equipaments educatius, o més de seixanta en equipaments esportius, gairebé cent en 

equipaments socials, tres-cents noranta-quatre milions en millores de l’espai públic, 

cent trenta-cinc en habitatge, o els vuitanta-tres milions previstos per fer millores als 

mercats municipals. 

Remarca que no hi ha cap ajuntament a Espanya amb aquesta capacitat inversora, i li 

reitera la pregunta de quina mena de concreció reclama, alhora que li confirma que 

està disposat a parlar de projectes concrets, com ara de cada escola o de cada barri on 

s’ha d’invertir. 

Entén, però, que si aquest debat es fa amb una mica menys d’interès purament 

partidista i amb una mica més de visió de ciutat tothom hi sortirà guanyant. 

 

La Sra. MEJÍAS tanca les intervencions preguntant al Sr. Pisarello com es pot refiar 

que el Govern complirà tot el que diu si no ho detalla, si no estableix terminis 

d’execució, ni determina en quins barris invertirà. Observa que quan es parla de 

partides absolutament genèriques no poden fer el seguiment que els pertoca com a 

grup de l’oposició per assegurar-se que les compliran, sobretot provenint d’un govern 

que no es cansa de fer anuncis que després no compleix, com tampoc no compleix els 

acords a què s’arriba amb el suport dels grups de l’oposició. 

Insisteix que tenen el dret de disposar d’eines per garantir que el pla d’inversions es 

compleixi, i reitera que el contingut del document que han presentat no està a l’altura 

d’una ciutat com Barcelona. En aquest sentit, respon a la Sra. Ballarín que no 

compara la capacitat inversora de Barcelona respecte a les ciutats que ha esmentat, 

sinó que allò que compara és el rigor en l’elaboració dels projectes i dels plans 

d’inversió, el compromís d’informar detalladament com ho executaran, i també 

compara la transparència. 
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S’APROVA la proposició / declaració de grup 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, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín—, 

cinc abstencions —emeses pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila— i vint-i-un vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

La Sra. ALCALDESSA suspèn la sessió a les dotze hores i quaranta cinc minuts per 

baixar a la plaça de Sant Jaume, tal com ha anunciat en començar aquesta sessió, i es 

reprèn a les tretze hores i vint minuts. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

4.- (M1519/4617) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal a: 1. 

Realitzar una auditoria de la gestió del servei de neteja viària i gestió de residus dut a 

terme per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en anys anteriors, així com 

d'altres serveis municipals gestionats per aquesta empresa. 2. Emprendre les accions 

necessàries per tal d'aclarir els fets i, en cas que es demostrin les sospites, depurar 

responsabilitats, rescabalar l'import estafat al Consistori i trobar els mecanismes per 

limitar l'accés d'aquesta empresa a l'adjudicació de serveis municipals. 3. Introduir 

canvis al sistema d'inspecció i control municipal d'aquest servei, així com 

mecanismes correctors als topalls que s'apliquen als trams de residus. 4. Encarregar 

un informe que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar totalment o 

parcialment el servei de neteja viària i recollida de residus, i en el cas que així sigui 

avançar cap a aquesta internalització del servei. 

 

El Sr. BOSCH comença la seva intervenció manifestant que el seu grup vol una 

Barcelona neta en tots els sentits, i especialment en aquest cas que els ocupa, es 

refereix concretament al servei de la neteja, vist tot el que ha succeït darrerament. 

Observa, d’una banda, que en moltes ciutats s’ha demostrat el bon funcionament dels 

serveis de neteja mixtos, entre les quals esmenta Terrassa, Sant Boi o Girona, mentre 

que en altres poblacions com la mateixa Barcelona, l’Hospitalet o Badalona han 

aparegut indicis de frau, que pugen a 12,8 milions d’euros, en la recollida 

d’escombraries i la neteja. Fa notar que aquestes ciutats amb problemes tenen en 

comú que el servei està externalitzat, i també que una part de la concessió està 

adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). 

Precisa que en el cas concret de Barcelona, FCC té una quarta part de l’adjudicació, 

que en conjunt representa uns dos-cents cinquanta milions d’euros anuals, i que 

compta, entre els seus accionistes principals, amb Esther Koplowitz, o el milionari 

mexicà Carlos Slim. Assenyala que és una empresa IBEX 35 en estat pur i, per tant, 

aporta poc a l’economia barcelonina i està ben lluny del concepte quilòmetre zero. 

Afegeix que a tot això, s’hi suma el fet que fa poc que s’han descobert indicis de 

frau, d’una banda, en la contractació de plantilla, ja que s’està contractant per sota del 

que estableixen els plecs d’adjudicació; i, d’altra banda, s’ha detectat frau pel que fa 

a la valoració dels residus, en què l’empresa fa trampa a fi de no arribar als sostres 

que farien disminuir els cobraments per tona de residu. 

Remarca, per tant, que es troben davant una estafa doble; en primer lloc, perquè hi ha 

un mínim de 800.000 euros que han desaparegut i, en segon lloc, s’ha produït un frau 

a la ciutadania, que es pot sentir ben estafada quan s’esforça a seleccionar els seus 

residus i, altrament, l’empresa ho torna a barrejar tot a fi que no s’arribi als pesos que 

rebaixin els cobraments. 
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Destaca que tenen un problema greu, que està identificat, i consideren que allò que 

convindria és establir un seguit de mesures, que plantegen en la seva proposició, que 

ha estat transaccionada amb el grup de la CUP. 

Concreta que la proposta es resumeix en quatre punts amb què demanen, d’entrada, 

una auditoria a FCC de la seva gestió en anys anteriors en tots els àmbits que té 

adjudicats. En segon lloc, reclamen aplicar els mecanismes de control i seguiment 

necessaris a fi de fer net en un servei essencial per a la ciutat, ja sigui mitjançant 

l’increment del nombre d’inspeccions, del reforç de l’oficina tècnica o allò que 

s’estimi més procedent. Una tercera mesura que reclamen és estudiar amb 

immediatesa si es pot revertir a titularitat municipal el servei a fi de garantir-ne la 

qualitat, cosa que no passa ara com ara, ja que no es garanteix la relació qualitat-preu 

que es va pactar. Considera que fent-ho així, com a mínim, s’estalviaran, d’entrada, 

els 800.000 euros de l’indici de frau detectat, i els impostos corresponents si es 

procedeix a la municipalització. 

Consideren que amb l’aplicació del seguit de mesures que proposen s’aconseguirà 

oferir un servei millor, s’evitaran problemes i es netejarà el servei a fi d’evitar estafes 

com la detectada i, de passada, també obtindran el benefici col·lateral d’emplaçar el 

Govern de la ciutat a fi que compleixi el seu programa i no decebi més del que ho fa 

els seus votants i els grups del Consistori que li han fet confiança. 

 

La Sra. VILA subscriu la necessitat de fer una auditoria a la gestió de FCC del servei 

de neteja i recollida de residus en els anys anteriors, alhora que consideren important 

que s’investigui, també, la resta de serveis adjudicats a l’empresa a fi d’aclarir de 

quina manera procedia i esbrinar la magnitud de l’estafa. 

Igualment, considera que aquesta situació els ha de servir per millorar les mesures de 

control dels serveis externalitzats, especialment el de la neteja, per la seva 

importància cabdal a escala pressupostària. 

Assenyala que si bé estan d’acord amb els tres primers punts de la proposició, 

discrepen amb el darrer punt —que precisa que han intentat matisar amb el grup 

proposant—, ja que consideren que una situació de frau com la que s’hagi pogut 

produir en aquest cas no és una excusa per qüestionar la gestió de tot el servei, i sí 

per millorar-ne alguns aspectes com ara la revisió dels topalls. En conseqüència, 

avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO qualifica de certament preocupants i molt greus les notícies que els 

han arribat sobre la presumpta estafa en la contracta de gestió de la neteja. Destaca 

que, en primer lloc, s’ha produït un perjudici a aquesta administració i, de retruc, a 

tota la ciutadania que amb els seus impostos contribueix als pressupostos públics. 

Esmenta, en segon lloc, que encara considera més greu la imatge negativa vinculada 

a la corrupció, a la mala gestió i a la manca de control que es dóna a la societat. 

Adverteix que no es poden permetre donar aquesta imatge i, per tant, demanen al 

Govern que tingui una conducta ferma i contundent i, alhora, que faci arribar un 

missatge a la ciutadania de tolerància zero davant aquestes conductes immorals. Per 

tant, reclamen al Govern que emprengui totes les accions legals necessàries per 

recuperar els diners públics estafats. 

Afegeix que també cal adoptar les mesures necessàries perquè una situació com 

aquesta no es torni a produir, i en aquest sentit assenyala que ha presentat un prec al 

Govern perquè elabori un informe sobre els mecanismes de control dels principals 

contractes de serveis amb l’objectiu de verificar si són adequats o si, altrament, cal 

introduir-hi millores. 
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Puntualitza que el que acaba d’expressar és el posicionament del seu grup pel que fa 

als tres primers punts de la proposició, però entenen que el problema és el quart punt 

sobre la remunicipalització, que entenen que no té res a veure amb la resta. Manifesta 

que valoren aquest darrer punt com una proposta demagògica i inviable, i que al seu 

parer pot confondre la ciutadania i, en conseqüència, anuncia el vot contrari a la 

proposició. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que el seu grup comparteix la necessitat de fer 

auditories de la gestió de les contractes municipals i, en el cas que es detectin 

irregularitats, promoure, entre altres accions, l’exigència de rescabalament a 

l’Ajuntament del perjudici causat i emprendre les accions legals que correspongui, 

també en la via penal, i prendre en consideració decisions inhabilitants de les 

empreses contractistes proporcionades a les responsabilitats en què hagin pogut 

incórrer. 

Això no obstant, consideren que quan es produeix un fet de les característiques del 

que els ocupa cal, d’una banda, reclamar al Govern municipal la redacció de 

l’informe pertinent, no només per part dels tècnics municipals, sinó també un 

requeriment a l’empresa a fi que proporcioni les explicacions necessàries a fi de 

contrastar les versions. 

Així, doncs, assenyala que si es confirma el frau cal emprendre accions legals contra 

els autors, i accions administratives contra l’empresa contractista. 

Afegeix que, en el supòsit que es confirmi tot plegat, s’ha d’esbrinar si es tracta d’un 

frau d’empresa o, altrament, d’un frau en l’empresa comès per tècnics o treballadors. 

Manifesta que el seu grup considera que també s’hauria d’auditar si han fallat els 

mecanismes de control de la mateixa empresa, així com els municipals. En aquest 

sentit, diu que discrepen amb la proposició perquè no recull el període per auditar; és 

a dir, si les auditories han d’abastar els darrers set anys, que és quan es va adjudicar 

la contracta actual, que va ser prorrogada el 2014 fins al 2019, sense el vot dels grups 

municipals d’ICV-EUiA i del PP; i si, a més, cal revisar totes les contractes. 

Entén que si no es fa així, estarien establint el criteri que les investigacions s’inicien 

una vegada detectades irregularitats, quan consideren que s’haurien de fer 

permanentment mitjançant els mecanismes de control municipals. 

Pregunta al grup proposant si aquestes revisions, a més d’estendre-les a altres 

contractes, també està disposat a dur-les a terme als municipis on governa ERC a 

l’àrea metropolitana. 

Finalment, es pregunta si el fet de detectar irregularitats en una contracta 

determinada ha de posar en qüestió el model de gestió indirecta dels serveis. Així, 

pregunta si, per exemple, es detecten irregularitats en la concessió de llicències a 

Ciutat Vella, també reclamaran externalitzar la gestió municipal de les llicències; o 

també si proposen privatitzar l’IMI o municipalitzar Barcelona Regional perquè s’hi 

ha detectat irregularitats. 

Acaba la seva intervenció anunciant l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. LECHA, en primer lloc, agraeix al grup d’ERC que hagi acceptat les 

esmenes del seu grup, i aprofita per felicitar-lo per la iniciativa presentada, tant pel 

que fa al seu contingut com per la seva oportunitat. 

Recapitula que fa pocs dies van tenir notícia que FCC, empresa professional del 

saqueig de les arques públiques, havia elaborat un sistema acurat per estafar 

l’Ajuntament amb el contracte de neteja i gestió de residus. 
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Remarca que les xifres confirmades ascendirien a 800.000 euros, i si el frau s’hagués 

dut a terme durant tota la durada de la contracta, aquesta xifra pot arribar als vuit 

milions d’euros. Aprofita per recordar que FCC factura pel contracte de la neteja i 

clavegueram cent setze milions d’euros anuals, que suposen el 5% del pressupost 

anual de l’Ajuntament. Precisa que el cost de la neteja i la gestió de residus significa 

globalment 260 milions d’euros anuals —el 10% del pressupost—, xifra a la qual 

s’han d’afegir 1,5 milions més per a l’avaluació del compliment del servei que, com 

s’ha constatat, no és infal·lible. Assenyala, també, que tornar a licitar aquest servei 

suposaria un encariment. 

Justifica l’oportunitat en el temps d’aquesta proposició perquè el contracte acaba el 

2019, de manera que tenen l’opció de remunicipalitzar el servei en comptes de 

tornar-lo a licitar. Considera que aquesta vegada no hi ha excuses per no fer-ho, i tan 

sols motius per tirar-ho endavant, entre els quals, el primer, l’econòmic. En aquest 

sentit, posa com a exemple que el municipi de Torrevella, al País Valencià, ha 

aconseguit un estalvi de quatre milions d’euros anuals sobre un total de disset; a 

León, on governa el PP, s’ha aconseguit un estalvi de nou milions d’euros anuals 

sobre un total de dinou milions, i a Compostela, que ha pres exemple de Lleó, es 

preveu un estalvi de nou milions d’euros. 

Posa en relleu que no és cap secret que les grans empreses com FCC no només 

recullen beneficis milionaris cada any amb contractes com la de la neteja i la 

recollida de residus de Barcelona sinó que, a més, estafen. Puntualitza que 

l’externalització del servei va acompanyada de tres partides que qualifica de 

diabòliques: el 10% d’IVA, el 13% de despeses generals, i un 6% de benefici 

industrial, tot això sense comptar l’explotació i la precarietat de la plantilla. 

Creu que s’ha de deixar clar sense embuts que Barcelona podria arribar a estalviar 

fins a un 30% del que paga per la neteja sense alterar el servei; o el que és el mateix, 

podria estalviar fins a un 15% del cost de la gestió de residus i, alhora, aplicar una 

millora exponencial de les condicions laborals. 

Observa que alguns grups municipals es queixen sempre que la ciutat està bruta, i els 

fa notar que avui tenen l’oportunitat de canviar la situació votant a favor d’aquesta 

proposició, ja que desaprofitar l’oportunitat de recuperar aquest servei seria una 

estafa a la ciutadania, i només respondria a la voluntat de continuar alimentant el 

saqueig per part de les elits extractives. 

 

El Sr. MÒDOL destaca la importància econòmica i de servei del contracte de la 

neteja, una de les eines públiques més importants de l’Ajuntament; per aquest motiu, 

garantir que es compleixen els objectius, que la despesa sigui correcta, les condicions 

òptimes del personal i l’observació de les clàusules del contracte és clau per a l’acció 

municipal. 

Remarca que la contractació pública ha de ser sempre rigorosa amb l’objectiu 

d’obtenir els resultats millors per a la ciutadania; i observa que en el cas de 

l’externalització del servei públic, la demanda de rigorositat encara ha de ser més 

gran, atès que es tracta d’una forma que tenen les administracions d’exercir les seves 

competències directes. 

Fa notar que estan parlant de serveis públics essencials, que, més encara si estan 

externalitzats, han de comptar amb la garantia de la qualitat del servei i la protecció 

dels treballadors com si es tractés d’un servei prestat directament per l’Ajuntament. 

Posa en relleu que aquest debat va estar molt present durant el mandat passat en 

comissió i al Plenari, ja que arran de certs conflictes en la contracta de manteniment 

de semàfors i de l’enllumenat es va prendre consciència que el funcionament present 
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i futur de les contractes de serveis de l’Ajuntament estava generant molta 

preocupació als grups municipals i a la ciutadania. 

Assenyala que per als socialistes, el fet que s’opti per un contracte extern no pot anar 

mai en detriment del servei, ni permetre que els treballadors que hi donen cobertura 

no tinguin la protecció laboral adequada. 

Posa de manifest que la contracta de la neteja és, amb tota probabilitat, la que es va 

dotar d’uns mecanismes de seguiment i avaluació més objectius, tot i que és obvi que 

això no garanteix que es produeixin males pràctiques; per tant, consideren que 

l’Ajuntament també hi té una part de responsabilitat. 

Pel que fa a la municipalització del servei, fa notar que no només parlen de personal, 

sinó també de sistemes de recollida, de tecnologia, de contenidors i d’una flota de 

vehicles. Considera que el contracte de serveis, que no ha de ser demonitzat perquè 

algú hagi actuat malament, ha estat i és un bon sistema de gestió, que permet qualitat 

del servei públic, innovació, dinamisme econòmic i que té l’obligació de garantir les 

condicions laborals de la seva plantilla. 

Alerta que no s’han d’equivocar, atès que externalitzar la gestió no resta a la neteja la 

condició de servei públic; afegeix que ja sigui mitjançant contracte o directe, 

l’Ajuntament és sempre el responsable del servei. 

Conclou la seva intervenció avançant que el seu farà una abstenció. 

 

La Sra. SANZ manifesta que, des del primer moment que van tenir coneixement del 

presumpte frau i estafa en el servei de recollida de residus, el Govern municipal va 

expressar contundència i transparència davant una situació de tal gravetat. 

Diu que estan d’acord amb la majoria de les propostes que conté la proposició 

presentada per ERC. Confirma que l’auditoria ja està en marxa; també les actuacions 

per depurar responsabilitats, l’obertura de l’expedient informatiu, la informació a la 

Fiscalia, que ja ha obert la investigació pertinent, així com la incoació de diligències 

d’informació a fi de determinar quines són les responsabilitats contractuals derivades 

del contracte subscrit amb l’empresa. Afegeix que han reforçat les actuacions 

d’inspecció i control. 

Posa en relleu que la neteja és un dels serveis urbans fonamentals, i diu que està 

convençuda que el grup d’ERC comparteix la necessitat de treballar a fi que 

qualsevol proposta de futur del servei de neteja i recollida de residus compti amb el 

màxim consens possible, com va succeir el 2009 quan es va fer la contracta vigent. 

Subscriu, tal com planteja el grup proposant, la necessitat d’aprofundir en els 

diferents instruments de gestió i la valoració de les eines per garantir un major 

control públic del servei; tanmateix, consideren que una ciutat com Barcelona no pot 

decidir, arran d’un presumpte frau, que cal remunicipalitzar un servei. Per aquest 

motiu justifica que van proposar una transacció a fi d’establir un grup de treball 

conjunt amb tots els grups municipals, a fi d’analitzar totes les possibilitats, que no 

els ha estat acceptada. Això no obstant, diu que està convençuda que el grup 

proposant està d’acord a fer aquesta feina, i manifesta que el Govern ho farà a fi 

d’establir, com ha dit, el màxim consens possible, ja que tothom vol una Barcelona 

neta en tots els sentits. 

 

El Sr. BOSCH aprofita per saludar els companys de la plataforma Remunicipalitzem 

presents en aquesta sala de plens. 

Considera que avui es confirma que és dia de rebaixes —Black Friday—, i es 

constata que alguns han canviat radicalment de parer. En aquest sentit, diu que no 

comprèn com alguns grups es neguen, fins i tot, a estudiar noves fórmules possibles 

que poden resoldre problemes evidents. 
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Quant a l’actitud del Govern, diu que només faltaria que no fes els passos legals que 

correspon en un cas en què hi ha indicis de frau, però remarca que allò que li 

demanen és que compleixi el que va prometre en el seu programa electoral. 

 

El Sr. ALONSO insisteix en el fet que no ha de quedar cap ombra de dubte sobre 

aquest frau, i demanen al Govern transparència i contundència contra aquesta 

mena d’actuacions immorals. 

 

La Sra. LECHA puntualitza que la ciutadania s’estalviaria seixanta-cinc milions 

d’euros anualment si es remunicipalitza la neteja i la recollida de residus a 

Barcelona. 

 

La Sra. SANZ avança que el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició, i 

reitera al Sr. Bosch el convenciment que treballaran plegats per aconseguir 

desenvolupar un pla de remunicipalitzacions de serveis municipals, així com per 

estudiar propostes en molts altres àmbits. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup amb vint-i-vuit abstencions —

emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i 

Ballarín, els Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 

Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller—, cinc vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les 

Sres. Mejías i Barceló—, i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori 

amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal, insta el Govern municipal a: 1. Realitzar una 

auditoria de la gestió del servei de neteja viària i gestió de residus dut a terme per 

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en anys anteriors, així com altres 

serveis municipals gestionats per aquesta empresa. 2. Emprendre les accions 

necessàries per tal d'aclarir els fets i, en cas que es demostrin les sospites, depurar 

responsabilitats, rescabalar l'import estafat al Consistori i trobar els mecanismes 

per limitar l'accés d'aquesta empresa a l'adjudicació de serveis municipals. 3. 

Introduir canvis al sistema d'inspecció i control municipal d'aquest servei, així 

com mecanismes correctors als topalls que s'apliquen als trams de residus. 4. 

Encarregar, de manera immediata, un 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 que així sigui posar en marxa el 

procediment d’internalització del servei. 

 
 

Del Grup Municipal del PSC: 

 

5.- (M1519/4623) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: - Reconèixer el valor ciutadà, cultural i social de l'arquitectura moderna, 

que ha estat clau en la transformació de la ciutat i en la creació d'espais i 

equipaments ciutadans, i comprometre's a treballar per la seva difusió i la 

conservació dels seus elements de qualitat, des del convenciment que la 

preservació d'elements d'excel·lència, pel seu disseny i la seva arquitectura, 

generen ciutat i són una mesura per l'apoderament i la qualitat de vida de la 

ciutadania de Barcelona. - Reafirmar el compromís amb la recuperació de la plaça 



Ref.: CP 

14/16 V: 

16/12/2016 
PÀG. 47  

dels Països Catalans, premi FAD del 1983 i exemple d'intervenció urbana dels 

anys 80 a la ciutat, amb l'objectiu de garantir-ne l’ús ciutadà, potenciar-la com a 

espai cívic per als veïns i les veïnes dels districtes de Sants-Montjuïc i de 

l'Eixample, tot treballant, també, per aconseguir la millor integració amb la 

darrera fase de remodelació de l'avinguda de Roma. - Iniciar les actuacions per a 

la catalogació de la plaça dels Països Catalans com a bé d'especial protecció, 

destacant també el simbolisme d'aquest espai que constitueix un llindar urbà de 

porta d'entrada a la nostra ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL presenta la proposició amb què demanen el suport del Plenari a fi de 

sumar voluntats i esforços en la protecció del patrimoni de la ciutat, que a parer seu 

és una eina fonamental d’apoderament de la ciutadania, entenent el patrimoni com 

allò que els pertany i que defineix la ciutat. 

En conseqüència, proposen el reconeixement avui d’una part molt concreta d’aquest 

patrimoni que representa l’arquitectura moderna, amb un alt grau d’excel·lència i 

disseny. Destaca que aquest patrimoni s’inscriu essencialment en l’àmbit públic, 

configurant una ciutat amb nous espais i equipaments. 

Concreta aquest reconeixement en la plaça dels Països Catalans, un patrimoni que 

defineix paisatge, i que és un valor que configura la ciutat del dia a dia. Destaca que 

s’emmarca en el patrimoni que els defineix i que els interpel·la com a institució. 

Afirma que parteixen de la consideració que tota la ciutat ha de poder ser reconeguda 

i valorada com un bé de la ciutadania, i on cal intervenir sempre amb el màxim 

respecte i amb qualitat. Diu que volen apostar per la idea, que ja han expressat altres 

vegades, que Barcelona és, tota ella, patrimoni. 

Confirma que són conscients que es tracta d’un debat ric i complex, empès per la 

necessitat creixent de la ciutat de valorar aquest patrimoni com a part de l’herència 

que han deixat els ciutadans i les ciutadanes que els han precedit i com a part de la 

construcció de la seva identitat. 

Justifica l’elecció de la plaça dels Països Catalans en aquest cas perquè és un símbol 

d’arquitectura moderna i, alhora, d’allò que la manca d’intervenció i de protecció pot 

generar. Destaca que es tracta d’un dels espais, malauradament, més degradats de la 

ciutat; i, sobretot, han escollit aquesta plaça perquè es tracta d’un espai públic, que 

els ha d’ajudar a conscienciar sobre el seu valor, un espai sobre el qual recauen tota 

mena de demandes per part de la ciutadania, que està sotmès a una sobrepressió per 

causes com el turisme o pels diversos sistemes urbans de mobilitat. 

Per tot plegat, entenen que, per primera vegada, s’ha de fer aquest pas que suposa 

que, en comptes de protegir edificis o conjunts monumentals, cal valorar l’espai 

públic i que, sens dubte, és un dels reptes més importants que tenen per al futur més 

immediat de la ciutat. 

Precisa que plantegen el repte de protegir una cosa que va més enllà d’una 

intervenció artística concreta, i gosen acarar espais i paisatges, els espais de trobada 

de la ciutadania. 

Posa de manifest que els arquitectes Vilaplana i Piñón, juntament amb un jove Enric 

Miralles, van dissenyar un espai amb ciment, sense vegetació, amb dues grans 

cobertes de planxa de coure, cercant una proposta intemporal i minimalista basada en 

línies abstractes, simples i anònimes, a fi que tothom la pogués utilitzar. Precisa que 

aquest projecte, que s’emmarca en el deconstructivisme arquitectònic, va valdre als 

seus autors el premi FAD d’arquitectura. 
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Posa en relleu que la plaça dels Països Catalans es va convertir en el model de les 

noves places promogudes els anys vuitanta per l’Ajuntament, conegut com de les 

places dures, que en el seu moment van ocasionar polèmica ciutadana per la seva 

fredor. Fa avinent que més enllà de l’abstracció, aquesta plaça està plena de detalls 

humans i poètics com ara la silueta d’un gat en una teulada feta amb planxa 

metàl·lica o una obertura a manera de finestra i els brolladors. 

Recorda que aquest enclavament urbà va ser descrit pel filòsof Eugenio Trias com 

una plaça que es confon amb el conjunt d’esdeveniments, imatges i paraules d’un 

fragment del món urbà barceloní. 

Manifesta que, per tots aquests motius, sabent que es tracta d’un repte important i 

col·lectiu, el Grup Socialista presenta en format de proposició, no pas com a mesura 

de govern, aquest assumpte, en considerar que el patrimoni és cosa de tots, i amb la 

voluntat de continuar allò que va encetar el Govern de CiU amb la creació de 

l’inventari d’arquitectura moderna de la ciutat, i diu que també volen comptar amb la 

sensibilitat d’ERC envers el patrimoni. Alhora, vol agrair molt especialment als 

grups de Ciutadans i de la CUP les transaccions presentades a la proposició per fixar 

l’atenció sobre la necessitat que la protecció i la intervenció sobre el patrimoni no 

deixi de banda, sinó que potenciï, les aportacions de la ciutadania per a la seva 

actualització. 

 

El Sr. MARTÍ subscriu que Barcelona s’ha caracteritzat i es caracteritza per la 

qualitat i el prestigi de la seva arquitectura i del seu urbanisme. Destaca que la ciutat 

ha estat un referent, i encara ho és, a escala nacional i internacional des del Pla Cerdà 

fins a les transformacions olímpiques, des del modernisme del XIX fins a 

l’arquitectura amb tecnologia aplicada; la Barcelona dels edificis singulars i icònics. 

Per tant, confirma que comparteixen la introducció i el marc de referència que acaba 

d’exposar el Sr. Mòdol. Afegeix que tampoc no poden estar en desacord amb cap 

dels continguts estrictes dels tres punts que planteja la proposició, atès que resulta 

evident que reconèixer el valor ciutadà, cultural i social de l’arquitectura moderna és 

positiu. Igualment, estan d’acord a refermar el compromís amb la plaça dels Països 

Catalans, premi FAD del 1983, i remarca que personalment, com a regidor que ha 

estat del Districte de Sants-Montjuïc, ha estat immers en els debats sobre si les 

places han de ser més o menys dures, sobre si Adif ha deteriorat amb la seva 

actuació l’espai general, o si han rebut l’herència de la manca de manteniment 

d’espais determinats. 

Assenyala que també estan d’acord amb el punt tercer que insta a iniciar les 

actuacions per a la catalogació de la plaça, inscrivint-la en el catàleg que es va 

endegar el mandat anterior. 

Precisa, doncs, que estan d’acord amb la qüestió de fons, que entén que no és altra 

que la necessària rehabilitació i actualització permanent dels elements que cal 

preservar, en aquest cas concret la plaça dels Països Catalans. Reconeix que resta 

pendent una reflexió ciutadana i política sobre l’arquitectura que s’ha fet les darreres 

dècades; en aquest sentit, considera que el projecte de llei en tràmit al Parlament de 

Catalunya, i el recent congrés d’Arquitectura promogut pel Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya són elements que han de servir per tirar endavant aquest debat també en 

l’àmbit municipal. 

No obstant això, adverteix que perquè tot això fructifiqui, el Govern municipal ha 

d’afanyar-se en l’actualització del catàleg de Patrimoni, i entén que no hauria de 

portar aquesta proposta en el format que ho fa, ja que com aquí s’ha dit, les 

proposicions són l’espai dels grups de l’oposició; altrament, consideren que el 
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Govern ha d’actuar, i no és adient que s’autoimpulsi en un assumpte que ja hauria 

d’estar en marxa. 

Recapitula, per tant, que estan d’acord amb els arguments que ha exposat el regidor 

Mòdol i, per tant, avança que donaran suport a les iniciatives plantejades, però 

manifesta que no poden votar favorablement la proposició perquè entenen que s’està 

traient a l’oposició la capacitat de presentar iniciatives d’impuls i control que els 

correspon. En conseqüència, avança que s’abstindran. 

 

El Sr. BLANCO fa referència al número 263 de la revista Quaderns d’Arquitectura, 

que conté un article breu signat per Josep Fuses i Comalada amb què qüestiona si 

paga la pena continuar gastant diners per mantenir la plaça dels Països Catalans, i fa 

una reflexió que considera molt pertinent de traslladar aquí. 

Posa de manifest que la plaça ja va ser objecte d’una controvèrsia que continua a dia 

d’avui; així, mentre Oriol Bohigas, juntament amb la major part de la professió, la 

defensava pel seu contingut estètic, l’escultor Jaume Plensa la trobava incòmoda i 

afectada. Considera, a més, que cal tenir en compte que aquest espai mai no ha gaudit 

del favor de la ciutadania. 

Entén, per tant, que s’han establert dos bàndols; d’una banda, els qui manifesten una 

confiança crítica amb el progrés i, d’altra banda, els qui defensen la tradició. En 

aquest sentit, Josep Fuses Comalada conclou en el seu article que la bona 

arquitectura hauria de considerar la presència simultània de present i de passat a la 

ciutat, una afirmació que subscriu plenament el seu grup, i a la qual afegiria que, dins 

la tradició més ortodoxa, la bona arquitectura ha de respondre a tres principis 

fonamentals: la solidesa, la bellesa i la utilitat. 

Observa que les places dures van tenir l’aspecte positiu de servir per urbanitzar 

espais lliures que la ciutat necessitava, però també s’ha de reconèixer que no són 

espais agradables, estan mancats d’ombra i vegetació i, en molts casos, no tenen un 

mobiliari adequat. Reconeix, però, que poden tenir valors estètics estimables com en 

el cas que els ocupa, però des del punt de vista de la utilitat consideren que són 

discutibles. Posa en relleu que, a més, amb el pas del temps la plaça dels Països 

Catalans s’ha degradat per falta de manteniment i per les imposicions de 

determinades infraestructures en el subsòl que l’han tornada cada vegada més 

inhòspita. 

Per tot plegat, plantegen que cal fer tres actuacions ben concretes, entre les quals, la 

primera, netejar la plaça dels elements afegits amb el temps; en segon lloc, mantenir-

la i preservar els seus valors estètics i, en tercer lloc, s’ha de reformar per facilitar els 

usos ciutadans i millorar-ne la funcionalitat. 

Considera positiu el fet d’haver pogut transaccionar la proposició original amb la 

incorporació d’aquest darrer punt a fi d’introduir millores necessàries, especialment 

pel que fa als accessos de les estacions de tren i d’autobusos. Afegeix que també 

convindria estudiar la incorporació de mobiliari urbà i de vegetació per millorar la 

seva adequació a l’ús ciutadà. 

 

El Sr. CORONAS addueix que la presentació d’aquesta proposició valia la pena, tan 

sols, per escoltar els grups del PSC i de Ciutadans esmentar els Països Catalans. 

Feta aquesta observació, i entrant en el contingut de la proposta, que avança que 

votaran favorablement, entenen que convindria fer una mica de crítica en el sentit 

que és una obvietat que l’arquitectura ha estat clau en la transformació de la ciutat; 

això no obstant, també és evident que no totes les actuacions han estat encertades, i 

que s’han comès errors com ara les reformes que fins a dia d’avui s’han fet a la plaça 

de les Glòries, la plaça Cerdà o en tot l’entorn de la ronda de Dalt. 
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Pel que fa a la plaça dels Països Catalans, entén que és el testimoni d’un moment, 

d’una manera de fer en una Barcelona que començava un canvi cap a la modernitat, 

la dels grans equipaments, i per aquest motiu poden estar d’acord amb el fet que cal 

rehabilitar-la i recuperar-la per a la ciutadania, però remarca que això passa per 

dotar-la d’una escala humana que no té, a fi de generar espais acollidors i segurs, que 

permetin la relació interveïnal. Assenyala que això ho aconseguiran treballant 

l’enllaç amb l’avinguda de Roma, però també, tal com s’ha afegit amb la transacció, 

millorant tot l’entorn de l’estació de Sants com ara la plaça Joan Peiró, els espais de 

transició amb el parc de l’Espanya Industrial i l’estació d’autobusos. Per tant, 

subratlla que cal dignificar i donar continuïtat a l’espai de la plaça amb els entorns, 

facilitar l’accés i una lectura única de tot l’espai, i remarca que aquesta és una feina 

que pertoca al Govern municipal. 

Fa notar que la plaça dels Països Catalans és venerada pels arquitectes, però que no 

genera la mateixa simpatia en el veïnat, que la veuen com un lloc buit i inhòspit; i, 

per tant, com s’apunta en el text transaccionat, cal recuperar la plaça fent-ne partícips 

els veïns i les veïnes. 

Quant a la catalogació, diu que són conscients del simbolisme de la plaça per al món 

de l’arquitectura, però creu que també cal tenir en compte que el patrimoni no és 

només l’arquitectura moderna, sinó que també n’hi ha d’altra més anònima que fa 

ciutat i història i que teixeix complicitats veïnals que també ha de ser valorada. En 

aquest sentit, assenyala que mentre que ara es proposa catalogar la plaça dels Països 

Catalans, fa molt poc que es va enderrocar una part de la primera universitat laica de 

Barcelona del segle XIII, en el que qualifica de badada d’aquest ajuntament. 

Insisteix, per tant, que Barcelona no comença els anys vuitanta i, per tant, el 

patrimoni per protegir tampoc, i diu que confien que aquest ajuntament tingui 

sensibilitat per valorar-lo sigui de l’època que sigui. 

Finalment, apunta que no s’ha d’oblidar que la plaça dels Països Catalans es va 

desfer amb l’arribada de l’AVE durant el mandat de l’alcalde Hereu. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta, tal com fa la proposició, el reconeixement del 

seu grup envers l’arquitectura moderna, que a parer seu s’ha de fer extensiu al 

conjunt de tota l’arquitectura, i aprofita per recordar que fa ben poc, en aquesta 

mateixa sala, el Sr. Mòdol qualificava de mona de Pasqua la Sagrada Família, cosa 

que considera una contradicció amb la demanda de respecte a què apel·len en el cas 

de la plaça dels Països Catalans. 

Diu que tot i que consideren importants els premis d’arquitectura, entenen que no 

s’han de deixar impressionar, i fa esment que, per exemple, el barri de Can Tunis, 

que va obtenir un premi FAD, va ser enderrocat el 2004 en no haver assolit les 

finalitats que perseguia. 

Entrant en el debat sobre la plaça dels Països Catalans, de la qual assegura que no els 

agrada ni el nom, i que malgrat va guanyar el FAD el 1983 mai no ha obtingut el 

favor de la gent. Consideren que aquest espai és l’exemple de la Barcelona grisa i de 

ciment, de les places dures i buides; altrament, diu que prefereixen les places verdes i 

humanes, amb mobiliari, de disseny, però sensat. En aquest sentit, fa notar que a 

Barcelona hi ha més de vint models diferents de fanals, cosa que fa un manteniment 

complicat i car, però que, de ben segur, fa cofoi més d’un arquitecte. Afegeix que el 

mateix passa amb el mobiliari urbà, i destaca que a Barcelona encara proliferen 

elements en parcs i jardins molt poc pràctics i gens ergonòmics. 
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Quant a l’opinió que cal refer i actualitzar la plaça dels Països Catalans, replica que 

el seu grup hi és contrari i, altrament, considera que cal proposar un disseny nou per 

a aquell espai, i assegura que si en comptes d’una plaça fos un edifici, segurament ja 

s’hauria enderrocat. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que el projecte de la plaça, endegat el 1980, va tenir un cert 

ressò entre algunes preteses elits culturals del país, així com en determinades revistes 

internacionals d’arquitectura. 

Creu que cal reconèixer el seu caràcter innovador, així com la coherència entre el 

plantejament teòric del projecte i els resultats formals assolits, però també que es 

tracta d’un cas paradigmàtic d’arquitectura aliena al compromís social i al servei 

públic. 

Constata que es tracta d’un més entre els projectes urbanístics que durant anys han 

viscut d’esquena a les necessitats reals de la ciutadania; remarca que el projecte es va 

tirar endavant amb una participació ciutadana nul·la, i que l’ús social de la plaça ha 

estat sempre molt escàs, tenint en compte les seves característiques, de manera que la 

ciutadania s’ha desplaçat majoritàriament cap a altres espais propers més aptes. 

Es refereix, també, al fet que aquest espai ha sofert diverses degradacions, i 

actualment presenta un aspecte més proper a un descampat inhòspit de formigó que 

no pas una plaça pública. 

Afirma que la plaça no ha esdevingut ni una referència identitària a la ciutat, i ni tan 

sols ha generat cap atracció especial per al turisme; i manifesta que al seu grup li 

sembla penós que sigui precisament aquest l’espai públic que la ciutat ha dedicat als 

Països Catalans. 

Considera que es pot compartir plenament l’objectiu de la proposició de potenciar 

aquest espai per a l’ús dels veïns i veïnes de Sants i de l’Eixample, que respon a una 

necessitat objectiva, però que requerirà transformacions profundes en la configuració 

de l’espai. Per aquest motiu, la proposta d’esmena del seu grup, acceptada pel grup 

del PSC, implica un procés participatiu del veïnat a fi de consensuar les 

intervencions, tant pel que fa a la plaça com a la seva integració a l’avinguda de 

Roma, alhora que planteja considerar, també, la futura integració amb l’estació de 

Sants, pendent de ser remodelada. 

En conseqüència, avança el suport del seu grup a la proposició entenent que queda 

garantit que l’assoliment dels objectius de transformar l’espai redefinint-lo per posar- 

lo al servei de la ciutadania ha de prevaldre per damunt de la preservació inamovible 

dels elements arquitectònics originals. 

 

La Sra. SANZ considera que de les intervencions que han pogut escoltar se’n desprèn 

que hi ha consens quant a la necessitat d’actualitzar les polítiques de patrimoni de la 

ciutat, que tradicionalment han apostat per protegir allò antic i històric, oblidant allò 

contemporani; també es constata que han triat protegir els edificis, i en alguns casos 

només les façanes, i que han deixat en segon pla o de banda l’espai públic. Destaca 

que aquesta manera d’actuar ha comportat que gran part del patrimoni arquitectònic 

urbà recent no estigui protegit. 

En conseqüència, considera que aquesta proposició els permet fer un debat 

significatiu sobre quina mena de patrimoni volen protegir, si allò antic, allò que és 

valorat acadèmicament o socialment, però entén que ha de ser una mixtura de tot 

plegat, de manera que més enllà d’aquest cas concret que els ocupa, han de fer una 

reflexió que els permeti ampliar la mirada sobre el patrimoni. 
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Confirma que Barcelona en Comú té la intenció d’impulsar aquesta proposta amb una 

perspectiva més àmplia quant a èpoques i estils i, per tant, d’elaborar un catàleg de 

patrimoni que incorpori mirades noves i un discurs més obert i tècnicament més acurat. 

Precisa que tenen els reptes de destacar el patrimoni de la ciutat, que implica no només 

memòria material, sinó també social d’una Barcelona que canvia constantment i que es 

revisa i evoluciona. Puntualitza que pretenen impulsar un canvi en la interpretació de la 

cultura patrimonial, de les polítiques de protecció, i per aquest motiu han creat una 

regidoria de Patrimoni amb aquest encàrrec. 

Afegeix que en les diverses intervencions ha sortit la idea de recuperar la plaça dels 

Països Catalans, amb criteris de funcionalitat i utilitat pública i, per tant, han de saber 

adequar les arquitectures de la ciutat als usos veïnals. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix els suports a la proposició, i especialment el no-suport del Sr. 

Fernández Díaz, que considera que no ha entès la proposició plantejada perquè el que 

menys importància té és el nom de la plaça sinó la protecció de l’espai públic, una cosa 

que mai no s’ha fet fins ara. Entén que el disseny té menys rellevància que no pas la 

recuperació d’un espai per a l’ús ciutadà, motiu pel qual és essencial la implicació de 

totes les forces polítiques, i fa notar al Sr. Martí que això no suposa espolsar-se les 

responsabilitats, sinó perquè entenen que és fonamental la implicació del seu grup, en 

aquest ajuntament i a la Generalitat. 

 

El Sr. BLANCO diu que, atès que el Sr. Coronas no s’ha estalviat la ironia, ell tampoc 

no se la vol estalviar, i recorda que els arquitectes que van dissenyar la plaça es van 

inspirar en el buit. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup amb deu abstencions —emeses pels Srs. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i 

Vila—, tres vots en contra —emesos pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller—, i vint-i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Reconèixer el 

valor ciutadà, cultural i social de l’arquitectura moderna, que ha estat clau en la 

transformació de la ciutat i en la creació d’espais i equipaments ciutadans i 

comprometre’s a treballar per la seva difusió i la conservació dels seus elements de 

qualitat, des del convenciment que la preservació d’elements d’excel·lència, pel seu 

disseny i la seva arquitectura, generen ciutat i són una mesura per l’apoderament i la 

qualitat de vida de la ciutadania de Barcelona. 2. Reafirmar el compromís amb la 

recuperació i millora de la plaça dels Països Catalans, premi FAD de 1983 i exemple 

d’intervenció urbana dels anys 80 a la ciutat, adequant-la per prioritzar la seva 

utilització i el seu encaix a l’entorn i a la ciutat, amb la participació veïnal en els 

districtes de Sants-Montjuïc i l’Eixample tot obrint una línia de treball conjunta amb 

l’objectiu de garantir-ne l’ús ciutadà, potenciar-la com a espai cívic, treballant també 

per aconseguir la millor integració amb la darrera fase de remodelació de l’avinguda de 

Roma i amb la necessària transformació de l’entorn de l’estació de ferrocarrils i 

autobusos. 3. Iniciar les actuacions per a la catalogació de la plaça dels Països Catalans 

com a bé d’especial protecció, un cop consensuada amb els veïns i les veïnes la seva 

actualització, que determini quines són les intervencions que es poden portar a terme per 

tal de millorar aquest espai, de manera que siguin compatibles amb la preservació dels 
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seus valors emblemàtics i simbòlics, com a espai públic i com a llindar urbà de porta 

d’entrada a la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

6.- (M1519/4620) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

presentar un informe en la propera sessió del Consell Plenari on es detalli la 

planificació econòmica i pressupostària plurianual per, entre altres: - Satisfer les 

necessitats socials bàsiques de les persones. - Ampliar el parc d'habitatge protegit a la 

ciutat. - La dotació necessària per a les inversions plurianuals, com la reforma de 

l'avinguda Meridiana, l'avinguda del Paral·lel, les obres del túnel de les Glòries i la 

cobertura de la ronda de Dalt, entre altres. - Inversions que són competència de la 

Generalitat de Catalunya en el cas que es pretenguin assumir per l'Ajuntament de 

Barcelona (L9 i L10, tramvia, la Model, equipaments sanitaris o educatius, entre 

altres). - Finançar serveis que pertoquen a la Generalitat en cas que es pretenguin 

assumir per l'Ajuntament de Barcelona (serveis socials, educatius i en l'àmbit de 

l'ocupació, entre altres). - Finançar els equipaments culturals a Barcelona. - Cobrir 

les necessitats de la plantilla de l'Administració municipal. - Costejar la 

remunicipalització de serveis (serveis funeraris, aigua, energia, entre altres). - Fer 

front a les expropiacions i les reclamacions judicials pendents (principalment 

derivades de la moratòria turística, entre altres). 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entén que ha quedat a bastament provat durant aquesta 

sessió que Barcelona no té ni pressupost, ni PAM, ni PIM, tots documents de govern 

que tenen el comú denominador d’avançar cap a la millor Barcelona. 

Precisa que si bé el PAM defineix els objectius de govern, el PIM concreta alguns 

d’aquests objectius amb un catàleg d’inversions pressupostades, determinades pel 

que fa a la seva quantia i calendaritzades en el temps, i amb uns pressupostos que 

fixen la seva assignació econòmica. 

Justifica la presentació d’aquesta proposta, en el marc de la paràlisi del Govern 

municipal i la incapacitat de tirar endavant aquestes eines de govern, per arribar a un 

acord a fi que el Govern deixi enrere la gesticulació permanent i la manca de 

concreció, i que es pronunciï clarament sobre què, amb qui, quan i com en qüestions 

concretes i puntuals, a parer seu essencials, i entenent que si es pronuncien en aquest 

sentit la propera sessió de ple, aquesta proposició haurà estat un encert. 

Indica que aquestes qüestions que plantegen són l’atenció social a les persones, 

començant per la feina i la dignitat en els sectors més vulnerables; l’ampliació del 

parc d’habitatge de lloguer social —recorda que el Govern encara no ha presentat el 

Pla d’habitatge al Plenari—; la necessitat de concretar les inversions plurianuals, 

entre les quals les de reforma de la Meridiana, del Paral·lel, el túnel de les Glòries, la 

cobertura de la ronda de Dalt, o accions a Gràcia, Horta o Nou Barris. Continua dient 

que un altre aspecte és la necessitat de precisar en quins supòsits aquest ajuntament 

farà de Generalitat, atès que fins ara escolten els discursos i propostes del Govern, 

però mai materialitzades en acords municipals; pregunta, en aquest sentit, si 

l’Ajuntament finançarà la posada en servei de la L9 i la L10 de metro a la Zona 

Franca; què passarà amb el tramvia del tram central de la Diagonal; quan es produirà 

el trasllat de la presó Model i la construcció dels nous centres penitenciaris; i amb la 

inversió i el finançament de serveis cabdals com la sanitat o l’educació, o també dels 

serveis culturals. 
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Afegeix que el Govern també ha anunciat la seva intenció d’ampliar la plantilla 

municipal amb un miler de persones; o la municipalització de serveis. Remarca que 

també han sentit declaracions relatives a Serveis Funeraris, i que ja han tingut ocasió 

de començar a debatre la remunicipalització de la neteja o del subministrament 

d’aigua o energia. 

Finalment, pregunta per la liquiditat de les arques municipals, que perillen, en vista 

de les reclamacions judicials pendents derivades de les moratòries turístiques i per fer 

front a les expropiacions. 

Puntualitza que amb aquesta proposició volen posar de manifest que el Govern fa 

gran quantitat d’anuncis, però que s’hauran de concretar en el temps i pel que fa al 

seu finançament. I expressa la voluntat que hi hagi liquiditat per fer-ho tot alhora, 

però entén que cal avaluar si això és factible; de manera que abans de debatre 

determinades qüestions cal saber si es poden escometre. 

 

La Sra. RECASENS esmenta alguns dels anuncis recents del Govern als mitjans de 

comunicació, entre els quals l’aposta per la municipalització del subministrament 

d’aigua a la ciutat després de rescindir el contracte actual; la creació d’una 

comercialitzadora d’electricitat local, o la proposta de cobertura de la ronda de Dalt. 

Considera que es tracta de grans proclames, de titulars mediàtics que no s’articulen 

amb un consens a l’hora de dissenyar els projectes i menys encara d’assolir un 

pressupost per tirar-los endavant. 

Entén, per tant, que la proposició demana per l’impacte econòmic de totes aquestes 

grans proclames del Govern, de quina manera es tradueixen en matèria 

pressupostària i amb recursos econòmics, atès que, finalment, s’hauran d’executar. 

Considera que això palesa novament que el Govern, a cop de titulars, pretén donar 

una imatge i una informació a la ciutadania, que novament es veurà frustrada. Fa 

notar que la realitat és tossuda i crua i, per tant, demanen al Govern que es posi a 

treballar. 

Reitera, com ja ha expressat abans, que les xifres que els presenta el Govern en un 

format d’informe d’inversions no convencen, i que posen de manifest que tan sols 

programen un 5% en inversions en equipaments socials, per a equipaments en 

matèria d’ocupació del 0,3%, o d’un 7% en matèria d’habitatge; per no esmentar els 

percentatges que proposen per a grans obres que actualment formen part de l’agenda 

política com la reforma de la Meridiana i del Paral·lel, el túnel de Glòries o la 

cobertura de la ronda de Dalt. Remarca que aquests darrers casos formaven part de 

les propostes més votades en el procés participatiu del PAM, però que, en canvi, en 

el document que avui han presentat només se’n recull la redacció del projecte. 

Assenyala que fa molt de temps que no saben res de com van les negociacions per al 

rescabalament del deute de la Generalitat, i com pensa el Govern executar inversions 

mitjançant compensació de deute, si és que opta finalment per aquesta fórmula. 

En definitiva, afirma que els demanen més transparència a l’hora de fer realitat 

alguns dels seus titulars mediàtics. 

 

El Sr. SIERRA observa, arran de les diverses al·lusions que avui s’han fet al Black 

Friday, que el Govern municipal no fa rebaixes només aquest dia sinó tot l’any, i que 

es tradueixen en frustració i promeses no acomplertes, i que tots són conscients que 

mai no es compliran justament per la manca de concreció i de capacitat de 

negociació, així com de planificació del Govern municipal. 

Assenyala que el seu grup va reclamar l’elaboració d’un pla d’infraestructures, i avui 

s’ha aprovat fer un pla d’inversions, que haurà de tenir en compte que no es pot 

mentir la ciutadania, la responsabilitat de no incloure-hi actuacions que saben del cert 
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que no podran complir, entre les quals els exemples que han sortit a bastament de la 

cobertura de la ronda de Dalt —400 milions d’euros—, el tramvia pel tram central de 

la Diagonal, per al qual el Govern ja ha definit partides pressupostàries per al seu 

estudi i execució —200 milions d’euros—. Pregunta al Govern d’on pensa treure 

aquests diners, i alerta que no serà capaç de tirar endavant aquestes inversions. 

Recorda que les associacions veïnals que reclamen la cobertura de la ronda de Dalt 

van assistir a una sessió plenària des de la tribuna de convidats, però que la partida 

pressupostària que destina el Govern per fer-ho és del tot ridícula. Igualment, es 

refereix al tens debat que van establir a la comissió d’Economia i Hisenda quant a 

l’arribada de la L9 de metro a la Zona Franca, on els van alertar que acabarien fent de 

banc de la Generalitat, que no hi posaria ni un euro i que no els tornaria el deute, 

creant novament frustració amb l’anunci d’acabament d’una obra que ja ha invertit 

més de divuit mil milions d’euros malbaratats. Entén que els ha de caure la cara de 

vergonya quan acudeixin a la Zona Franca i tornin a proclamar que hi arribarà el 

metro. 

Considera que tot plegat són promeses falses, que no generen altra cosa que 

frustració entre la ciutadania i que, altrament, haurien de concretar i negociar amb 

tots els grups municipals partida a partida les inversions en els projectes de ciutat. 

Finalment, anuncia l’abstenció del grup de Ciutadans en aquesta proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA comparteix, en nom del seu grup, les preocupacions del grup 

del PP quant a la planificació econòmica i pressupostària, tal com ja han expressat 

arran de la proposició del grup de Ciutadans. 

Això no obstant, diu que els sembla curiós que en aquest cas, del conjunt de partides, 

hi hagi una demanda selectiva envers aquelles previsions de despesa que es 

refereixen a municipalitzacions o als projectes que són competència de la 

Generalitat, i per aquesta raó avança que votaran en contra de la proposició. 

Indica que volen aprofitar l’avinentesa, però, per passar llista sobre la planificació 

econòmica i les inversions que depenen directament del partit del grup proposant, és 

a dir, del Govern de l’Estat, i que afecten molt la ciutat. 

Convida el Sr. Fernández Díaz a preguntar per les inversions de rodalies, del port, de 

l’aeroport o de l’estació de la Sagrera, que són responsabilitat directa del Govern de 

l’Estat; li demana per què no qüestionen el decrement fins a la meitat de l’aportació 

que l’Estat ha fet al sistema públic tarifari de transport col·lectiu els darrers anys; per 

què no pregunten per quin motiu el Govern de l’Estat, sense gairebé competències de 

despesa en l’estat del benestar, reparteix el dèficit entre les administracions d’una 

manera tan desequilibrada, alhora que incompleix el dèficit imposat per Brussel·les. 

Pregunta al Sr. Fernández Díaz què pensa de les polítiques de defensa del Govern 

central, en les quals també inclou les dels precedents governs socialistes, que cada 

any desvien entre mil milions d’euros, com en el cas del 2010, i dos mil dos-cents 

milions previstos per a enguany, que es deixen d’invertir en les necessitats socials 

que sembla que tant preocupen el grup proposant. 

No comprèn, doncs, que el membre d’un partit de govern que amb argúcies menteix 

anualment sobre la despesa en defensa, incrementant-la amb un import que ben aviat 

equipararà el pressupost total d’aquest ajuntament, els doni lliçons d’inversió de 

recursos a l’Ajuntament o a la Generalitat. 

Indica que quan el grup proposant els respongui el seguit de qüestions que els acaba 

de plantejar podran repensar el vot a la proposició, no mentre continuïn presentant 

propostes plenes de demagògia. 
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El Sr. GARGANTÉ fa notar que es troben davant una proposició que els recorda 

força la del grup de CiU presentada en aquesta mateixa sessió, amb què planteja que 

el Govern detalli la planificació econòmica i pressupostària plurianual de certes 

mesures que, sorprenentment, en alguns casos, els grups de govern ja hi estan 

d’acord, en d’altres ja han manifestat la seva oposició, i en unes quantes no han 

deixat clar fins on volen arribar, com és el cas de les municipalitzacions, no com en 

el cas del grup del PP, que ha deixat molt clar que hi és contrari. 

Observa que, com el grup de CiU, el del PP planteja, d’ençà de fa uns mesos, unes 

proposicions que poden semblar, d’entrada, de consens o de demanda d’informació, 

tot i que no poden amagar que al darrere hi ha un intent de fer discursos de 

campanya. 

Considera que tots els membres del Consistori són conscients que la partida dels 

pressupostos i de la qüestió de confiança quedarà en taules, i que les prioritats del 

Govern, traduïdes en partides econòmiques, tiraran endavant malgrat el seu aïllament 

polític i social. 

En aquest sentit, assegura que lamenten que tot aquest debat estèril sobre la manera 

com s’executaran els pressupostos es faci mentre es desplega un ampli operatiu 

policial sobre els sectors més empobrits i febles de la ciutat ordenat pel comissionat 

de Seguretat, i avalat per l’alcaldessa, que com una piconadora continua sense 

aturador. 

Fa avinent al Govern que, tant pel que fa a la qüestió de confiança per a l’aprovació 

del pressupost, com a la repressió policial de la pobresa, poden vèncer, però mai 

convèncer. I anuncia que el seu grup s’abstindrà. 

 

La Sra. BALLARÍN destaca que la proposició del grup del PP torna a girar entorn de 

qüestions que han estat a bastament tractades i debatudes en el Ple i altres òrgans de 

govern; en conseqüència, la consideren redundant i no comprenen per què ho tornen 

a plantejar. 

Precisa que la informació que demanen ha estat presentada per diversos canals, entre 

els quals esmenta el llibre verd de pressupostos, en el qual trobaran resposta a bona 

part de les qüestions que aborden; també els recomana mirar-se els documents sobre 

el PAM i el PIM que els van lliurar en la darrera sessió de la Comissió d’Economia i 

Hisenda, en els quals trobaran informació detallada i dades concretes sobre les 

previsions pressupostàries. 

Afegeix que en alguns dels aspectes que qüestionen, el Govern ha fet comunicats 

públics específics, com és el cas de la reforma de la Meridiana, el projecte per als 

Serveis Funeraris, les línies L9 i L10 de metro o sobre equipaments culturals. 

Per tant, assegura que no consideren necessari tornar a donar les mateixes 

informacions aquí i que, com ja ha dit, estan disponibles a l’abast de tothom qui les 

vulgui consultar. 

Considera, per tant, que aquesta és una feina que ha de fer el grup proposant i, si ho 

fa, confirmarà els recursos que el Govern pretén destinar durant el mandat a gran part 

dels àmbits i els punts sobre els quals demanen informació amb aquesta proposició, i 

concreta dades com els 135 milions d’euros per a l’habitatge, els gairebé seixanta 

milions d’euros per a equipaments culturals, els 99 milions d’euros per a 

equipaments socials, 55,5 milions d’euros per a expropiacions, o 116,9 milions per a 

infraestructures de mobilitat. 

Tanmateix, diu que si el grup del PP té una petició més concreta d’informació sobre 

alguns dels punts, sap que disposa de tota la resta de mecanismes d’interpel·lació i 

control al Govern, a més de tota la informació publicada i a disposició. Per tant, 

replica que la transparència per part del Govern és absoluta, i reitera la seva 
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disponibilitat per aclarir i aprofundir qualsevol dels assumptes que planteja la 

proposició. No obstant això, de la manera que la presenten, afirma que no veuen la 

necessitat ni l’oportunitat d’elaborar un informe com el que demanen. 

 

El Sr. PISARELLO subscriu les paraules de la regidora Ballarín, i entén que hi ha 

poca cosa a afegir. 

Observa la tendència del grup del PP a presentar proposicions òmnibus amb la 

intenció de constatar un fet que a la pràctica no existeix. Així, remarca que el Govern 

ha pactat des de bon principi amb altres forces polítiques mesures pressupostàries i 

ordenances fiscals; i assenyala que acaba de fer una proposta pressupostària que 

inclou molts dels assumptes que toca la proposició, entre els quals un pressupost per 

a la cobertura de la ronda de Dalt; o s’hi planteja un creixement substancial de les 

inversions en matèria d’habitatge. 

Indica que aquest era el sentit de la proposta pressupostària que van presentar, i que 

ara resta el tràmit formal de les al·legacions, que considera essencial si allò que volen 

és discutir qüestions concretes. 

Entén que la proposta que ha presentat el Govern és solvent i redistributiva per als 

exercicis del 2016 i el 2017, mentre que en el cas dels del 2018 i el 2019 caldrà 

discutir partida per partida quan arribi el moment. 

Manifesta que voldria, a fi de demostrar a la ciutadania que no són doctrinaris, poder 

acordar aspectes concrets de ciutat amb el grup del PP, però es tem que tenen uns 

models de ciutat massa oposats i que defensen interessos molt contraposats. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ puntualitza que la pretensió d’aquesta proposició era que 

el Govern passi de les paraules als fets, dels titulars a una acció real, malgrat que el 

PAM i el PIM no es puguin aprovar, i que presentin un seguit d’inconcrecions en 

actuacions que consideren d’importància vital per a la ciutat. 

Rebat la intervenció del Sr. Pisarello, que qualificava d’òmnibus la proposició, dient 

que han fet tot el contrari, i que han presentat una proposta de mínims, que demana 

un informe de mínims quant a les actuacions que ha de tirar endavant l’Ajuntament. 

Afirma, però, que tot i ser de mínims aquest document té una importància màxima a 

fi que el Govern respongui a la pregunta concreta de si, a més de tot allò que anuncia, 

com ara més equipaments, més habitatge, i més inversió als barris, està disposat 

també a fer de Generalitat assumint les seves obligacions d’inversió, quin és el cost 

de les obligacions contretes per a la ciutat, i quin és el seu calendari d’actuació. 

Repeteix que, davant l’allau d’anuncis del Govern, la pregunta que s’imposa és si 

creu que ho podrà fer tot alhora i quin cost té tot plegat, i confirma que aquesta era la 

pretensió de la proposició. 

Pregunta si el Govern és conscient de la despesa que signifiquen la 

remunicipalització de serveis, l’ampliació d’actuacions en matèria de polítiques 

socials —que el seu grup subscriu plenament—, d’inversions concretes als barris i, a 

més, d’afrontar els costos de la L9, entre altres inversions, i si també té previst un 

calendari per materialitzar-les. 

Fa avinent que si el Govern concreta tot això, després cada grup podrà expressar els 

seus suports o discrepàncies; però alerta que fer tot el que anuncien alhora no és 

possible sense hipotecar la ciutat i, sobretot, retreu que s’enganyi la ciutadania 

anunciant-li un seguit d’actuacions que quedaran en no-res. 
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Assegura que no els sorprèn el vot contrari dels grups del Govern a la proposició, ja 

que si l’acceptessin els obligaria a concretar les actuacions, tot i que sí que els 

sorprèn el mateix posicionament per part d’algun altre grup de l’oposició. 

 

La Sra. RECASENS replica l’argument de la Sra. Ballarín en el sentit que no cal cap 

informe perquè tot està publicat, precisant que allò que està publicat al web 

municipal és que hi ha un PAM pendent d’aprovació, cosa que no és certa, ja que el 

PAM ha estat refusat. 

Al Sr. Pisarello, que apel·la al diàleg i al consens, li fa avinent que no es pot aprovar 

un pressupost sobre un PAM amb cinc eixos que no ha estat aprovat. 

Retreu al Govern que apel·li al diàleg quan les seves actuacions desmenteixen 

aquesta voluntat d’acostament. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que tenen tota la voluntat de dialogar, però no d’aquesta 

manera. 

Al Sr. Fernández Díaz li diu que passar del titular a l’acció no s’aconsegueix 

demanant informes; altrament, precisa que es passa a l’acció fent propostes als 

òrgans de govern corresponents, fent al·legacions al projecte de pressupostos i 

actuant d’oposició constructiva i no pas com la que exerceix el grup del PP. 

 

El Sr. PISARELLO considera que la del PP és una estratègia política lícita, però 

entén que denunciant els anuncis del Govern allò que pretenen és obtenir rèdit propi 

als mitjans. Creu, també, que li satisfà dir que el Govern està en minoria i aïllat, tot i 

que no s’adona que l’únic que està en minoria i aïllada és la formació del Sr. 

Fernández Díaz en aquest ajuntament. 

Posa en relleu que el grup del PP avui ha aconseguit el suport del grup de CiU, no 

pas per casualitat. 

Diu que entendria que el grup del PP hagués expressat la seva preocupació perquè 

aquest ajuntament no tingués uns comptes solvents per fer el que fa, un dèficit 

disparat i la manca d’una política d’ingressos, però constata que no ha donat cap 

argument en aquesta línia. I confirma que han aprovat modificacions pressupostàries, 

unes ordenances fiscals i han fet una previsió d’inversions que al seu parer és 

sensata, que està oberta al diàleg, i que expressa molt clarament quines són les 

prioritats que legítimament té el Govern, que ha estat votat per la ciutadania per tirar 

endavant aquests projectes de canvi. 

Confirma que tenen un PAM, malgrat que no agradi al grup del PP, que no és un 

programa tancat i que està obert a debat, però representa uns principis als quals no 

estan disposats a renunciar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insisteix que el Govern, atès que no pot aprovar ni el 

PAM ni el pressupost, hauria de traslladar al Plenari les actuacions concretes que no 

es cansa d’anunciar, i precisar-ne el cost concret i el calendari. 

 

ES REBUTJA la proposició en debat amb vint vots en contra —emesos pels Srs. 

Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i 

Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. 

Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila—, vuit abstencions —

emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, i també pel Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i tretze vots a favor de la resta de membres del 

Consistori. 
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Del Grup Municipal de la CUP: 

 

7.- (M1519/4605) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Creació d'una comissió d'estudi en el termini d'un mes per la 

municipalització del servei de subministrament domiciliari d'aigua. 2. Organitzar una 

audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de 

l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats 

en la qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el servei. 3. Dotar de 

pressupost econòmic la comissió de cara a elaborar els informes tècnics o jurídics 

pertinents per desenvolupar la internalització del servei. 4. Fixar un calendari per 

desenvolupar el procés de municipalització del servei. 

 

(Es tracta amb la proposició/declaració de grup presentada pel grup municipal de 

Barcelona en Comú.) 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup amb quatre abstencions —emeses pels 

Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín—, divuit 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, i també 

pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i dinou vots a favor de la 

resta de membres del Consistori amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Obrir una 

línia de treball que inclogui mecanismes de participació, i si escau un grup d’estudi i 

seguiment, en el termini d’un mes, per a la gestió totalment pública i directa del 

servei de subministrament domiciliari d’aigua. 2. Organitzar una audiència pública 

per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que 

compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així 

com dels agents que actualment gestionen el servei. 3. Dotar de pressupost econòmic 

la línia de treball de cara a elaborar els informes tècnics o jurídics pertinents per 

desenvolupar la internalització del servei. 4. Fixar un calendari per desenvolupar el 

procés de recuperació de la gestió totalment pública i directa de l’aigua, assumint-ne 

la gestió municipal, mancomunada o metropolitana. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

1.- (M1519/4627) Que el Govern de la ciutat elabori un informe sobre els mecanismes 

de control dels principals contractes de serveis contractats per l'Ajuntament de 

Barcelona, amb l'objectiu de verificar si són adequats i, en cas necessari, proposar-hi 

millores. 
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El Sr. ALONSO fa referència a les informacions aparegudes sobre el suposat frau per 

part d’una empresa de serveis contractada per aquest ajuntament, i la possibilitat que 

es tracti d’una estafa significativa de més de vuit-cents mil euros anuals. 

Manifesta que sospiten que les clàusules de control establertes en els plecs de 

condicions, així com els mecanismes de supervisió de la contracta, no hagin estat 

suficientment eficaços i, per aquest motiu, presenten el prec, que llegeix. 

 

El Sr. BADIA anuncia que el Govern accepta el prec presentat amb motiu d’un 

capítol molt greu aparegut en la contracta de neteja; així, doncs, manifesta que tot i 

haver parlat del cas en roda de premsa consideren pertinent de continuar-hi 

aprofundint. 

Precisa, en primer lloc, que el control i el seguiment rigorós de l’execució de 

contractes és una assignatura pendent a Catalunya i en tot l’Estat, més encara quan 

apareixen indicis que s’actua de forma mal intencionada i que es driblen els 

mecanismes de control. En conseqüència, adverteix que s’imposa la capacitat de 

reacció per part de les administracions i un aprofundiment d’aquests mecanismes de 

control. 

Tanmateix, posa en relleu la celeritat amb què ha actuat aquest ajuntament, tant per 

part de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques com per l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, que en tenir coneixement dels fets i analitzar-los els va 

traslladar a la Fiscalia amb immediatesa, tenint en compte la seva gravetat. 

Assenyala que ja estan implantant elements per millorar els mecanismes de control, 

entre els quals la contractació electrònica, que ha de permetre controlar més 

exhaustivament les condicions tècniques del contracte i el seguiment de les clàusules. 

I afegeix que en aquest cas concret iniciaran una auditoria externa independent sobre 

la situació actual del contractista. 

Remarca que el repte principal continua sent la manera de comprovar que allò que 

apareix en els plecs de contractació es duu a terme en l’execució. En aquest sentit, 

confirma que iniciaran tots els estudis pertinents per tal d’aprofundir i millorar 

l’acompanyament dels contractes, i avança que confien que comptaran amb el suport 

de tots els grups municipals. 

 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec. 

Observa que malgrat que han escoltat molts debats demagògics sobre la gestió dels 

serveis, el seu grup considera que cal treballar pas a pas per una gestió més eficient, 

més transparent i adreçada a donar el millor servei a la ciutadania. 

 
 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/4618) Que el Govern municipal presenti, durant el primer trimestre del 

2017, un informe que contingui les mesures concretes que té previst endegar per tal 

de promoure la incorporació de dones a la Guàrdia Urbana i quines s'han emprès fins 

ara i la valoració d’aquestes. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra, en primer lloc, que l’octubre passat s’organitzés a 

Barcelona el Congrés Mundial de les Dones Policia. Fa notar que les declaracions de 

l’alcaldessa arran d’aquest esdeveniment van anar en la línia de la necessitat de 

treballar perquè el cos de la Guàrdia Urbana reflecteixi la realitat diversa, i la 

necessitat d’establir polítiques per fer-ho efectiu; això no obstant, no és fins a la 
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pàgina 98 del Pla director de la Guàrdia Urbana que apareix el terme igualtat, i amb 

un contingut totalment insuficient. 

Manifesta, per tant, que al seu grup li preocupa que en el pla esmentat no hi hagi 

mesures concretes, i que totes aquestes declaracions quedin en un calaix o siguin, 

sense més, paraules buides de contingut. 

Per aquest motiu justifica la presentació del prec, amb la voluntat que hi hagi equitat 

al cos de la Guàrdia Urbana i que aquest servei públic reflecteixi la realitat de la 

societat ja que, actualment, les dones amb prou feines hi són presents. 

Assenyala, per tant, que la voluntat és de millorar el servei, motiu pel qual recorda 

que han demanat en ocasions reiterades que es tendeixi cap a la policia de proximitat. 

Amb aquest objectiu, considera que és evident que cal millorar també la 

representativitat de les dones. 

Quant a les propostes per afegir al Pla director que va fer el seu grup, diu que volen 

saber si les han preses en consideració; què han fet per incrementar la presència de 

les dones a la Guàrdia Urbana durant l’any i mig de mandat del nou govern i, 

sobretot, què pensa fer a partir d’ara; i destaca que fixen un termini prudent de sis 

mesos perquè els expliquin les mesures concretes per promoure la incorporació de 

dones al cos. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que no només accepta el prec, sinó que l’agraeix, ja 

que el Govern municipal comparteix amb ERC el compromís per avançar cap a la 

plena igualtat i justícia de gènere a la ciutat, i que això els comporta la preocupació 

específica sobre la participació de les dones a la Guàrdia Urbana que, tal com es 

posava en relleu a l’informe de gènere del pressupost, és tan sols d’un 11,5%. 

Per tant, confirma que ha de ser una de les prioritats del Govern municipal reduir la 

bretxa de gènere dins la Guàrdia Urbana, tal com ja va manifestar en ocasió del 

Congrés Mundial de Dones Policia, que van impulsar amb la complicitat de la 

Guàrdia Urbana, i en què hi va haver més de quatre-cents participants de gairebé un 

centenar de països. 

Reitera, per tant, que estan plenament d’acord a elaborar l’informe que sol·licita el 

grup d’ERC. 

 

La Sra. BENEDÍ confia que els presentin l’informe els propers mesos i poder-lo 

tractar en la comissió pertinent. 

 

3.- (M1519/4619) Que el Govern de la ciutat accepti la cessió del llegat artístic de Josep 

Maria Subirachs per part dels seus hereus, i posi a l'abast de la ciutadania la 

col·lecció personal de l'artista de manera permanent dins un equipament municipal al 

Poblenou, en un espai d'aproximadament 800 m2, com ho és l'encara disponible 

segon pis de Can Saladrigas o, en el seu defecte, un dels recintes que posseeix 

l'Ajuntament a l'àrea de l'eix Pere IV. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la presència en aquesta sessió de la historiadora de l’art 

Judit Subirats, filla de Josep M. Subirats, la figura del qual glossa presentant-lo com 

el fill d’una família obrera del Poblenou que va iniciar la seva carrera compaginant la 

feina en una fàbrica del barri amb els estudis nocturns a l’Escola de la Llotja. 

Posa en relleu que així començava una trajectòria vital i creativa que va portar 

Subirats a esdevenir, ben aviat, l’artista més representatiu de la renovació escultòrica 

de la Catalunya de postguerra i, anys després, una de les figures més destacades de 

l’art català de la segona meitat del segle XX. 
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Destaca, igualment, la seva faceta d’home compromès amb el seu país, la seva 

cultura i la seva gent, que va mantenir un vincle estret amb Barcelona, tal com 

demostra la seva obra present en carrers, places i edificis públics i privats de tota la 

ciutat. I recorda que el 2012, quan Josep M. Subirats ja estava greument malalt, 

aquest ajuntament li va atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Artístic. 

Es refereix, també, a la col·lecció personal que l’artista va aplegar al llarg de la seva 

vida, formada per més de tres-centes peces entre escultura, pintura, dibuix, gravat i 

obra gràfica, que abracen el període que va entre els anys quaranta del segle passat i 

la primera dècada del present. Fa avinent que els seus tres fills i hereus han volgut 

preservar la integritat del llegat patern amb l’objectiu de mostrar-lo al públic, d’acord 

amb el desig de Subirats i, per aquesta raó, la família ha expressat reiteradament, els 

darrers anys, la voluntat de cedir la col·lecció personal de l’escultor a l’Ajuntament a 

fi que sigui exposada de forma permanent i definitiva. 

En conseqüència, el seu grup formula el prec amb què demana a l’Ajuntament que 

accepti aquesta cessió i que exposi la col·lecció de manera permanent, i afegeix que 

un lloc idoni els semblaria un dels recintes municipals a l’àrea de l’eix Pere IV, on 

juntament amb altres equipaments de la zona contribuirà a la consolidació i 

dinamització cultural al Poblenou. 

 

El Sr. COLLBONI saluda, en començar, l’esposa de Josep M. Subirats, present en 

aquesta sessió, i manifesta que comparteix amb el Sr. Puigcorbé el reconeixement i el 

màxim interès a preservar i destacar tant l’obra com la col·lecció personal de 

l’artista, fill del Poblenou, que ha estat un dels grans referents artístics del país durant 

la segona meitat del segle XX. 

Destaca que Subirats va ser un artista polifacètic i la seva obra abraça diverses 

disciplines, entre les quals el dibuix, el gravat, la pintura i l’escultura, àmbit en què 

més va destacar. Realça el conjunt d’obres que en donen testimoni i que formen part 

indissociable de l’espai urbà de la ciutat, així com la seva obra exposada, sobretot, al 

MNAC. 

Confirma que el Govern de la ciutat està disposat a valorar la cessió del llegat de 

l’artista, entenent que s’ha de fer d’una manera adequada; en primer lloc, analitzant 

el conjunt de les peces cedides; en segon lloc, valorant el millor tractament possible 

per al llegat, tenint en compte els costos econòmics que pot comportar. En aquest 

sentit, fa referència a alguna experiència anterior no reeixida com el Museu Clarà, 

que finalment va comportar la integració al MNAC. 

Afegeix la consideració que la dimensió de l’obra i de la figura de Subirats, tot i tenir 

un clar arrelament a Barcelona la ultrapassa, motiu pel qual entenen que també fóra 

oportú plantejar la ubicació del seu llegat en clau de país i, en conseqüència, implicar 

el compromís financer de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, així com la 

col·laboració necessària del MNAC i del MACBA. 

En conseqüència, anuncia que accepten el sentit general del prec, i afirma que estan 

d’acord amb la voluntat de preservar i divulgar el llegat personal de Josep M. 

Subirats, i avança que hauran d’analitzar la ubicació definitiva de la seva col·lecció. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix l’acceptació del prec, i assegura que el seu grup 

contribuirà en tot allò que podrà. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/4621) Que el Govern municipal garanteixi el compliment de la legalitat i la 

normalitat cívica i festiva el dia de la Constitució, el 6 de desembre. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entén que el 6 de desembre, dia de la Constitució, és una 
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data per celebrar perquè aquesta Constitució és garantia de drets i llibertats i, per tant, 

de democràcia a Espanya; una carta magna que, a més, ha avalat que Catalunya disposi 

de les cotes més grans de llibertat i autogovern de la seva història contemporània i que, 

en el seu marc, s’hagi aconseguit una cosa tan essencial per a Barcelona com la Carta 

municipal, més enllà dels anhels i drets legítims que com a catalans i barcelonins tenen 

quant a l’autogovern. 

Justifica la presentació d’aquest prec, però, perquè consideren que alguns barcelonins 

pretenen convertir aquest dia en un motiu de confrontació, quan no d’escarni, per als 

qui, a més de ciutadans de Barcelona i de Catalunya, se senten espanyols; per aquest 

motiu, insten el Govern municipal a garantir que el 6 de desembre no només es complirà 

la condició de dia festiu, com marca la llei, sinó que també es vetllarà per la normalitat 

cívica. 

 

El Sr. PISARELLO observa que el grup del PP no es cansa de dir en aquesta cambra 

que cal ocupar-se de les coses que preocupen la ciutadania, i fa notar que és la quarta 

vegada que plantegen aquesta qüestió en una setmana amb ànim, al seu parer, de 

provocar una tempesta arran d’un assumpte que no preocupa la ciutadania de Barcelona. 

Confirma, per tant, que és obvi que aquest ajuntament complirà la legalitat, però 

manifesta que no poden acceptar el prec, que reitera que ja ha estat presentat per quarta 

vegada aquesta mateixa setmana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ creu que el prec s’accepta, ja que el Sr. Pisarello acaba de 

dir que compliran la legalitat i el garantiment de la normalitat cívica. Entén, per tant, 

que el Govern municipal no consentirà cap mena d’escarni ni vexació i que ningú, 

aprofitant la festivitat del dia 6 de novembre, faci reivindicacions que ofenen els 

catalans que se senten espanyols. 

Considera que han de continuar posant l’accent en tot allò que els uneix, que al seu 

parer continuen sent moltes coses; diu que és conscient que el Sr. Pisarello no va votar 

la Constitució per raons geogràfiques, però remarca que continua sent el punt de 

referència bàsic i fonamental en la convivència democràtica; i creu que com a entès en 

processos constituents hauria de ser conscient que a Espanya ja es va tirar endavant 

aquest procés, que va culminar amb la Constitució, que va significar un punt d’encontre 

i de concòrdia, que representa els millors valors de diàleg i tolerància amb les 

discrepàncies legítimes. Per tot plegat, li demana que defensi els valors de la 

Constitució, també el 6 de desembre, davant dels qui han volgut qüestionar, vilipendiar i 

vexar aquesta data. 

 

El Sr. PISARELLO recorda al regidor que fa més de vint anys que és professor de dret 

constitucional i, per tant, que explica la conquesta que significa la divisió de poders, el 

reconeixement dels drets humans i el respecte al principi democràtic. Constata, però, 

que tot això és el que el PP ha degradat, arrossegat per terra i buidat de contingut. 

Remarca que la Constitució del 1978 va néixer com un text monàrquic, bipartidista i 

antifederal, per tant, amb mancances democràtiques remarcables, al seu parer. Això no 

obstant, la seva faceta garantista és la que ha estat sistemàticament deshonrada per la 

formació del Sr. Fernández Díaz. Pregunta, doncs, que és el que realment pretenen 

celebrar el 6 de desembre, i planteja que, tal vegada, és l’article 47 que obliga a evitar 

l’especulació, tot i que el PP li ha donat ales; o els articles 18 i 20, que obliguen a 

garantir informació veraç, tot i que la seva formació ha emmordassat els adversaris 

polítics sempre que ha pogut; o pregunta si allò que volen celebrar és el paper del 

Tribunal Constitucional, que ha estat convertit en una eina partidista en mans de 

militants amb carnet de partit, que han degradat la seva funció. 

Considera hipòcrita reclamar la celebració d’una legalitat que no es practica i emplenar-

se la boca amb un text constitucional que el PP ha deshonrat; altrament, creu que 
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haurien de gesticular menys i escoltar molta gent que comença a dir, com en la 

Revolució Francesa i l’Americana, que cada generació té dret a tenir la seva 

Constitució. Afirma que les constitucions democràtiques que vindran, a Catalunya i a la 

resta de pobles de l’Estat, seran molt més vives que el text agonitzant que el PP ha 

convertit en una ombra d’allò que era. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/4629) Quin és el capteniment de l'alcaldessa respecte a les declaracions del 

segon tinent d'alcaldia Jaume Collboni en les quals afirma que cal obrir una nova 

etapa de geometria variable i buscar acords amb CiU i C's per no dependre de grups 

que ell considera "minoritaris i radicals". 

 

El Sr. TRIAS observa que avui celebren un ple amb la durada de sempre, però amb 

tan sols tres propostes d’acord en la part decisòria i executiva cosa que, a parer seu, 

és una anomalia remarcable; afegeix que si a això s’hi suma la inexistència d’un 

PAM, de pressupost i la manca de presa de decisions, és comprensible l’escassetat de 

les mesures per aprovar, alhora que s’hi suma la inseguretat i provoca que els privats 

no tirin endavant. 

Retreu al segon tinent d’alcaldia que advoqui per la geometria variable perquè no 

troba cap sortida a la manca d’acords que provoca retracció, i pregunta a l’alcaldessa 

si està d’acord amb aquest plantejament, especialment amb el fet que aquesta 

geometria variable estigués participada amb el grup de CiU. 

 

La Sra. ALCALDESSA precisa que la situació de presentar només tres punts en la 

part decisòria és puntual, i entén que cal valorar la globalitat de l’acció de govern 

durant el temps des de l’inici de mandat, que és similar en xifres a la del Govern 

presidit pel Sr. Trias. 

Assegura que des del principi de mandat són molt conscients que són un govern en 

minoria i del mandat de la ciutadania, no només de canvi, sinó també de diàleg i de 

pacte, ja que tenen el Consistori més plural de la història de la ciutat. Precisament per 

això, afirma que des del primer moment han tingut molt present que calia dialogar i 

pactar en molts aspectes, entre els quals els fiscals, els pressupostaris i els projectes 

d’abast de ciutat amb totes les formacions polítiques, tal com ja practicaven abans de 

l’entrada del PSC al Govern municipal. 

Reconeix que els principals acords de ciutat els prenen amb les forces polítiques amb 

qui tenen més afinitat programàtica, que són les d’esquerra, però que això no treu que 

no puguin arribar a acords amb el grup del Sr. Trias, com en el Pla de barris, la 

política d’asil i de refugi o els horaris comercials. Tanmateix, entén que és obvi que 

el grup que lidera l’oposició té un model de ciutat diferent al del Govern, i que 

repercuteix en aspectes com l’aprovació dels pressupostos; això no obstant, convida 

el grup de CiU a presentar-hi al·legacions a fi d’arribar a un consens per a la seva 

aprovació. 

 

El Sr. TRIAS considera que l’alcaldessa fa un plantejament equivocat, ja que durant 

l’any i mig de mandat de Barcelona en Comú ha intentat que no s’arribés a cap acord 

amb la concurrència del grup de CiU, excloent-lo per sistema. 

Reitera, per tant, que constitueixen la segona força municipal, i que resulta evident 

que per tirar endavant la ciutat amb estabilitat de futur, en alguns aspectes és 
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obligatori que es posin d’acord, ja que no poden canviar radicalment de 

plantejaments cada quatre anys. 

En conseqüència, apel·la al reconeixement, per part del Govern de la ciutat, de la 

voluntat d’entendre’s. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que el grup de CiU planteja les qüestions d’una 

manera confusa, i recorda que el Sr. Forn, en el ple anterior, plantejava una moció de 

censura al Govern, mentre que avui el Sr. Trias els ofereix diàleg. Considera que, a la 

pràctica, això suposa un bloqueig, especialment perquè mai no han volgut participar 

en els grans acords de ciutat. 

Ratifica la plena disposició del Govern si realment volen dialogar, conscients que cal 

fer el màxim esforç, i els convida a començar per les al·legacions al pressupost. 

 

2.- (M1519/4630) Quin és el capteniment de l'alcaldessa sobre la previsió de tancament 

amb superàvit del pressupost 2016? 

 

La Sra. RECASENS recorda que el juny del 2015 la Sra. Colau va declarar en un 

mitjà de comunicació que considerava una anomalia que l’Ajuntament tingués 

superàvit —dinou milions d’euros— amb tants drets bàsics per atendre; mentre que 

el novembre del 2016, en el mateix mitjà, anuncia que Barcelona tancarà l’any amb 

un superàvit de setanta milions d’euros. 

Afegeix que la Sra. Sanz, avui tinenta d’alcaldia, deia des del grup d’ICV-EUiA 

estant que era indecent que mentre l’Ajuntament de Barcelona feia superàvit, al 

Districte de Nou Barris continués el patiment. Es pregunta, doncs, què ha succeït, si 

és que Nou Barris ja no pateix, o que la crisi s’ha acabat. 

Continua dient que el qui avui és el gerent municipal demanava la seva dimissió des 

del grup del PSC, i aprofita per preguntar si avui dimitirà algú. 

Demana, per tant, què pensa l’alcaldessa dels setanta milions de superàvit al 

tancament d’aquest exercici. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que el Govern considera que els superàvits s’han 

d’evitar, o si més no minimitzar; reconeix, però, que la situació d’enguany ha estat 

excepcional perquè han hagut de fer front a la sentència de l’1%, provisionada per 

comptabilitat nacional però sense disponibilitat pressupostària i, per tant, afecta el 

romanent de Tresoreria. En conseqüència, confirma que el superàvit del 2016 servirà 

per restituir el romanent de Tresoreria afectat. Afegeix que el superàvit es nodreix, 

excepcionalment, per un increment imprevist de gairebé cinquanta milions d’euros 

en la previsió de recaptació de l’impost de plusvàlues. 

Puntualitza que aquestes són les causes del superàvit, no pas la renúncia a uns 

principis que continuen defensant. 
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La Sra. RECASENS replica que el Govern, novament, projecta una imatge 

esbiaixada de la realitat. Altrament, manifesta que el superàvit s’ha produït, entre 

altres motius, perquè s’ha deixat d’executar pressupost tal com revela l’informe de la 

Intervenció, concretament fins a 48 milions d’euros, 21 dels quals d’inversió. 

Reconeix l’existència d’un ingrés per excés de plusvàlues generat per la bombolla 

immobiliària que l’actual govern va proclamar que aturaria. 

Assenyala que quan va començar el mandat de CiU en aquest ajuntament hi havia un 

dèficit de vuit-cents milions d’euros, i van crear un superàvit a fi d’eixugar-lo i no 

haver de fer retallades, i a partir d’això van poder invertir el superàvit generat en 

contínues modificacions de crèdit. 

Demana al Govern que expliqui com pensa gestionar les finances municipals, i fa 

notar que si s’executa en la seva totalitat el pressupost que proposa per al 2017, com 

també adverteix l’interventor, s’entrarà en dèficit. Pregunta, igualment, si en el cas 

que es generi novament un superàvit faran modificacions de crèdit, si controlaran la 

bombolla immobiliària a fi de regular les plusvàlues; o si pensen executar la totalitat 

del pressupost a fi de no generar superàvit. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que el Govern és contrari a la generació de superàvits, per 

aquest motiu el 2015 van acordar de reduir el superàvit de l’exercici en cent milions 

d’euros, que el Govern de CiU pretenia deixar al calaix; mentre que enguany ho han 

fet amb 275 milions d’euros en contrapartida a la política de retallades que practicava 

el govern anterior. 

Precisa que el superàvit generat el 2016 s’utilitzarà l’exercici proper per tornar a 

superar la regla de despesa, no per generar dèficit, i impugnar l’esperit de la Llei 

Montoro, i per satisfer necessitats bàsiques de la ciutadania, mantenint la solvència 

dels comptes municipals i garantint una política redistributiva al servei de les 

necessitats ciutadanes i dels barris. 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

3.- (M1519/4626) Quines mesures té previst prendre el Govern municipal per facilitar 

una resolució del conflicte laboral entre l'empresa TMB i els treballadors del metro 

de Barcelona? 

 

La Sra. MEJÍAS formula la pregunta referent a la situació del conveni col·lectiu dels 

treballadors de TMB, atès que els han arribat notícies sobre el seu trencament fa unes 

setmanes. Recorda que aquest conveni porta quatre anys de pròrroga, i que hauria 

d’haver-se tancat aquest novembre. Tanmateix, manifesta que temen que continuarà 

obert si no es produeix una intervenció per alguna part que, amb autoritat, intenti 

arribar a acords. 

Destaca que la negociació s’ha deteriorat amb el pas del temps, i ha generat un 

malestar enorme entre els treballadors i un conflicte permanent amb la direcció de 

TMB; i, a més, adverteix que la situació de conflicte permanent provoca perjudicis 

als usuaris del metro, que també ha afectat notablement els treballadors que han 

participat en més de quinze vagues durant el 2016. 

Reclama a l’alcaldessa que s’impliqui, com a presidenta de l’Àrea Metropolitana i 

com a responsable en matèria de transport, per donar solució al conflicte a fi que no 

es posi en risc la celebració d’esdeveniments a la ciutat ni es perjudiqui la ciutadania. 
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La Sra. ALCALDESSA respon que la voluntat del Govern de la ciutat és assolir una 

solució del conflicte laboral de TMB òptima per a totes les parts, per als treballadors 

de l’empresa i per a la ciutadania de Barcelona i del conjunt de l’àrea metropolitana, 

que passa per la signatura d’un nou conveni col·lectiu al metro que estableixi els 

acords necessaris per al funcionament del servei. 

Recorda que el darrer estiu es va signar el conveni col·lectiu d’autobús, i en la 

mateixa línia estan treballant per aconseguir el de metro. 

Reconeix que no és una negociació fàcil, com saben molt bé els qui han governat la 

ciutat, especialment els qui han hagut de negociar convenis de TMB. 

Contextualitza el moment actual recapitulant que entre el març i el juny d’enguany es 

van resoldre moltes de les exigències prèvies plantejades pels treballadors a fi 

d’iniciar la negociació del conveni; que el 7 de juliol passat es va arribar a un acord 

amb els treballadors a fi que la taula de negociació iniciés el treball per construir 

l’acord del conveni, i que el treball continuat de la taula ha permès acostar posicions 

progressivament. Afegeix que a l’octubre la direcció de TMB va fer una proposta 

inicial de conveni que recull diversos compromisos en l’àmbit salarial, de 

contractació, d’internalització i de prolongació d’alguns serveis. 

Observa que encara no tenen el conveni, però assegura que estan fent tot el possible 

per aconseguir-lo, cosa que cada dia està més a prop. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que els consta que la situació s’ha anat enquistant fins al punt 

que s’ha trencat la unitat d’acció per part dels sindicats, alguns dels quals s’han 

desmarcat de la proposta de la direcció de l’empresa quant a les propostes que ha 

esmentat l’alcaldessa pel que fa a l’increment salarial i a l’ampliació de contractes 

parcials, que afecten més de vuit-cents treballadors. Afegeix que tampoc no s’avança 

en el compromís d’internalització de serveis i la regularització de la situació de 

determinat personal fora de conveni. 

Insisteix que volen saber si l’alcaldessa s’implicarà personalment, com va fer abans 

d’arribar a l’alcaldia, en un conflicte que s’arrossega de fa anys a fi d’evitar que 

Barcelona pateixi un nou col·lapse com el de l’any passat. I reitera que no es tracta 

tant de l’afectació produïda en ocasió de grans esdeveniments puntuals, com del greu 

problema que es genera als usuaris que depenen del transport públic com una eina de 

primera necessitat. 

 

La Sra. ALCALDESSA reitera que es tracta d’un assumpte complex i de màxima 

prioritat, i confirma que des de la responsabilitat com a govern municipal i com a 

Àrea Metropolitana s’han fet avenços importants, el més remarcable dels quals la 

manera de satisfer algunes reivindicacions justes dels treballadors en un marc legal 

molt restrictiu. Afegeix que també es fa una proposta inicial de conveni que dóna 

resposta a moltes de les demandes dels treballadors; i que es facilita el diàleg amb 

totes les forces sindicals amb representació en l’àmbit de metro de TMB. 

Repeteix que continuen treballant en aquesta direcció i assegura que es tracta d’un 

assumpte prioritari per als governs municipal i metropolità i que hi continuaran 

esmerçant els màxims esforços, alhora que manifesta la plena disposició per anar 

informant de com avança aquest assumpte. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/4622) Com valora l'alcaldessa que el Govern municipal adopti decisions 

sense estudis o informes tècnics que les avalin? 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que les decisions del Govern municipal han d’anar 

avalades pels informes preceptius, altrament, considera insòlit i reprovable que es 

prenguin decisions de govern justificant-les sobre la base d’uns informes inexistents, de 

manera que amb el temps es confirma que el Govern ha mentit. Precisa que això és el 

que va succeir quan el Govern va justificar la retirada de les terrasses del mercat de la 

Boqueria apel·lant a una alerta de bombers i riscos de seguretat, que posteriorment el 

mateix director del servei de Bombers va desmentir. 

Per tant, pregunta com valora l’alcaldessa que el Govern prengui decisions sense estudis 

ni informes tècnics que els avalin o, fins i tot, mentint. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que el Sr. Fernández Díaz, que fa dècades que és en 

aquest ajuntament, hauria de saber que no s’adopta cap projecte ni decisió que no 

estigui avalat per un treball tècnic i jurídic, en molts casos enriquit per la participació 

ciutadana. Recorda, per tant, que hi ha uns procediments interns que fan que no es 

puguin prendre decisions sense informes tècnics i jurídics, entre els quals els de la 

Secretaria i de la Intervenció. 

Fa notar que el grup del PP ha formulat una pregunta genèrica adreçada a l’alcaldessa, 

en què només demanava com valora que s’hagin pres decisions sense l’aval d’estudis i 

informes tècnics, sense referir-se a cap cas concret i, per tant, només pot donar una 

resposta genèrica, i reitera que aquest ajuntament segueix tots els procediments que cal 

observar, i recomana que el dia que vulguin respostes concretes formulin preguntes 

precises. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que ha concretat perfectament en l’exposició de 

motius, i pregunta a l’alcaldessa si és que no segueix l’acció de govern del Districte de 

Ciutat Vella, que literalment va manifestar que el tancament de les terrasses de la 

Boqueria responia a l’existència d’uns informes negatius de Bombers, cosa que també 

es va declarar als mitjans de comunicació. 

Retreu a l’alcaldessa, per tant, que desconegui la raó per la qual es van retirar les 

terrasses del mercat i que ha generat una controvèrsia ciutadana molt important. 

Assenyala que en la mateixa línia hi ha el cas de l’ocupació de Can Vies, sobre la qual 

el Govern ha respost que no pot accedir a l’interior d’un edifici públic ocupat 

il·legalment, i no han pogut fer les inspeccions de les obres que s’hi hagin pogut dur a 

terme perquè els ocupants no els ho han permès. 

Considera una paradoxa, doncs, que un govern que pretén tancar el CIE no sigui capaç 

de fer una inspecció a Can Vies perquè els ocupants els ho impedeixen. Pregunta, per 

tant, quin és el seu sentit de l’autoritat. 

 

La Sra. ALCALDESSA repeteix que es compleix la normativa i els requeriments 

procedimentals a la Boqueria, a Ciutat Vella o a Sants. Precisa, quant a les terrasses del 

mercat, que la seva retirada respon a l’incompliment reiterat de la normativa. 

Considera que el grup del PP i el seu tenen visions antagòniques de la realitat; uns 

acostumen a ser forts amb els febles i febles amb els forts i, per tant, els sembla normal 

que les grans empreses que operen al centre de la ciutat o els grans operadors turístics 

cometin il·legalitats sistemàticament, mentre que als altres això no els sembla normal i 

creuen que la llei ha de ser igual per a tothom, i els qui tenen més capacitat econòmica 

estan encara més obligats a complir la legalitat, ja sigui en el cas de les terrasses o en el 

de pisos turístics il·legals, de companyies de subministraments que fan talls il·legals 

incomplint la llei vigent a Catalunya, o els bancs que incompleixen la funció social dels 

pisos buits. 

Recrimina al grup del PP que faci els ulls grossos amb aquestes situacions que acaba 

d’esmentar, i hi contraposa l’actitud del Govern municipal en defensar els drets 

fonamentals i les normatives, especialment per part dels qui són més forts i tenen 
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major capacitat econòmica. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/4613) Sol·licitem conèixer, després de 7 mesos d'aprovada una proposició al 

Districte de Nou Barris per estudiar el retorn de la gestió i la prestació del servei de 

bus (80, 81, 82 i 83) a Transports de Barcelona, SA subrogant els treballadors de 

Sagalés amb les mateixes condicions de conveni col·lectiu que té la plantilla de TB, 

SA, a partir de l'1 de gener de 2018, si s'ha pres una decisió respecte d’això. 

 

La Sra. LECHA es refereix al fet que el 20 d’abril d’enguany el seu grup va presentar 

a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat una proposició que instava TMB, 

l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana a retornar la gestió i la prestació del servei del 

bus Nou Barris, concretament les línies 80, 81, 82 i 83, a Transports de Barcelona, 

SA, subrogant els treballadors de Sagalés amb les mateixes condicions de conveni 

col·lectiu de la plantilla de Transports de Barcelona a partir del gener de 2018. 

Precisa que la proposició va obtenir els vots favorables dels grups del PSC i de la 

CUP, l’abstenció de Barcelona en Comú i ERC i els vots contraris dels de CiU, 

Ciutadans i el PP i, per tant, no es va aprovar. Tanmateix, assenyala que el 4 de maig 

el grup de Barcelona en Comú va presentar al Ple del Districte de Nou Barris una 

proposició amb relació al bus del districte amb què instava estudiar la possibilitat que 

el seu grup havia presentat l’abril en comissió, i que en aquesta ocasió es va aprovar. 

En conseqüència, transcorreguts set mesos, manifesta que volen saber com està la 

situació a dia d’avui i si ja s’ha pres una decisió. 

 

La Sra. VIDAL precisa que les línies 80, 81, 82 i 83 de Nou Barris estaven operades 

per Transports Lydia, una empresa que va fer fallida, motiu pel qual l’Àrea 

Metropolitana, que és titular de la gestió del servei, d’ençà del 2010 el va traspassar a 

l’empresa Sagalés. 

Assenyala que actualment s’està analitzant la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica 

de l’explotació d’aquestes línies en el marc de l’Àrea Metropolitana, i que es fa en 

l’àmbit del conjunt de serveis de transport que presta, en el qual TMB és l’empresa 

principal, però que inclou multitud de concessions a petites empreses en tota l’àrea 

metropolitana. 

 

La Sra. LECHA diu que és conscient que hi ha moltes externalitzacions en els serveis 

que operen a l’àrea metropolitana, però recorda que la que els ocupa acaba el 31 de 

desembre de 2017. Afegeix que a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat no 

només es va parlar de condicions econòmiques, sinó també de les condicions laborals 

d’una vintena de treballadors de Sagalés, i que en aquell moment van escandalitzar la 

Sra. Vidal. 

Igualment, fa referència al fet que aquesta mateixa pregunta que formulen avui la fan 

les associacions de veïns i veïnes de Torre Baró, Roquetes, Ciutat Meridiana i la 

Trinitat, en vista de la preocupació que els causa que s’acabi la concessió d’aquestes 

línies d’autobús; i consideren, per tant, que ara és el moment que TMB recuperi els 

treballadors que les operen. 

 

La Sra. VIDAL confirma que els treballadors demanen la subrogació amb les 

mateixes condicions del conveni col·lectiu de TMB, que és substancialment millor 

que el conveni provincial, malgrat que no gosaria qualificar-lo d’escandalós; i 

assenyala que tot això s’està analitzant i valorant en el marc de l’Àrea Metropolitana, 

que és l’organisme titular del servei. 
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6.- (M1519/4614) Tenint en compte les dades presentades de l'informe amb perspectiva 

de gènere, quina és la valoració que fa el Govern de les seves actuacions i quins 

mecanismes desenvoluparà per posar fi a aquesta situació de desigualtat entre homes 

i dones; pel que fa a salaris, complements salarials, la inclusió de la perspectiva de 

gènere en els diferents programes? 

 

La Sra. ROVIRA es refereix al fet que en la darrera sessió de la Comissió 

d’Economia i Hisenda es va presentar l’anàlisi amb perspectiva de gènere dels 

pressupostos municipals, amb una evident manca de dades de les diferents àrees, i 

que les que es van aportar resultaven demolidores. En aquest sentit, manifesta que, 

malgrat que els respongui la pregunta la regidora de Feminismes i LGTBI, haurien 

volgut que respongués una persona responsable d’un altre àmbit, atès que la de la 

Sra. Pérez és l’única que ha fet els deures. 

Posa en evidència, també, que una de les causes estructurals de les dades presentades 

és el sistema patriarcal de la societat en què viuen, de les relacions que s’han 

construït en el mateix consistori mitjançant les diferents àrees. I afegeix que 

precisament avui, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, que són 

l’expressió del sistema patriarcal, el seu grup volia presentar una declaració 

institucional en aquest sentit, en què es parlava del sistema heteropatriarcal i 

capitalista que sosté aquest tipus de violències, també de l’autodefensa feminista com 

a mesura per fer front a aquest fenomen. Tanmateix, fa avinent que els grups de CiU, 

Ciutadans i el PP no han volgut signar la declaració esmentada. 

Remarca que la declaració institucional també es refereix a les bases que 

desemboquen en l’informe de gènere del pressupost, certament preocupants, que 

posen de manifest una bretxa salarial del 12,53% entre homes i dones; que només un 

37% dels programes d’aquest ajuntament contenen una perspectiva de gènere real, i 

que un 75% d’aquests programes no s’han pogut avaluar pel que fa a la seva 

perspectiva de gènere per manca de dades aportades per les diverses àrees 

municipals. 

En conseqüència, apel·la a prendre consciència que les múltiples violències se 

sostenen, també, des de les institucions. En aquest sentit, critica les formacions que 

no han volgut signar una declaració que posava les causes, atacava els orígens de la 

situació que presenta l’informe de perspectiva de gènere del pressupost, de la 

mateixa manera que també plantejava possibles solucions. 

 

La Sra. PÉREZ destaca que ha estat la primera vegada que aquest ajuntament ha fet 

una anàlisi de gènere del pressupost, i que les persones expertes han constatat la 

dificultat de disposar d’aquest sistema de dades. Per tant, confia que l’any vinent 

aquesta sigui una fita que s’assoleixi amb més facilitat, cosa que passa per la 

formació de les persones que s’encarreguen de l’anàlisi pressupostària i el seguiment 

d’aquest sistema de dades, així com de l’establiment d’un diàleg fluid. 
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Reconeix que arran de l’anàlisi de vint programes han comprovat que només un 37% 

inclou la perspectiva de gènere d’una manera àmplia, de manera que s’imposa 

implementar el Pla de justícia de gènere i els acords presos amb cadascuna de les 

àrees municipals; així com elaborar una anàlisi pressupostària anual a fi d’avaluar 

l’impacte de gènere dels programes. 

Remarca que la bretxa salarial constata unes primeres dades significatives a 

l’informe; afegeix que s’implementarà un pla d’igualtat, que implica l’elaboració 

d’una anàlisi en profunditat de les causes de la bretxa salarial, i que es farà en 

col·laboració amb els sindicats. Assenyala que també hauran d’adoptar les 

recomanacions que proposa l’informe. 

Fa avinent que continuen treballant en la lluita contra les desigualtats, tot i que avui 

considera molt decebedor no haver aconseguit unanimitat en l’aprovació de la 

declaració institucional presentada per la CUP. Retreu als grups de dretes el veto al 

manifest del moviment feminista, reivindicant la crida contra les violències 

masclistes, i entén que ho han fet per termes com capitalisme, heteropatriarcat o 

feminisme. Observa que els dos darrers termes no són una invenció de Barcelona en 

Comú ni de la CUP, sinó que heteropatriarcat es refereix a l’organització social en 

què preval, per sobre d’altres, el criteri masculí i dels qui consideren com a normals i 

naturals les pràctiques afectives i amoroses només entre dones i homes; mentre que 

el feminisme és el moviment que lluita perquè les dones tinguin el mateix 

reconeixement de capacitats i drets que tradicionalment han estat reservats als homes. 

Considera que encara hi ha una cosa pitjor que el desinterès palesat per aquests grups 

i la seva hipocresia per qüestions de gènere, que és la seva ignorància. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre un torn de paraula d’un minut als grups municipals a 

petició de les Sres. Mejías i Esteller, que alcen la mà, per al·lusions. 

 

La Sra. MEJÍAS planteja una qüestió d’ordre en considerar que la intervenció de la 

Sra. Pérez ha estat al·lusiva a uns grups de l’oposició que, en aquest cas, no tenen 

possibilitat de defensar els seus posicionaments. 

Adreçant-se a la regidora, li fa saber que no tenen per què assumir allò que els ve 

imposat, per via d’urgència, quan tothom sabia que avui era el Dia Internacional 

contra la Violència vers les dones i que, a més, no se’ls ha permès d’incloure cap 

esmena a la declaració institucional. 

 

La Sra. VILA observa que quan un grup presenta una declaració institucional sobre 

un assumpte que té un consens social ampli, i la voluntat expressa de totes les 

institucions de trobar posicionaments comuns, ha de fer l’esforç de valorar i 

d’incloure-hi les observacions i les esmenes de la resta de grups. 

Per tant, replica a la Sra. Rovira, que ha dit que lamentava que tres grups no 

haguessin signat la declaració, que el seu encara lamenta més que no li hagin permès 

poder-se sumar a una declaració en un dia molt assenyalat, sense tenir en compte que 

aquesta institució ha mostrat el seu refús a la violència masclista i ha demostrat un 

compromís ferm i, en el cas del seu grup, l’aposta per tirar endavant polítiques per 

afrontar la xacra social del masclisme. 

Per tant, reclama el lideratge de la regidora de Feminismes d’aquest ajuntament i que 

sigui proactiva per facilitar el consens de tots els grups. 
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La Sra. ESTELLER assegura que el seu grup sempre ha donat suport al Dia 

Internacional contra la Violència vers les Dones, sense pal·liatius ni reserves. 

Recorda, igualment, que el Govern municipal tradicionalment ha presentat una 

declaració institucional amb motiu d’aquesta data, i li retreu que enguany no ho 

hagi fet perquè ha preferit adherir-se a la presentada pel grup de la CUP, que al 

seu parer ha pretès imposar la seva ideologia amb aquest text, sense acceptar cap 

esmena. Tanmateix, fa notar que una declaració institucional ha de tenir un 

consens ampli, i que no ha de pretendre adoctrinar amb la seva ideologia sobre les 

dones que la resta de grups no comparteixen. 

Per tant, acusa el grup de la CUP d’haver provocat que no s’aprovi la declaració 

que ha presentat, que només defensa ideologia però no les dones que pateixen 

violència. 

 

La Sra. ROVIRA replica que han acceptat esmenes del grup de CiU, però no que 

s’eliminessin els termes heteropatriarcat i feminista. 

En conseqüència, diu que no tolera que es diguin mentides, ja que assegura que 

s’ha fet un esforç per intentar arribar a un acord i entrar una declaració 

institucional per la via d’urgència. 

Nega que la CUP imposi cap doctrina, sinó que trasllada a aquest plenari un 

manifest que ha estat consensuat en el si del moviment feminista de Barcelona. 

 

La Sra. PÉREZ puntualitza que ha presentat un informe d’actuacions, que és el 

que els pertoca com a govern, i que és la seva responsabilitat concreta com a 

regidora de Feminismes. 

Insisteix que el rebuig d’aquesta declaració institucional no és un posicionament 

sinó un veto a una terminologia determinada, que és imprescindible si es vol anar 

cap a l’eradicació del masclisme. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/4631) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la 

proposició aprovada a la sessió extraordinària del Plenari del Consell Municipal 

del 23 de setembre de 2016, (M1519/3882) amb el contingut següent: El Plenari 

del Consell Municipal acorda: 1. Reconèixer la necessitat de millorar l’Ordenança 

de terrasses aprovada en data de 20/12/2013 per tal que aporti les solucions 

necessàries per garantir l’equilibri d’usos a l’espai públic, la no-aplicació 

d’aquesta en els terminis establerts i l’aplicació, des del 2015, de manera arbitrària 

i sense el consens necessari. 2. Que l’Ajuntament vetlli per aconseguir 

efectivament el compliment de l’equilibri entre els usos de les terrasses i l’espai 

públic, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels espais per als ciutadans i veïns, i 

donar suport a l’activitat econòmica dels sectors afectats, perquè puguin oferir als 

seus treballadors una ocupació estable i de qualitat. 3. Que el Govern municipal 

impulsi, en el termini màxim d’un mes, canvis i actuacions que donin solució als 

problemes ocasionats per l’aplicació de les ordenacions singulars i les 

distribucions prèvies, incloent com a mínim: a) modificar el Manual operatiu per 

tal d’adaptar-lo a l’Ordenança de terrasses; b) modificar la composició de la 

Comissió Tècnica de Terrasses, de manera que es garanteixi una major 

transparència i una participació equilibrada, permetent que els grups municipals 

puguin designar tècnics com a membres de la Comissió; c) aprovar les 

ordenacions singulars pendents, amb criteris que, garantint la mobilitat i el 

descans veïnal, no comportin restriccions arbitràries i injustificades; d) portar per 
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a la seva aprovació a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el calendari 

d’aprovació de les ordenacions singulars, i e) revisar les ordenacions singulars que 

hagin estat aprovades sense el consens necessari. 4. Que el Govern municipal 

impulsi, de manera immediata, dins el marc de la Comissió Tècnica, la 

modificació de l’Ordenança de terrasses, incloent procediments per aconseguir el 

consens efectiu entre veïns i restauradors directament afectats per les ordenacions 

singulars, i introduir les modificacions necessàries de manera acordada a les 

disposicions de les distàncies contingudes en els articles 10 i 11. 

 

El Sr. BLASI es refereix a la mesura de govern sobre restauració, i al fet que van 

admetre que requeriria molta pedagogia en el mateix govern. Afegeix que avui han 

constatat el nerviosisme de l’alcaldessa arran de la seva inseguretat pel que fa a 

l’assumpte de les terrasses dels porxos de la Boqueria. 

Per tant, formula una pregunta de seguiment de la situació d’aquestes terrasses, què 

han fet respecte d’això, i també si s’ha aprovat alguna qüestió referent a la rambla del 

Poblenou en comissió de govern. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que en el ple extraordinari de terrasses van manifestar la 

voluntat del Govern de treballar per millorar les eines de què disposa la ciutat per a 

l’atorgament de llicències de terrasses i vetlladors a l’espai públic. 

Considera que el Sr. Blasi coneix millor que ningú la complexitat d’aquest repte, atès 

que durant el govern anterior es va trigar tres anys a fer una ordenança que, a la 

pràctica, ha resultat inaplicable i per la qual cosa s’ha arribat a la situació actual. 

Afegeix que està convençut que els grups polítics municipals posaran tot l’esforç per 

cercar plegats els acords mínims per garantir que l’espai públic de Barcelona pugui 

ser de qualitat i compartit pels veïns i les veïnes i per exercir activitats econòmiques 

de qualitat, que complementàriament millorin les condicions socials de l’espai públic 

urbà. 

Precisa que ja estan fent les actuacions a què s’havien compromès, entre les quals 

l’actualització de l’informe sobre l’aplicació de l’ordenança vigent a fi d’obtenir 

totes les dades sobre els diferents aspectes; igualment, apunta que estan treballant les 

propostes tècniques quant a la ubicació a l’espai públic, els elements i les condicions 

dels locals de restauració. Indica, igualment, que han comunicat, mitjançant una 

comissió tècnica, les línies de treball, i que en futures reunions presentaran les 

propostes. 

Informa que, paral·lelament, s’estan produint debats impulsats per entitats i 

associacions implicades, cosa que sap perfectament el grup de CiU perquè ha estat 

informat puntualment dels debats duts a terme pel Gremi de Restauració. 

Indica que estan treballant, tal com els han demanat els grups de l’oposició, en la 

continuïtat de les ordenacions singulars a les places de Gràcia, Sarrià o Fabra i Puig, 

entre altres; remarca que aquesta mena d’ordenacions els estan servint per trobar 

solucions de millora per a l’espai públic. 

 

El Sr. BLASI posa de manifest que un dels altres termes que van voler recollir en la 

proposició era transparència, i lamenta que en tot aquest procés hagi brillat per la 

seva absència. 

Insisteix, per tant, en l’aspecte del diàleg, tal com proposava el mateix Sr. Mòdol, 

que va haver d’entomar, en arribar al Govern, la demanda per part del seu grup de 

convocar els grups municipals a fi d’informar-los de la situació. 
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Fa notar que han transcorregut dos mesos d’ençà que es va celebrar el ple 

extraordinari sobre terrasses sense que s’hagi posat de manifest la iniciativa que 

s’espera per part del Govern, tot i que destaca la iniciativa de la societat civil, 

especialment del Gremi de Restauració, que ha entomat l’assumpte a fi de buscar un 

consens que acabi en alguna proposta concreta. Altrament, diu que desconeixen el 

rumb dels grups del PSC i de Barcelona en Comú. 

Addueix, quant a la geometria variable, que hi ha moltes possibilitats d’arribar a 

acords i valorar com s’executen les propostes. 

Per tant, conclou que la resposta a la pregunta de seguiment que acaba de formular és 

que encara no s’ha fet res, atès que el Sr. Mòdol ha reiterat el mateix que va dir en 

aquella ocasió. 

 

El Sr. MÒDOL destaca de la intervenció del Sr. Blasi el terme transparència, i retreu 

al govern anterior l’elaboració d’una ordenança que qualifica de nyap, sense cap 

mena de participació, llevat dels interessos del Gremi de Restauració. Puntualitza, en 

aquest sentit, que el timó el porta ara aquest ajuntament. En aquest sentit, es refereix 

al seguit d’ordenacions singulars anunciades, que han obtingut un consens absolut. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/4616) Que s’informi de l'estat d'execució del prec atès al Plenari del Consell 

Municipal en data 22 de juliol de 2016 amb el contingut següent: Que l'Ajuntament 

de Barcelona, d'acord amb les competències que li atorga el Codi de consum de 

Catalunya, iniciï immediatament i sense dilacions innecessàries el procés per 

sancionar les companyies subministradores que hagin incomplert drets reconeguts en 

la Llei 24/2015, de pobresa energètica, des del moment de la seva vigència, tal com 

ja ho han iniciat i liderat altres municipis del nostre país. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que la Llei 24/2015, de pobresa energètica, a l’article 6.4, 

que no ha estat reconegut pel Govern de l’Estat, estableix que les companyies 

subministradores tenen l’obligació d’informar-se mitjançant els serveis socials de si 

una família està en situació de vulnerabilitat abans de procedir al tall del 

subministrament i, alhora, han d’informar l’usuari, que té dret a sol·licitar l’informe 

de vulnerabilitat, cosa que no s’està fent. 

Afegeix que l’article 341.7 del Codi de consum de Catalunya atribueix competències 

als municipis per tramitar sancions en els casos d’incompliment de drets reconeguts 

legalment als ciutadans. 

Dit això, reitera el compromís d’ERC en la defensa dels drets de la ciutadania, i es 

refereix al prec que van presentar el juliol passat, amb què demanaven que es fes 

complir la Llei de pobresa energètica a les companyies subministradores, motiu pel 

qual avui presenten aquesta pregunta de seguiment. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix a la regidora que presenti aquest seguiment del prec, 

especialment per la intensitat viscuda les darreres setmanes i que ha posat de 

manifest, novament, que tots els esforços són pocs per fer complir la llei, així com 

per combatre els abusos de les companyies elèctriques, referint-se al cas concret 

d’una mort a Reus com a conseqüència directa del tall del subministrament. 

Recorda que quan el grup d’ERC va presentar el prec ella mateixa va respondre que 

el procés sancionador es va iniciar en el moment en què la llei va ser vigent, i es va 

valorar la manera d’aplicar-lo directament des dels serveis socials. Afegeix que 

disposen d’una instrucció jurídica, i que ja han imposat una sanció i trenta-dues 
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incoacions d’expedients sancionadors en marxa, i que n’hi ha dos mil en fase de 

tramitació. 

Diu que són conscients que els recursos de què disposa Barcelona per respondre i 

obligar a l’aplicació de la llei no són els mateixos que en altres ajuntaments, i per 

aquest motiu han ofert mà estesa als ajuntaments que vulguin col·laboració. Precisa, 

en aquest sentit, que a la cimera celebrada recentment amb la Generalitat, tant la 

Federació de Municipis com associacions de municipis preguntaven per la manera 

com s’estaven aplicant a Barcelona els processos sancionadors; i entén que cal anar 

plegats per fer complir una llei vigent a fi que no tornin a succeir casos com el que ha 

esmentat, que són clarament evitables. 

 

La Sra. BENEDÍ subscriu que han d’anar plegats i treballar conjuntament. En aquest 

sentit, mostra l’interès del seu grup per conèixer quants expedients sancionadors 

s’han posat en marxa en aquest ajuntament, i fa notar que a dia d’avui continua 

havent-hi una sanció i trenta-dues incoacions, que comparades amb les xifres d’altres 

municipis són ben escasses. 

Demana, per tant, que el Govern presenti un informe, en el plenari o en comissió, a fi 

de poder fer un seguiment de l’estat dels expedients, del nombre de sancions 

imposades, i quants expedients generaran les dues mil investigacions en marxa 

actualment i quin nombre de sancions implicaran. 

 

La Sra. ORTIZ puntualitza que no hi ha cap ajuntament que hagi imposat una multa 

efectiva, només el de Barcelona a Endesa. Això no obstant, entén que no han d’entrar 

en una dinàmica de competició entre municipis quant a la imposició de sancions; i 

replica l’afirmació de la Sra. Benedí precisant que els dos mil expedients que s’han 

obert estan en la mateixa línia que els endegats per altres municipis. 

Considera, però, que no s’han de quedar només en la sanció, sinó que han d’anar un 

pas més enllà i fer complir l’esperit de la llei de pobresa energètica; no només evitant 

els talls de subministrament, sinó fent complir les companyies subministradores amb 

totes les obligacions, entre les quals coresponsabilitzar-se de la pobresa energètica. 

Remarca que aquest argument és el que van esgrimir en la cimera amb la Generalitat, 

i fa avinent que el Departament es resisteix força a obligar a l’aportació econòmica 

d’aquestes empreses, i per aquest motiu continuen negociant. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

3.- (M1519/4615) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada al 

Plenari del Consell Municipal del 22 de juliol de 2016, amb el contingut següent: El 

Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern de la Generalitat i de 

l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors 

telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la 

Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20% per al 

2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb 

els comptadors telegestionables i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament 

Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous 

comptadors. Segon.- Instar el Govern de la Generalitat que acordi una suspensió 

temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 

degut al fet que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les 

peticions de la Resolució del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous 

comptadors amb relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció 

sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no-

repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades. Tercer.- Instar el 
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Govern de la Generalitat que la Direcció General de Qualitat Ambiental del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions 

de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa 

amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i 

la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut. 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat que informi, a través dels mitjans de 

comunicació, la població sobre els acords d’aquesta comissió, destacant la petició a 

la Generalitat i al Govern central de paralitzar la instal·lació dels comptadors 

telegestionables, i del dret de les persones a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu 

dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu 

consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix, informar els 

veïns i veïnes de Barcelona pels diferents canals de l’Ajuntament de la ciutat. 

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport a la paralització immediata 

de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables d’Endesa, i que els veïns i 

veïnes puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels 

comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la comunitat de Catalunya. Sisè.- 

Instar el Govern de la Generalitat que, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, i 

per mitjà de les oficines municipals d’informació al consumidor, s’atenguin les 

reclamacions dels ciutadans amb relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 

instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda de 

restitució del comptador antic en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment per 

no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les oficines municipals 

d’informació donaran suport a la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu 

comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i 

vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament. Setè.- Instar el 

Govern de la Generalitat que coordini les actuacions derivades d’aquests acords a la 

CONFAVC, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 

Catalunya, al Govern d’Espanya i a les associacions municipalistes FMC, ACM i 

AMI. Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat que exigeixi a les empreses de llum, 

aigua i gas que presentin, en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i 

verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el 

necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells amb relació a 

la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la 

protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un 

mercat a la “lliure competència”. Novè.- Instar el Govern de la Generalitat que 

exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin, en un termini de sis 

mesos, per a una implementació real i consensuada amb els diversos agents socials 

un estudi que, d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part 

del client final: a) garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, de 25 

d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les 

dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”; b) asseguri que els 

sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es 

tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per 

als clients finals; c) garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la 

transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals; d) que permetin que aquests 

aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i 

assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les 

instal·lacions del client final; e) que es tingui accés a informacions dels llocs i totes 

les seves antenes i concentradors, així com mesuraments trimestrals de nivells de 

CEM fruit de la implementació d'aquests dispositius; f) garanteixi la seva 

INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o interferències per 

a tota la xarxa elèctrica dels habitatges que posin en perill la salut de les persones. 
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Desè.- Instar el Govern de la Generalitat que, sobre la base del principi de precaució i 

tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització 

central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, 

amb professionals independents, per avaluar si la utilització d’aquests aparells 

comporta cap risc per a la salut de les persones —inclosos també col·lectius sensibles 

com la població infantil i juvenil i les dones embarassades— i apliqui el principi 

ALARA (nivells tan baixos com sigui possible), segons el qual el nivell d’exposició 

ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes 

tèrmics i els atèrmics o biològics. Onzè.- Crear la taula de seguiment i estudi dels 

impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats 

comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els 

departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut 

Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes. 

Dotzè.- Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris 

i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el 

desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del principi ALARA 

(nivells tan baixos com sigui possible) i el principi de precaució recollit en la Llei, 

33/2011, general de salut pública. Tretzè.- Instar el Govern de la Generalitat a 

promoure els canvis legislatius necessaris i urgents que facin operativa la resolució 

1815 (27 de maig de 2011) de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre 

perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi 

ambient i la salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de 

gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i 

defensar la salut dels ciutadans. Catorzè.- Constituir una comissió municipal de 

seguiment de l’aplicació d’aquests acords de la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, on estiguin presents tots els grups 

polítics municipals i organitzacions socials promotores de la proposta com ara 

Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i 

Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER, 

Sindicat SIPCTE i Observatori de Salut Ambiental (OSA). 

 

El Sr. GARGANTÉ formula una pregunta de seguiment sobre la proposició aprovada en 

el ple del juliol passat, que tractava de l’aturada preventiva de la instal·lació dels nous 

comptadors telegestionables, i manifesta que volen saber com s’estan duent a terme els 

catorze acords que es van prendre en aquella ocasió. 

 

El Sr. BADIA esmenta un seguit d’actuacions que s’han anat duent a terme. En primer 

lloc, confirma que s’ha enviat la carta als ministres d’Economia, Indústria i 

Compatibilitat i d’Energia, Turisme i Agenda Digital una vegada s’han constituït els 

ministeris, afegeix que també s’ha fet arribar la carta a la Conselleria de Salut Pública 

de Catalunya, a la Direcció de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat i a 

l’Agència Catalana de Consum. Continua dient que la setmana vinent s’informarà les 

oficines municipals d’informació als consumidors sobre la proposició aprovada. 

 

Pel que fa a la demanda de creació d’una taula de seguiment amb el Parlament de 

Catalunya, els departaments de Territori, Sostenibilitat, Salut, Empresa i 

Coneixement i l’Institut Català d’Energia, diu que confien que la Generalitat la 

convoqui aviat. 

Continua explicant que el Departament de Salut d’aquest ajuntament està en procés 

d’elaboració del programa de suport específic per a les persones afectades, i 

familiars, per síndromes de sensibilització central, que s’elabora conjuntament entre 
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les entitats i l’Ajuntament mitjançant una taula, constituïda l’abril d’enguany, i en la 

qual participen l’Associació Catalana d’Afectats per Fibromiàlgia, l’Associació 

d’Ajuda a la Fibromiàlgia de Catalunya, l’Associació Catalana per la Síndrome de 

Fatiga Crònica, Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM), entre altres associacions de 

persones afectades per productes químics i radiacions ambientals. Indica que en 

aquest procés participatiu s’han recollit diverses propostes de les entitats referents a 

l’àmbit de la contaminació electromagnètica. Afegeix que, una vegada tancat aquest 

procés, s’està treballant ja en la fase següent per determinar la viabilitat de propostes 

com ara l’estudi de l’impacte ambiental sobre la salut de les ones electromagnètiques 

a la ciutat, i la instal·lació d’equips de monitorització en espais públics i habitatges 

per avaluar aquesta contaminació. Fa avinent que aquestes entitats també impulsen la 

ILP per aturar la instal·lació dels nous comptadors. 

Igualment, fa referència a la dificultat d’abordatge d’aquest assumpte únicament des 

de l’àmbit municipal, atès que la legislació en la matèria és d’àmbit estatal; i que les 

mateixes entitats promotores d’aquesta proposició ja havien assenyalat la manera de 

pressionar tant l’Estat com la Generalitat, i en aquest sentit se’ls ha instat, de manera 

que estan esperant que es defineixin les diferents actuacions per dur a terme. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta que els preocupa especialment que continuï el 

desplegament dels comptadors, que en cap moment no s’ha aturat amb l’amenaça de 

la companyia que si no es fa el canvi tallarà el subministrament. 

Agraeix que s’hagi fet l’enviament de les cartes, un dels catorze punts de la 

proposició, i que s’hagi contactat amb les entitats i institucions que el regidor ha 

esmentat, i remarca que dels catorze punts només la creació d’una comissió 

municipal, de la qual formin part els grups municipals i les entitats socials 

promotores de la proposta d’aturada preventiva de la instal·lació de comptadors, és 

competència estricta d’aquest ajuntament. Per tant, pregunta quan es posarà en marxa 

la comissió esmentada. 

 

El Sr. BADIA reitera que s’ha creat una taula de seguiment amb moltes entitats a fi 

de treballar la proposició, però que el principal problema rau en el fet que poca cosa 

més que el seguiment poden fer per manca de competències en la matèria. 

 

E) Moció 
 

Única.- NOMENAR el Sr. Marino E. Villa Rubio adjunt a la síndica de greuges de 

Barcelona. 

 

S’APROVA aquesta moció, la urgència de la qual fou declarada per la Junta de 

Portaveus, amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i de 

les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també del Sr. Garganté i de les Sres. 

Lecha i Rovira. 
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F) Declaracions institucionals 
 

1.- La Justícia, després de vint-i-quatre anys, segueix sense resoldre el cas de la mort de 

Pedro Álvarez. El cas està a les portes de prescriure. Més de 100 pàgines de recerca 

que quedaran arxivades a causa d'un sistema judicial que ha estat incapaç de donar 

resposta efectiva a la família del jove. Una família, encapçalada pels seus pare i 

mare, Juanjo Álvarez i Carmen Peso, que des del dia de la mort ha demanat justícia 

en un cas ple d’interrogants. 

La nit del 15 de desembre de 1992, aquest jove de 20 anys acompanyava la seva 

parella Yolanda fins a casa seva. Uns instants després d'acomiadar-se, un cotxe que 

circulava a gran velocitat va estar a punt d'atropellar la noia. Aquest incident va 

desencadenar una discussió que va ser resolta de manera cruel pel conductor. Li va 

disparar tres trets al jove a poca distància, a causa dels quals va ingressar mort a 

l'Hospital de Bellvitge. La investigació del cas la va dur a terme la Policia Nacional 

que, pocs dies després, va detenir un membre d’aquest mateix cos, José Manuel S.F., 

com a presumpte autor dels fets. A la causa hi consta que el sospitós havia 

protagonitzat un incident violent instants abans de l’assassinat amb un guarda de 

seguretat de l’Hospital de Bellvitge en què havia exhibit la seva arma. També hi 

consta que els testimonis oculars de l’assassinat recordaven dos números de la 

matrícula del cotxe, coincidents amb la del seu cotxe i que fou identificat en una roda 

de reconeixement com l’autor dels trets. No obstant això, el cas no va arribar a judici 

i va ser arxivat per “falta de proves concloents" contra ell. Entre altres motius, perquè 

la Policia Nacional no pot determinar amb certesa absoluta que la seva arma fos la 

del crim. 

El cas Pedro Álvarez ha rebut des de l'inici el suport d'un ampli moviment social que 

s'ha convertit en un dels més emblemàtics i constants dels darrers temps. Milers de 

persones van sortir al carrer per demanar justícia pel cas, es van tancar en esglésies. 

Al desembre del 1996, el pare del jove va iniciar una vaga de fam i va recollir 5.000 

signatures perquè es reobrís el cas. El jutjat, finalment, va reobrir la investigació però 

es va tornar a tancar en fals per considerar que no hi havia suficients proves 

concloents per dirigir-la contra ningú. 

Any rere any, la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de Barcelona per tal de 

recordar la impunitat d’aquest assassinat i l’opacitat que n’ha impedit l’esclariment. 

Cada 15 de desembre s’organitza una concentració i una manifestació per mostrar el 

ferm rebuig a com s’ha portat el cas. Aquestes mobilitzacions s’han organitzat a 

Barcelona i sobretot al barri de la Verneda, d’on era el jove assassinat i la seva 

família. 

Un any més, família i amics de Pedro Álvarez convoquen una nova manifestació en 

el 24è aniversari de l'assassinat del jove i una setmana d'accions de record a 

Barcelona i l'Hospitalet, incloent-hi dues conferències d'Amnistia Internacional i la 

Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. 

 

Per tot això, el grup polític Barcelona en Comú proposa l’adopció dels 

ACORDS següents: 

 

PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i suport a la família de Pedro Álvarez en la 

lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill. 

 

SEGON: Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona 

a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la 

facilitació necessària per fer ús de la via pública i dels equipaments públics d’acord 
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amb la normativa vigent. 

 

TERCER: Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en la defensa dels 

valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació. 

 

QUART: Mostrar l’enuig de l’Ajuntament de Barcelona davant la impunitat d’un fet 

tan greu com és un assassinat amb arma de foc a la via pública d’un veí de la nostra 

ciutat. 

 

CINQUÈ: Instar a totes les autoritats competents per tal que facin tot el possible per 

reobrir el cas i esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez. 

 

SISÈ: Instar els síndics de greuges de l’Hospitalet, Barcelona i Catalunya a examinar 

els fets per determinar si s’ha pogut produir un mal funcionament de l’Administració. 

 

SETÈ: Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als consells de districte, a 

la Plataforma Pedro Álvarez i al Jutjat número 5 de l’Hospitalet de Llobregat. Així 

com a la resta de grups municipals del Consistori, i als grups parlamentaris amb 

representació a la Generalitat de Catalunya, a la mesa del Parlament i al Congrés dels 

Diputats. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Pin, amb 

el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte els de Ciutadans i el 

Partit Popular. 

 

La Sra. ALCALDESSA saluda els pares de Pedro Álvarez, Juanjo i Carmen, que 

avui els acompanyen. 

 

2.- La pràctica esportiva és un element central a la nostra ciutat. Diàriament, milers de 

persones de totes les edats practiquen diferents esports a través de federacions, 

entitats i clubs esportius, i fan d’aquesta activitat una part important de la seva vida 

quotidiana. 

 

Però, més enllà de la seva funció purament esportiva i econòmica, l’esport també té 

un paper cabdal en l’àmbit social i com a catalitzador de valors com la integració, la 

dignitat i el respecte vers totes les persones, independentment del seu sexe, raça, 

religió, orientació sexual o identitat de gènere. 

 

Malauradament, alguns cops la realitat és ben diferent. Les declaracions públiques 

d’alguns representants del món de l’esport, les expressions ofensives i els insults que 

es poden sentir en alguns recintes esportius, així com la segregació per sexes (que 

dificulta la pràctica esportiva mixta) o l’habitual reforç de determinats rols i 

estereotips, poden afavorir la presència de la LGTBIfòbia en l’esport i la invisibilitat 

de moltes persones que pateixen aquesta exclusió. Recentment hem vist el cas d’en 

Jesús Tomillero, un àrbitre de futbol que després de fer pública la seva orientació 

sexual està sent víctima d’amenaces i s’ha vist obligat a deixar d’exercir aquesta 

activitat. 
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Per tot això, cal reconèixer l’existència de l’homofòbia al món de l’esport i activar 

tots els mecanismes, tant en l’àmbit social com institucional, que permetin avançar 

cap a una pràctica esportiva inclusiva i respectuosa amb la diversitat. 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

PRIMER- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de combatre la 

LGTBIfòbia al món de l’esport i mostrar el nostre suport a en Jesús Tomillero i a 

totes les persones que es veuen excloses de la pràctica esportiva per la seva 

orientació sexual o identitat de gènere. 

SEGON- Instar el Govern espanyol a fer complir la Llei 19/2007 contra la violència, 

el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport, així com modificar la Llei 

10/1990 de l’esport, per tal de sancionar les expressions d’homofòbia que es 

produeixen en recintes i esdeveniments esportius. 

TERCER- Instar el Govern de la Generalitat a completar el desenvolupament de la 

Llei 11/2014, especialment el seu article 14 que fa referència a garantir la lliure 

participació de les persones LGTBI a les competicions esportives i el tracte correcte 

a les instal·lacions esportives, i a elaborar una nova llei de l’esport que sigui més 

explícita pel que fa a les actuacions contra el sexisme, el racisme o la homofòbia en 

l’esport. 

 

QUART- Instar el Govern municipal a impulsar el Pla municipal per la diversitat 

sexual i de gènere (i per la igualtat LGTBI), especialment l’apartat B9, que aborda 

l’àmbit de l’esport. 

 

CINQUÈ- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’oferir eines i recursos als clubs 

i entitats esportives de la ciutat per tal de promoure valors cívics i de respecte vers la 

diversitat sexual i de gènere, de manera coordinada amb les entitats que treballen en 

la lluita contra la homofòbia al món de l’esport. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Benedí, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals. 

 

Finalment, la Sra. Lecha demana un aplaudiment per la constància en la lluita dels 

pares de Pedro Álvarez, que és respost pel Consistori. 

 
 

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

hores i quaranta minuts. 


