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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-SET de GENER de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del 

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

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

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

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

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

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

Trias i Vidal de Llobatera, 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 i cinc minuts. 

 

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de desembre de 

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

S'APROVA. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.- Decret de l’Alcaldia, de 22 de desembre de 2017, que designa la Sra. Marta 

Continente Gonzalo representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la 

Fundació Privada Parc Científic de Barcelona, en substitució de la Sra. Gemma 

Tarafa Orpinell. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 22 de desembre de 2017, que nomena el Sr. Valentín 

Oviedo Cornejo i la Sra. Isabel Balliu i Badia vocal i vocal suplent, 

respectivament, de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment 

excepcional d’interès públic del 20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre 

del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la “Societat 

d’Accionistes”, en representació de l’Ajuntament de Barcelona.  

3.- Decret de l’Alcaldia, de 29 de desembre de 2016, que nomena la Sra. Yolanda 
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Fortes Picas membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en 

substitució de la Sra. Àngels Rabadà Núñez. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 30 de desembre de 2016, que delega, en l’estructura 

executiva que consta al punt segon del Decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 

2016 (S1/D/2016-2531), per aprovar la contractació derivada de l’acord marc 

amb núm. de contracte 16004383, que té per objecte la gestió dels tràmits de 

mediació amb relació a la provisió d’establiments d’allotjament de la ciutat de 

Barcelona i rodalies per cobrir les necessitats d’acolliment urgent i no ajornable 

de persones o famílies en risc d’exclusió social i vulnerabilitat, adjudicat a 

l’empresa Snow Travel, SA, per acord de la Comissió de Govern en data 29 de 

desembre de 2016. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 12 de gener de 2017, que designa el Sr. Davide 

Malmusi membre del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 12 de gener de 2017, que nomena la Sra. Lina Huélamo 

Soriano membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó en 

substitució de la Sra. Roser Nogués Alonso. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 12 de gener de 2017, que delega a la Ima. Sra. Laia 

Ortiz i Castellví, tercera tinenta d’alcaldia, la presidència del Patronat de la 

Fundació Escoles Domènech, en substitució del Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 

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

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (09-2015-DP6101) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 de 

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

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

present acord i el text íntegre de distribució prèvia de terrasses de la plaça de 

Masadas per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la 

pagina web del Districte de Sant Andreu, en compliment de l’article 80 de 

l’Ordenança de terrasses. 

 
 

b) Mesures de govern 

 

1.- Política audiovisual de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI presenta la mesura de govern amb què es reconeix la realitat 

d’una de les indústries culturals, el sector audiovisual, més representatives de la 

ciutat i del país. Precisa que aquest sector factura entorn de mil vuit-cents milions 

d’euros a Catalunya, i ocupa dotze mil persones en més de dues mil empreses. 

Posa en relleu que el cor d’aquesta indústria audiovisual s’ubica a Barcelona i, per 

tant, aquest ajuntament i el seu govern no volen girar l’esquena als reptes de les 

indústries culturals, especialment les madures, com és el cas dels sectors 

audiovisual i  

editorial, a fi que Barcelona continuï sent referència d’innovació i de producció 

audiovisual. 

Indica que la mesura de govern s’inscriu en aquesta voluntat de suport, i que l’han 
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elaborada amb la col·laboració dels sectors implicats, representants dels quals avui 

els acompanyen, entre els quals associacions de productors, distribuïdors i 

exhibidors, festivals de cinema, clúster audiovisual i la comissió de participació de 

l’ICUB. 

Remarca que la mesura reforça la tasca endegada pel Govern quant al suport a les 

sales de cinema en versió original, o sales no comercials, amb la mesura de suport 

anomenada IBI cultural, que a Barcelona consisteix en el fet que els petits exhibidors 

rebin una subvenció del cent per cent d’aquest impost. Esmenta, també, que han 

disposat mesures que han reforçat la cultura de proximitat als barris. 

Concreta que la mesura que avui presenten es basa en cinc elements fonamentals; el 

primer, la història de la indústria cinematogràfica catalana i barcelonina; la posició 

rellevant de la ciutat en els àmbits de la tecnologia, la innovació, la creació 

videogràfica i el videojoc; la ubicació a la ciutat d’empreses de distribució i 

producció audiovisuals a escala internacional; i la importància de sectors 

indirectament vinculats a l’audiovisual com el sector editorial, del còmic o les 

tecnologies mòbils a partir del Mobile World Congress. Destaca que tot plegat 

s’inscriu en el context de transformació profunda que en aquests moments es viu en 

el terreny creatiu propiciada per la incorporació de les noves tecnologies. 

Justifica la proposta d’aquesta mesura de govern en tres criteris generals. En primer 

lloc, el respecte als límits competencials que afecten aquest ajuntament. En aquest 

sentit, puntualitza que les polítiques sectorials en cultura no són competència de 

l’Ajuntament i, per tant, han intentat no solapar les competències de l’Estat i la 

Generalitat. 

Apunta, en segon lloc, el respecte als objectius de sostenibilitat i d’independència del 

sector, així com reforçar la cadena de valor de l’ecosistema audiovisual a la ciutat. 

I, en tercer lloc, esmenta el criteri de millora de l’eficàcia i de l’eficiència dels serveis 

municipals que estan en connexió amb la producció visual. En aquest sentit, esmenta 

les línies de treball de la mesura, que ja va tenir ocasió de presentar als portaveus de 

cultura dels grups de l’oposició. Esmenta, en primer lloc, la millora i la consolidació 

de Barcelona Film Commission, que és l’òrgan de l’ICUB per gestionar la ciutat com 

a espai de producció audiovisual, amb l’aportació d’un reforç econòmic i la dotació 

de més personal. En segon lloc es refereix a la coordinació i la consolidació de la 

xarxa de festivals de cinema i audiovisuals a Barcelona, als quals donen una 

cobertura global. En tercer lloc, apunta la creació d’un mercat audiovisual vinculat 

amb altres sectors culturals com ara la tecnologia mòbil, el còmic o el videojoc. 

En quart lloc, fa referència a l’increment de la difusió social de la producció 

audiovisual barcelonina i catalana, en coordinació amb la Generalitat, que és qui té la 

competència en primera instància, alhora que es reforçaran les subvencions per 

millorar la distribució. 

Comenta, també, la signatura d’un conveni marc amb Barcelona Televisió, la 

televisió pública de la ciutat, i primer aparador de la producció audiovisual, sobretot 

l’alternativa i l’emergent; així com el desenvolupament de noves línies d’actuació 

adreçades a potenciar la recerca i la innovació, especialment en l’àmbit digital. 

Acaba la seva intervenció expressant la voluntat que aquesta mesura contribueixi a 

reforçar el lideratge de Barcelona i del país en matèria audiovisual.  

Abans de continuar l’ordre d’intervencions, la Sra. ALCALDESSA adverteix als 

ciutadans i ciutadanes que els acompanyen a la tribuna de convidats que poden 

exhibir cartells, però no impedir la visió de les persones que s’asseuen al darrere. 

 

El Sr. CIURANA celebra la presentació d’aquesta mesura per dues raons principals. 

En primer lloc, fa referència al fet que el sector rep aquesta mesura com un 

alleujament després d’un any i mig de paràlisi, d’incomprensions i, sobretot, de no 

tenir interlocutors. Per tant, destaca que el sector valora aquesta mesura com l’inici 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  4  

del desglaç. 

Expressa com a segona raó per felicitar-se el fet que la mesura segueix la línia de 

molts dels projectes iniciats en mandats anteriors. En conseqüència, considera que 

tenir en compte la indústria audiovisual en tota la seva complexitat i dinàmica 

canviant com un dels puntals de les indústries culturals és un encert. 

Destaca el gran salt que va fer la indústria audiovisual en el període 2011-2015, que 

es pot constatar en el document de la mesura en la referència als permisos de rodatge 

concedits i les produccions rodades a Barcelona en aquest període. I aprofita per 

destacar la feina de Barcelona Film Commission i del Sr. Llucià Homs, responsable a 

l’ICUB de promoció dels sectors culturals. 

Assenyala que en el pressupost d’aquest exercici, que ha quedat aprovat aquesta 

mateixa setmana, els costa de trobar-hi la traducció estricta de les partides de l’ICUB 

que s’aplicaran a la mesura de govern i, per tant, demana més concreció partida a 

partida. 

Finalment, diu que haurien volgut que la mesura inclogués un calendari específic i un 

sistema d’avaluació dels resultats de la seva aplicació. 

Observa, igualment, que algunes de les iniciatives proposades són difícilment 

objectivables, com és el cas de la millora de les infraestructures, qui i com es 

decidirà; i també consideren que no s’insisteix prou en la necessitat de crear editors 

dels continguts audiovisuals. 

Feta aquesta avaluació de la mesura de govern, avança que faran un seguiment 

puntual del seu desenvolupament, i es felicita novament pel canvi de tendència 

d’aquest ajuntament envers el sector de l’audiovisual. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern i les bones 

intencions per potenciar el món de l’audiovisual, sobretot perquè els professionals 

d’aquest sector, i de la cultura en general, necessiten suport per tirar endavant la seva 

feina. 

Això no obstant, diu que li ha sorprès que el Sr. Collboni hagi apostat, amb 

referència a l’establiment d’un conveni marc amb Barcelona Televisió, per 

l’elaboració de programes específics en les matèries culturals que siguin objecte de 

programes prioritaris o de mesures de govern aprovades en el Plenari del Consell 

Municipal. Es pregunta, en aquest sentit, si certament el Sr. Collboni pretén utilitzar 

la televisió pública per posar-la al servei d’una ideologia. Entén que aquesta 

pretensió es distancia molt d’un concepte de cultura plural i amb neutralitat 

ideològica. Remarca que Barcelona Televisió cobreix molt bé tota l’actualitat 

municipal, i el protagonisme, en aquest cas, l’ha de tenir el sector i no pas els grups 

polítics. I, per tant, assegura que agrairien al Sr. Collboni que canviés el guió en 

aquest punt. 

Quant a Barcelona Film Commission, pregunta al tinent d’alcaldia si es compromet 

al fet que Barcelona no perdi rodatges, com va passar el 2013 amb la sèrie Isabel, per 

l’impediment de rodar al MUHBA.  

Observa, també, la manca de concreció al document quant a la incorporació 

d’avantatges econòmics, i adverteix que les mesures de govern no es poden limitar a 

un recull de bones intencions. Afegeix que, altrament, voldrien que s’hi incorporés 

alguna proposta per estudiar i solucionar l’afectació causada, en ocasions, pels 

rodatges al comerç de la ciutat. 

Amb referència a la difusió social de la producció audiovisual, un aspecte que en la 

mesura se circumscriu a Barcelona i a Catalunya, pregunta què passa amb la resta de 

la producció espanyola. 

Pregunta, també, atès que no es concreta en la mesura, com serà el pacte amb els 

productors; i, reiterant el retret que ha fet per la pretensió de fer ús de Barcelona 

Televisió com a altaveu del Govern, afirma que voldrien que aquesta televisió 
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s’utilitzi com a plataforma per als joves creadors. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ fa avinent que el grup d’ERC és favorable a la mesura de 

govern amb què es vol potenciar el sector de l’audiovisual, una indústria cultural 

fortament arrelada a Barcelona i a Catalunya, que des de fa temps té un prestigi 

reconegut a escala internacional. Apunta que bona prova d’aquesta projecció és la 

recent nominació als Oscars del curtmetratge Timecode, i amb què el director 

barceloní Juanjo Giménez va guanyar la Palma d’Or al Festival de Cannes 2016; 

esmenta, també, el curtmetratge Graffiti, que ha quedat a les portes de la nominació 

als Oscars. 

Destaca que el terreny de l’audiovisual és un sector estratègic que aplega la 

creativitat artística, la innovació tecnològica i el desenvolupament econòmic; i a més 

de tenir una enorme capacitat per crear teixit empresarial, contribueix a generar una 

ocupació de qualitat, especialment entre la gent jove. 

Confirma que el seu grup és ben conscient de tot això, i una prova és que l’octubre 

passat, a la comissió d’Economia i Hisenda, es va aprovar una proposició seva que 

instava el Govern a definir les estratègies per seguir per tal de consolidar Barcelona 

com a pol d’atracció a escala mundial de la indústria dels videojocs i dels jocs 

aplicats. 

Agraeix, des del grup d’ERC i des del sector, la decisió de dotar amb més recursos 

aquest sector tan important, i tan maltractat pels darrers governs de l’Estat. Considera 

que aquest increment de la dotació pressupostària i la voluntat d’endreçar, encara que 

sigui sobre el paper, les diverses reivindicacions del món de l’audiovisual establert a 

Barcelona suposen un bon pas endavant. 

Observa, tanmateix, que per assolir els ambiciosos projectes proposats en la mesura 

és imprescindible que la política audiovisual d’aquest ajuntament es dugui a terme 

establint aliances amb la resta dels municipis de l’àrea metropolitana, amb la 

Diputació de Barcelona, amb les escoles i els centres de referència en el sector de les 

universitats catalanes i amb la Generalitat en el marc d’un pacte nacional per 

l’audiovisual. Remarca que aquestes aliances hauran de permetre que Barcelona 

assumeixi el lideratge que li correspon com a capital en el desenvolupament d’un 

sector tan estratègic per a Catalunya. 

Pel que fa a Barcelona Fil Commission, entén que caldria apostar per una estratègia 

conjunta amb l’ICEB, amb Catalunya Film Commission, amb la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals i, també, amb la Catalan Films MTV i, fins i tot, amb la 

cadena francoalemanya Arte. 

Considera, en línies generals, que les sis línies d’actuació que proposa la mesura 

semblen adients com a punt de partida de la política audiovisual municipal; i remarca 

que valoren com a especialment necessària la creació d’un mercat de drets  

audiovisuals, que ha de contribuir a la projecció internacional de la cultura i dels 

autors catalans. 

Altrament, discrepa amb l’externalització de la gestió de Barcelona Film 

Commission, ja que si ha de tenir un paper central en la política audiovisual 

municipal, com assegura el Govern, la seva gestió hauria de ser assumida 

directament per l’ICUB. 

Finalment, en vista de la rellevància que promet el Govern que ha de tenir la Taula 

Audiovisual de Barcelona, assegura que ERC estarà molt atenta tant a la seva 

composició com a les funcions que li siguin assignades, d’altra banda molt poc 

definides en la mesura de govern. 

 

La Sra. ESTELLER valora la mesura, atès que el seu grup sempre ha considerat el de 

l’audiovisual un sector de referència, amb capacitat de lideratge, impuls empresarial, 

creativitat i innovació, unes característiques que atorguen a Barcelona capacitat 
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d’atracció i de donar-li el màxim suport facilitant, sobretot, l’activitat sense 

dirigismes, sense intervencionismes i sense subordinació política. Fa notar en aquest 

sentit, que la col·laboració amb la Generalitat implica el greuge de la subordinació 

política. 

Afegeix que també s’ha de garantir que totes les produccions tinguin un mercat 

d’abast ampli, no només que les compri TV3, sinó que els continguts siguin atractius 

per a moltes altres televisions i àmbits de distribució. Per tant, reclama, amb aquesta 

perspectiva, les produccions en català, castellà i molts altres idiomes, a fi d’assolir un 

mercat més ampli que només Catalunya. 

Quant al pressupost d’un milió i mig d’euros que inclou la mesura, demana 

novament el desglossament per partides, així com un calendari. En aquest sentit, 

manifesta que els emprenedors, les start-ups, i tothom qui té la voluntat d’engegar un 

projecte ha de poder tenir la facilitat i el suport per part de les administracions, però 

també cal eliminar molts obstacles que avui impedeixen que el sector de 

l’audiovisual tingui la capacitat i la potencialitat que hauria de tenir. 

Dit això, adverteix que allò intolerable és, com ha explicat la Sra. Barceló, que un 

director d’un museu impedeixi que es rodi una sèrie, Isabel, en aquell cas, o que, 

altrament, es permeti el rodatge d’una pel·lícula porno al mig del carrer. Per tant, 

apel·la a la claredat dels criteris, sense dirigismes ni intervencionismes, i que també 

vetllin per la bona convivència amb els veïnats quan es fa un rodatge. Confia, també, 

que la Taula de l’Audiovisual que s’ha de crear es basi en aquests principis. 

 

La Sra. ROVIRA saluda les persones que avui són en aquesta sessió en representació 

de la plataforma Municipalitzem, que novament han vingut a mostrar les seves 

reivindicacions. 

Pel que fa a la mesura de govern, manifesta que el grup de la CUP comparteix que 

l’Ajuntament ha de desenvolupar les seves competències i una política municipal en 

el sector audiovisual de Barcelona. 

Seguidament, adreça al Sr. Collboni un seguit de qüestions que els semblen 

rellevants. Així, en primer lloc, quant a la utilització de la via pública per a rodatges, 

diu que no els queda prou clara quina és la intenció de reformular la Taula Municipal 

de Rodatges; en aquest sentit, remarca que el 2015 es van fer més de tres mil 

rodatges a Barcelona, i entenen que cal ser molt cautelosos amb “tot s’hi val”, amb 

l’afany d’incrementar els ingressos, atès que això pot acabar afectant els residents de 

la ciutat i l’activitat quotidiana dels barris.  

Afegeix que en la mesura s’esmenta que el funcionament de l’audiovisual a la 

ciutat és marcadament de matriu empresarial i, per tant, que cal evitar 

intervencions que generin competències deslleials; i fa avinent que els sorprèn 

aquesta consideració, atès que, paral·lelament, la regidoria de Cultura ha comprat 

teatres, cosa que al seu parer també genera competència deslleial en el marc de les 

arts escèniques. 

Pel que fa a les línies d’actuació de difusió social de l’audiovisual, assenyala que 

troben a faltar una major implicació en la implementació de l’exhibició de 

pel·lícules en versió original subtitulada en català, i consideren que s’hauria 

d’augmentar el 50% de les pel·lícules traduïdes al català. 

Subscriu que cal potenciar BTV, però entenen que és imprescindible començar per 

la seva plantilla i la seva gestió, de manera que reitera la reclamació d’una gestió 

directa al cent per cent, i aplaudeix la intencionalitat que, per una vegada, 

comunicació i cultura trobin espais comuns per posar en relleu tot l’actiu creatiu 

de la ciutat. 

Finalment, consideren imprescindible que a la Taula de l’Audiovisual hi hagi 

representació dels treballadors i treballadores del sector, que ara no es preveu, ja 

que malgrat que s’ha reconegut la gran precarietat laboral en el món de la cultura, 
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encara no s’ha presentat cap mesura de govern ni cap altra eina per revertir la 

situació. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix el suport dels grups a la mesura en termes generals. 

Seguidament, puntualitza que el pressupost és d’un milió quatre-cents trenta-set mil 

euros anual, cosa que implica continuïtat en les polítiques audiovisuals. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix a demanar que es modifiqui la part relativa a la 

participació de BTV a què s’ha referit anteriorment. 

 
 

2.- Arbres per viure. 

 

La Sra. SANZ comença la seva intervenció agraint la feina dels més de set-cents 

professionals i tècnics que han fet aportacions clau per a l’elaboració de la mesura, 

mitjançant cinquanta-quatre sessions de participació que ja s’havien iniciat durant 

el mandat anterior, a fi d’elaborar aquest pla director de l’arbrat de Barcelona 

2017-2037, un document estratègic que guiarà l’acció municipal en matèria de 

planificació, gestió i conservació de tot l’arbrat de la ciutat. 

Destaca que el desenvolupament del verd és una prioritat del Govern municipal 

pels seus beneficis socials, en la salut i també mediambiental, alhora que és una 

demanda clara per part de la ciutadania, tal com es reflecteix a les enquestes 

municipals. 

Destaca, per tant, que aquest que avui presenten és un pla de futur per als arbres 

de la ciutat, els “veïns silenciosos”, que cobreixen el 25,20% de la superfície de la 

ciutat i constitueixen una gran biomassa que esdevé un patrimoni natural de gran 

valor. 

Justifica l’abast del pla fins al 2037, vint anys, atès el llarg cicle vital dels arbres; i 

fa avinent que s’estén a tot l’arbrat de la ciutat, no només al que correspon a la 

gestió municipal. Per tant, plantegen un pressupost de 9,6 milions d’euros anuals, 

8,3 milions dels quals estaran dedicats al manteniment de l’arbrat de la ciutat, cosa 

que suposa un 16% d’increment respecte a la inversió actual. 

Afegeix que el pla també és proposa aconseguir un arbrat de qualitat suficient, 

exemplars més grans, més madurs, amb un estat vegetatiu millor i també millors  

condicions del sòl a fi d’elaborar una veritable infraestructura verda que proporcioni 

els màxims serveis a la ciutadania —ambientals, socials, psicològics—. 

Finalment, destaca alguns dels grans reptes que fixa la mesura de govern amb un 

horitzó de vint anys; en primer lloc, es pretén aconseguir l’increment d’un 5% de la 

cobertura arbrada a tota la ciutat, i assolir el 30% de la superfície urbana coberta per 

arbrat; en segon lloc, garantir que dins la trama urbana un 40% de les espècies 

d’arbres siguin adaptades al canvi climàtic —actualment el percentatge és del 30%—

. 

Continua enumerant, entre els reptes que vol afrontar el pla, l’objectiu d’assolir un 

patrimoni arbori divers en què, dins la trama urbana, no hi ha hagi cap espècie que 

superi el 15% del total de l’arbrat, també com a mesura profilàctica per evitar que 

plagues determinades afectin gran quantitat d’exemplars. Indica que actualment els 

plataners superen de llarg aquest percentatge i, per tant, es produirà una disminució 

dels exemplars d’aquesta espècie, que es mantindrà als espais on té una presència 

important, com ara les grans vies com la Diagonal, Gran Via o el passeig de Gràcia. 

Assenyala, en quart lloc, l’objectiu de posar a disposició de la ciutadania tota la 

informació sobre característiques i serveis de cadascun dels arbres de la trama urbana 

mitjançant les tecnologies interactives, i que es vincula al cinquè gran repte del pla, 

que és aconseguir que a totes les escoles de primària de Barcelona els nens i nenes 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  8  

identifiquin i apreciïn els arbres del seu barri. 

Destaca la importància d’aquesta mesura de govern, que situa el verd com una de les 

peces centrals en la construcció d’una ciutat habitable i saludable, i com a aliat contra 

el canvi climàtic i la contaminació. 

 

La Sra. VILA diu que el seu grup troba del tot insuficient i poc ambiciós aquest pla 

d’arbrat que avui els presenten, perquè haurien volgut que, a més dels arbres, que ja 

entenen que són molt importants, hagués abraçat un àmbit més ampli del verd urbà. 

Així, consideren que també hauria d’incloure els parterres, la jardineria o la 

recuperació dels terrats per ampliar el pulmó verd de la ciutat i per afavorir la lluita 

contra el canvi climàtic. 

Aprofita per preguntar què ha passat amb el pla “Flors”, una iniciativa endegada 

durant el mandat anterior per aconseguir que la ciutat, a més de verda, tingués color 

amb masses florals situades estratègicament en places i carrers. 

Afegeix que amb aquest pla, del qual valora molt especialment la feina tècnica que 

s’hi ha esmerçat, no els queda clar com es pensa recuperar el verd, hi troben a faltar 

polítiques ambicioses que marquin uns objectius a curt termini que siguin tangibles i 

d’envergadura. Confirma que no hi ha una concreció i definició acurada de les línies 

estratègiques i quin serà l’augment percentual del sòl dedicat a l’arbrat un cop 

s’implementi el pla. 

Agraeix al Govern que els informi sobre com substituiran els arbres malalts, o com 

evitaran que emmalalteixin, però diu que no acaben d’esbrinar quina és la política 

que volen seguir, ni quin model té per aconseguir una ciutat més verda. 

 

El Sr. ALONSO afirma que volen viure en una ciutat amb més arbres, plantes i 

espais naturals; una ciutat on s’hi pugui passejar allunyat dels sorolls i de la 

contaminació i gaudir de l’espai públic. 

Remarca que els arbres formen part de l’entorn natural de les persones, i aporten 

oxigen, ombra, tranquil·litat i millora de la qualitat de vida. Per tant, reclamen més 

arbres i més espais verds urbans. 

Reconeix, tanmateix, que cal resoldre diverses qüestions pel que fa a l’arbrat, i que a 

parer del seu grup no estan suficientment tractades en aquesta mesura de govern, com 

ara les al·lèrgies que provoquen algunes espècies en moltes persones, sobretot a la 

primavera. Afegeix que una altra qüestió que els preocupa són les plagues, algunes 

de conegudes però, sobretot, les noves, un aspecte en què no es pot abaixar la 

guàrdia. 

Consideren que aquesta mesura de govern té bones intencions, i apunta cap a una 

direcció que comparteixen plenament, que és l’increment d’arbres a la ciutat, més 

diversitat d’espècies, més biodiversitat, la recuperació d’espècies locals i, per tant, de 

la sostenibilitat, i aprofundir en la reducció de les espècies que provoquen al·lèrgies i 

millorar el control de plagues. 

 

El Sr. CORONAS celebra la presentació de la mesura, i confia que, atès que en 

aquest ple parlen essencialment d’habitatge, el seu títol, “Arbres per viure”, no sigui 

una mala premonició, tenint en compte l’increment dels preus de lloguer. 

Destaca que la ciutat està envoltada d’espais naturals amb una considerable massa 

forestal, com és el cas de Collserola o Montjuïc, però té un teixit urbà dens, sense 

grans parcs urbans i que, des de sempre, la ciutat ha estat conscient de la necessitat 

de renaturalitzar els seus carrers. Per tant, remarca que Barcelona disposa d’un gran 

patrimoni arbrat, que forma part del paisatge de la ciutat i que, més enllà del vessant 

estètic, millora la qualitat de vida contribuint a reduir la contaminació ambiental i 

acústica. 

Per tant, entenen que una eina com aquest pla director ha de ser benvinguda, més 
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encara si aporta objectius clars, com ara un pressupost anual i un calendari 

d’execució; tot i això, vol posar l’accent en la multitud de plans existents en l’àmbit 

de les polítiques ambientals d’aquest ajuntament, i consideren que aquest pla hauria 

d’estar integrat en el Pla del verd i la biodiversitat 2020. 

Recorda l’anunci amb bombo i platerets del Govern, d’acord amb allò que estableix 

el compromís “Barcelona pel clima”, d’incrementar el verd urbà en 1,6 quilòmetres 

quadrats; una proposta que el seu grup va qualificar d’agosarada i per això va 

demanar —i es va aprovar en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat— que 

en el termini de tres mesos presentés un informe que inclogués la relació 

d’actuacions que tenen previstes per avançar en el compliment d’aquest objectiu, i 

que a dia d’avui, un any després, encara esperen. 

Observa que a la mesura que avui presenten hi consta l’increment d’un 5% de la 

cobertura arbrada de la ciutat, i diu que no saben com pot contribuir això a avançar 

en l’objectiu que es proposen d’incrementar el verd urbà en més d’un quilòmetre 

quadrat. Això no obstant, els suggereix que, d’entrada, comencin a plantar arbres en 

la gran quantitat d’escocells buits que hi ha per tota la ciutat. 

Finalment, destaca un seguit d’aspectes importants, als quals també es fa referència 

en la mesura, com ara la importància de les TIC i les dades obertes a l’hora de 

disposar d’un bon cens que concentri la màxima informació dels arbres de la ciutat, 

amb l’objectiu de dur a terme una gestió més eficient de l’arbrat; o la importància de 

continuar avançant cap a un arbrat i una jardineria urbana que prioritzi les espècies 

autòctones i més preparades i resistents al canvi climàtic. 

 

El Sr. MULLERAS entén que tothom pot estar d’acord amb els objectius bàsics 

d’aquesta mesura de govern, com és la millora de la qualitat de l’aire, la reducció de 

la contaminació acústica causada pel trànsit, o donar refugi a infinitud d’espècies, 

que s’aconsegueix amb l’increment de verd a la ciutat. 

Tanmateix, entenen que aquesta mesura de govern és insuficient i contradictòria. 

Justifica aquesta apreciació recordant que una vegada va batejar la Sra. Sanz i el 

regidor Mòdol, que comparteixen tasques en l’àmbit d’urbanisme, Duo Pimpinela, 

atès que són habituals i públiques les seves discrepàncies sobre aspectes importants 

de la ciutat i, en aquest cas, entén que també es manifesta aquesta divergència. D’una 

banda, considera que és molt positiu incrementar el verd de la ciutat, però fa notar 

que això es contradictori, per exemple, amb la lloa i la defensa que fa el Sr. Mòdol de 

les places dures de les etapes socialistes a l’Ajuntament. 

Posa en relleu que el seu grup mai no ha estat partidari d’aquesta mena d’urbanisme i 

ha advocat per un increment del verd urbà quan es facin reformes urbanístiques o 

places noves. 

Afegeix que la mesura és insuficient perquè, d’una banda, hauria d’incloure els 

informes urbanístics necessaris per abordar aquest increment del verd urbà quan es 

faci qualsevol mena de reforma; a més, subscriu, com ha dit el Sr. Coronas, que 

s’hauria de començar per replantar els escocells buits, que n’és ple, i així ja podran 

començar a incrementar el nombre d’arbres. 

Subratlla que també haurien d’aprofitar aquesta mesura per difondre la cultura del 

verd, en col·laboració amb la gent que s’hi dedica, dels comerciants del sector; i 

fomentar el verd no només a la via pública, sinó també als balcons i finestres i als 

comerços. 

 

La Sra. LECHA saluda els membres de la plataforma Municipalitzem presents en 

aquesta sessió de plenari. 

Entrant en la mesura de govern diu que valoren positivament la feina feta per poder 

presentar aquest pla director, que en la seva introducció posa en relleu la importància 

de l’arbrat a la ciutat com a acostament a la natura, en el funcionament metabòlic 
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dels sistemes urbans i en la mateixa salut de la població. 

Assenyala que el compromís d’incrementar la superfície verda està recollit en l’acord 

de París de millora del canvi climàtic i, per tant, Barcelona ha d’augmentar la 

superfície verda que formen les capçades dels arbres, i entén que per aquest motiu 

aquest pla d’arbrat és prioritari. 

Indica que el plantejament i l’esforç de divulgació que inclou la mesura pel que fa als 

beneficis que aporta l’arbrat urbà acosta a una implicació veïnal de respecte i de cura 

del verd de la ciutat; i subratlla que aquest increment del nombre d’arbres redunda en 

benefici de les espècies d’aus que hi habiten. 

Afegeix que també valoren positivament que per fer aquest pla director s’hagi 

comptat amb la participació de tots els nivells professionals, a diferència d’altres 

casos en què només s’ha consultat la plantilla de Parcs i Jardins. 

Destaca, igualment, l’estudi i les accions per canviar totes aquelles espècies 

plantades en èpoques anteriors i que s’ha comprovat que no han tingut una bona 

adaptació; així, doncs, remarca que les noves espècies contribuiran, sens dubte, a 

l’increment de la biodiversitat. 

Fa avinent, també, que confien que d’una vegada es faci realitat el projecte de creació 

de corredors verds a fi d’enfortir la connectivitat entre les diverses masses forestals 

que envolten la ciutat i el verd urbà. 

Quant a les línies estratègiques que planteja la mesura, observa que algunes ja les 

havia començat a dur a terme personal de Parcs i Jardins, com ara l’estudi de noves 

espècies, o la instauració d’equips segons les necessitats. 

Malgrat tot, considera que aquest pla director necessita que el manteniment del verd 

urbà sigui a càrrec de Parcs i Jardins, un institut municipal que fins al 2005 va ser 

gestionat directament per aquest ajuntament i que, posteriorment, es va anar 

externalitzant fins a arribar a la situació actual.  

En aquest sentit, posa en relleu que la declaració de servei essencial del servei que 

presta aquest institut l’abril passat, promoguda pel Govern i amb el suport del seu 

grup, ha d’anar acompanyada de la recuperació de la plantilla estructural que 

marca les necessitats de la ciutat, i que explicita el conveni propi de Parcs i 

Jardins. 

Adverteix que ara com ara hi ha una triple escala salarial en aquest institut que 

comporta discriminació i, fins i tot, maltractament. Per tant, demanen que es 

pal·liï aquesta situació al més aviat possible i que s’internalitzi la totalitat de la 

plantilla. 

 

La Sra. SANZ agraeix les aportacions dels grups municipals a la mesura de 

govern, i avança que tindran ocasió de parlar-ne tècnicament i d’avaluar moltes 

altres qüestions vinculades al pla director. 

Quant a la referència a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que acaba de fer la 

Sra. Lecha, confirma que estan treballant per enfortir-lo, en considerar que ha de 

ser l’espai municipal de treball de potenciació del verd urbà. Per tant, remarca que 

una de les primeres decisions de l’actual govern va ser aturar-hi les amortitzacions 

de llocs de treball i tornar a fer convocatòries de places públiques. 

Afegeix que també estan treballant sobre moltes de les qüestions específiques que 

ha apuntat el Sr. Alonso, entre les quals la lluita contra les plagues o les al·lèrgies, 

i plantegen un seguit de mesures, entre les quals la més destacable és la 

introducció de la diversitat d’espècies. 

Subscriu l’observació de la Sra. Vila sobre la necessitat d’una visió estratègica i 

integral sobre l’actuació en el verd urbà, i confirma que tenen un pla d’abast més 

ampli, que és el que es va elaborar durant el mandat anterior. I aprofita per 

anunciar que aviat els informaran sobre el grau de compliment del Pla del verd i la 

biodiversitat, endegat el 2012 i amb un abast fins al 2020. 
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Ratifica, per tant, la importància de l’arbrat a la ciutat i celebra que el grup del PP 

defensi el verd urbà, a diferència del que ha fet el PP quan ha governat, per 

exemple, a Madrid o a València. 

Destaca que el pla director que presenten és pioner per conservar i ampliar el verd, 

amb l’objectiu d’aconseguir millors arbres i més sans. 

 

3.- Impuls i reforç del Pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals. 

 

La Sra. SANZ fa referència, en començar la seva intervenció, al fet que en aquesta 

mateixa sessió s’aprovarà el pla especial urbanístic que ha de regular l’activitat 

legal dels allotjaments turístics (PEUAT), i puntualitza que amb aquesta mesura 

de govern s’aborda l’altra cara, la que segurament més molèsties i problemes de 

convivència genera entre la ciutadania, que és la proliferació d’allotjaments 

turístics il·legals, i que cal abordar d’una manera integral i decidida. 

Es refereix a la presentació de la mesura de govern, el juliol de l’any passat, que 

volia ser un autèntic pla de xoc contra aquesta activitat il·legal, treballada 

conjuntament amb la regidoria de Turisme i amb els districtes més afectats, 

especialment Ciutat Vella, en què per primera vegada s’apuntava una bateria de 

mesures que incidien en diferents flancs, com ara la detecció física i virtual, 

mesures d’inspecció, de col·laboració ciutadana i també sancionadores. 

Fent una avaluació de la feina feta des de llavors ençà, assenyala que el balanç és 

positiu, tot i que insuficient, tenint en compte que hi ha més de sis mil pisos 

identificats com a il·legals. 

Remarca que en sis mesos s’han fet actuacions importants, com les més de mil 

ordres de cessament dictades, més de mil set-cents expedients sancionadors 

incoats, i un  

total de 247 habitatges que han cessat la seva activitat, 140 dels quals per 

compliment voluntari i 107 per precintament. 

Afegeix que també han estat negociant i treballant amb plataformes digitals a fi que 

compleixin la llei i deixin de fer publicitat de l’oferta il·legal, tot i que la manca de 

voluntat d’aquestes plataformes ha obligat a l’aplicació de la llei de turisme i a tirar 

endavant sancions fins al topall màxim de sis-cents mil euros que permet la 

normativa esmentada. 

Precisa que l’objectiu és que aquestes plataformes col·laborin amb l’Administració i 

deixin de fer publicitat d’una activitat il·legal. 

Indica que també han detectat il·legalitats en tretze residències d’estudiants, que 

actuaven, amb una llicència de residència i en sòl d’equipament, com a hotels 

encoberts. 

Fa avinent que en començar aquesta legislatura es van trobar que l’Àrea d’Ecologia 

Urbana pràcticament no disposava d’equip humà per destinar-lo a la inspecció, 

només hi havia dotze persones que assumien temporalment aquesta tasca, de manera 

que el seu primer objectiu va ser buscar la manera d’aconseguir més recursos humans 

per a aquesta activitat inspectora. 

Conclou, per tant, que el principal objectiu és aconseguir tenir sota control l’activitat 

d’allotjaments turístics il·legals al més aviat possible. I remarca que alguns grups 

municipals han posat molt d’èmfasi per aconseguir aquest compromís. Es refereix, en 

aquest sentit, a una de les peticions concretes formulada pel grup d’ERC al PEUAT. 

En conseqüència, posa en relleu que el reforç del Pla de xoc endegat l’any passat que 

presenten amb aquesta mesura és un instrument incomparable amb el de cap altra 

ciutat, amb un increment remarcable del cos de personal inspector, que multiplicarà 

la capacitat d’acció d’aquest ajuntament per poder controlar i sancionar aquesta 

activitat il·legal. I assenyala que estableix dues accions concretes que són, durant el 

2017, doblar el personal d’inspecció —que ja havia augmentat de dotze a vint 
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persones, consolidades en l’estructura—, de manera que passarà a quaranta persones; 

i també es doblarà el cos de visualitzadors, que dóna suport a la detecció d’aquests 

habitatges turístics, que també passarien de vint a quaranta persones. Afegeix que 

també tenen l’objectiu que el 2018 s’incorporin trenta persones més a aquestes 

tasques. 

Destaca, per tant, que en dos anys i mig hauran multiplicat per nou la plantilla 

dedicada a la tasca de detecció i inspecció. Entén que aquestes xifres permeten 

afirmar sense cap mena de dubte que la lluita contra els allotjaments turístics il·legals 

és una prioritat del Govern de la ciutat, que consideren compartida per tots els grups 

municipals. 

 

La Sra. RECASENS anuncia que el seu grup farà una esmena a la totalitat pel que fa 

a aquesta mesura de govern. Puntualitza que comparteixen la preocupació per la 

lluita contra tota mena d’allotjaments il·legals, però entenen que aquest informe de 

vuit pàgines que els presenten avui, amb el qual pretenen avaluar els resultats del Pla 

de xoc, és realment insuficient. 

Observa que anomenen pla de xoc a un mer desplegament d’instruments que ja 

estaven previstos o en marxa en el mandat anterior, entre els quals els visualitzadors, 

que el mateix govern reconeix que el setembre de 2014 ja es van posar en marxa; 

l’increment anual de vint inspectors, que també havia previst el govern anterior; el 

web aranya o el telèfon de queixes, també implantats en la legislatura passada. 

Per tant, confirma que troben a faltar un balanç del conjunt de mesures que l’actual 

govern va anunciar a so de bombo i platerets, entre les quals la tramesa de vuit-centes 

mil cartes a veïns i veïnes a fi que poguessin denunciar si als seus edificis hi havia 

algun habitatge d’ús turístic il·legal, i pregunta quantes denúncies s’han fet, i quantes 

han estat falses. 

Afegeix que el 5 d’agost de 2015, el Govern va anunciar que tots els habitatges 

il·legals es podrien convertir en pisos socials, i tot just transcorregut un any, el juliol 

de 2016, ha de reconèixer el fracàs de la mesura, atès que cap pis il·legal ha revertit 

cap a l’ús social. 

Continua dient que també es van referir a l’establiment de convenis amb 

administradors de finques a fi d’assessorar les comunitats de veïns, i fins i tot van 

arribar a explicar que amb l’impost turístic finançarien el canvi d’estatuts de moltes 

comunitats de veïns per poder prohibir l’ús de l’habitatge turístic a les seves finques. 

Pregunta què ha succeït amb això. 

Igualment, recorda que van dir que havien obert juntament amb l’Agència Tributària 

986 expedients i s’havien detectat tres mil contribuents. Diu que tampoc no saben 

què ha passat amb les sancions a les plataformes que fan publicitat d’allotjaments 

il·legals, com és el cas d’Airbnb. 

Assegura que els ha sorprès molt que en aquest informe es digui que hi ha sis mil 

habitatges il·legals, dels quals només n’han visualitzat dos mil i tan sols n’han 

precintat 107. Fa notar, a més, que a les rodes de premsa que va fer el Govern l’agost 

de 2016 no va fer públic aquest nombre d’habitatges que ja havien estat precintats. 

Addueix, finalment, que si fos del grup d’ERC, que avui donarà suport al PEUAT, 

estaria francament preocupada pel balanç del pla de xoc que els presenten. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que aquesta que avui presenten, més que una mesura de 

govern, és una mesura pal·liativa davant la sentència que dictaran d’aquí a una estona 

amb l’acord a què han arribat, in extremis, amb el grup d’ERC per a l’aprovació del 

PEUAT. Remarca que el sector els ho ha fet saber així mitjançant un comunicat 

duríssim, emès ahir, arran de la mesura que avui s’aprovarà. 

Observa que els presenten les mesures de reforç d’un pla de xoc ja d’entrada poc 

ambiciós i buit de contingut; fa notar que en la introducció d’aquesta mesura s’hi diu 
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que és l’Administració pública la que ha de liderar, juntament amb el sector turístic, 

les actuacions per garantir la convivència entre l’ús turístic i la ciutadania de 

Barcelona. Per tant, considera que el Govern ha de ser conscient que el sector turístic 

considera l’Administració local com el principal obstacle per desenvolupar la seva 

activitat. 

Assenyala que en aquesta mesura també s’hi fa una anàlisi de la legislació vigent, 

lleis i decrets, que faculta aquest ajuntament per dur a terme l’acció inspectora, 

mentre que fa ben poc el Govern reclamava a la Generalitat alguna de les 

competències que li són pròpies i que aquella administració es nega a traspassar. Fa 

notar, però, que han oblidat de referir-se a la Llei de simplificació administrativa, 

16/2015, que estableix un procediment administratiu per garantir que totes aquelles 

persones que es troben en situació d’irregularitat puguin esmenar-la mitjançant 

procediments administratius, i garantir-los, en molts casos, passar a una situació de 

legalitat, i retreu al Govern que ometi mencionar aquesta llei d’una manera 

intencionada. 

Pel que fa a les xifres que aporten en aquest document, afirma que són diferents a les 

que fa pocs dies va proporcionar el Sr. Colom a la comissió d’Economia, com ara 

que després d’incoar 1.715 expedients sancionadors només han cessat l’activitat 247 

allotjaments turístics. Considera, a més, que es van emprar procediments més que  

qüestionables per poder saber quins allotjaments operen il·legalment, com ara 

l’enviament massiu de cartes als veïns de la ciutat per aconseguir que fossin els qui 

desenvolupessin una activitat inspectora que correspon a l’Administració. 

Afegeix que en aquest informe s’hi diu que es doblarà el nombre d’inspectors, però 

puntualitza que als vint inspectors i visualitzadors actuals els venç el contracte i, per 

tant, l’única cosa que es farà és renovar aquesta vintena de contractes, res més. 

Finalment, posa en relleu que el Govern assegura que amb les mesures que aplicarà 

acabarà controlant el 2023 la problemàtica actual dels allotjaments turístics il·legals, 

i considera que això és massa temps. 

 

El Sr. BOSCH afirma que el seu grup no donarà descans al Govern en afrontar el 

problema dels llits turístics il·legals, atès que aquesta activitat no permet el descans 

dels veïns per la generació de molèsties i sorolls; una activitat que no paga impostos, 

no té inspeccions de treball, d’hisenda o de sanitat. Per tant, ratifica que la seva 

obligació és vetllar per la ciutadania. 

Considera que el pla de xoc que van presentar l’any passat no ha tingut aquest efecte, 

atès que en un any i mig d’aplicació dels 6.500 pisos turístics il·legals, xifra estimada 

que calculen que hi ha a la ciutat, només se’n van precintar 107. Per tant, entén que 

necessiten un pla de xoc nou, un d’efectiu, i en aquest sentit ha insistit el seu grup. 

Confia, en conseqüència, que amb aquestes mesures de reforç s’incrementi la 

plantilla d’inspecció d’acord amb les previsions. 

Malgrat això, reconeix dos aspectes molt importants en aquesta mesura, en primer 

lloc, el fet d’assumir que els pisos turístics il·legals s’han d’extingir, i que s’ha 

d’establir un horitzó per assolir-ho. Adverteix que això requereix un autèntic pla, 

amb calendari i previsions. 

Repeteix que el seu grup no donarà treva al Govern en l’assoliment d’aquest objectiu 

en benefici de la ciutadania. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ valora aquesta mesura de govern com un pla de xoc més, 

que ratifica que els anteriors o bé no es mereixien el nom o bé han fracassat, o 

ambdues coses. 

Observa que hi ha qui ha apuntat que aquest nou pla neix de l’exigència del grup 

d’ERC per donar suport al PEUAT, altrament, opina que era l’obligació fer-lo, 

malgrat que el d’avui tampoc no és un autèntic pla de xoc. Considera que si el 
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Govern està obligat a pactar determinades coses amb el grup d’ERC per obtenir el 

seu suport, hauria de pactar, per exemple, la cessió de competències de la Generalitat 

a l’Ajuntament de Barcelona a fi que esdevingui administració única a l’hora de 

disposar d’un règim sancionador contra els allotjaments turístics irregulars. Així, 

aquesta administració podria regular l’obligatorietat de la llicència prèvia per 

autoritzar un habitatge turístic o fins i tot la possibilitat d’actuar en l’àmbit dels 

albergs, com en el cas del projectat a la Vila Olímpica, i que serà una realitat que, 

malauradament, hauran de patir els veïns. 

Es pregunta quants plans més presentarà la Sra. Sanz; i esmenta el que el 2012 va 

presentar el Govern de l’alcalde Trias, que va fixar en 45 el nombre d’inspectors; i el 

setembre de 2014, es va presentar un pla de xoc que anunciava que es passaria de 60 

a 120. Tanmateix, fa notar que el PSC al Govern, i el grup d’ERC que dóna suport 

per aprovar el PEUAT, van votar els pressupostos del 2015 durant el govern de 

l’alcalde Trias, però, a canvi, no van aconseguir ni un sol inspector més. 

Posteriorment, en el següent pla de xoc aprovat durant aquest mandat es va anunciar 

que es passaria de 12 inspectors a 40, i, avui, que es passaria d’aquests 40 a 110; per 

tant, es constata que, realment, desconeixen el nombre d’inspectors que hi ha a la 

ciutat. 

Assenyala que tot això es produeix en un context de fracàs de les mesures estrella 

anunciades pel Govern, entre les quals, que els habitatges turístics clausurats podrien 

passar a ser habitatge social, les cartes proposant la delació dels veïnats i que 

assumissin la funció inspectora, i el tancament només de 247 habitatges turístics 

irregulars, el 4% dels que s’estima que hi ha a la ciutat. 

Insisteix en la necessitat d’establir un pla de xoc d’inspecció per evitar la 

confrontació entre el turisme i els residents a Barcelona, i entén que l’autèntic 

problema és la gestió turística d’aquest ajuntament, que és inexistent, ineficaç i que 

ha convertit una oportunitat en un problema per a la ciutat. 

 

La Sra. LECHA manifesta que per al seu grup el resultat de les accions d’inspecció i 

de sanció són pobres; 247 habitatges d’ús turístic han deixat de ser-ho a 31 de 

desembre de l’any passat, sobre un total estimat per aquest ajuntament de 6.275 

habitatges. 

Diu que els ha sorprès la detecció de 45 hostels i 21 residències d’estudiants sense 

llicència; en aquest sentit, assegura que poden entendre que un habitatge d’ús turístic 

pugui passar desapercebut als mitjans de vigilància i inspecció, però no els 

establiments d’aquest tipus. Per tant, demanen una informació detallada de com 

s’estan fent aquestes inspeccions. 

Remarca que en la introducció d’aquesta mesura, que ocupa més de la meitat del 

document, es comença posant de manifest que Barcelona és una ciutat amb un gran 

atractiu turístic, com si això fos un fenomen natural, una característica inherent de la 

ciutat i, per tant, sense remei; continua la introducció posant de manifest que aquest 

atractiu ha esdevingut una pressió fortíssima, també com un fet inevitable. 

Altrament, entenen que la catàstrofe que actualment comporta aquesta activitat té el 

seu origen en el model turístic, vigent des de fa més de vint anys, que s’ha perpetuat i 

s’ha magnificat. 

Fa referència a l’informe que el setembre passat va presentar el Govern sobre el pla 

de xoc, i recorda que el seu grup va considerar insuficient la dotació de recursos que 

es destinava al control dels habitatges turístics il·legals. Afegeix que els governs 

anteriors, tant del PSC i ICV-EUiA com de CiU, van tolerar aquest fenomen, que es 

va estendre com una taca d’oli guanyant terreny a costa de l’expulsió dels veïns. 

Alerta que avui dia és molt difícil trobar una escala en determinats barris on no hi 

hagi alguna mena d’habitatge d’ús turístic, ja siguin habitacions de lloguer, albergs o 

residències. Subratlla, tanmateix, que la distorsió que produeixen en els veïnats és la 
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mateixa tant si són il·legals com si no. 

Discrepen amb el fet que el Govern municipal es posicioni per un creixement 

sostenible, tal com planteja aquest informe, en una situació que ja és insostenible. En 

aquest sentit, fa notar que el manteniment d’esdeveniments com fires adreçades a la 

cultura d’elit no demostren cap canvi respecte a anteriors mandats. 

Es reafirma, per tant, que per al grup de la CUP l’alternativa passa pel decreixement i 

les polítiques alternatives que condueixen a recuperar la ciutat per als veïns i les 

veïnes. 

Això no obstant, consideren que és positiu l’increment de recursos per al control i la 

vigilància dels allotjaments il·legals, però encara el troben insuficient. 

 

La Sra. SANZ argumenta que una ciutat amb turisme no és un problema sempre que 

això no vagi en detriment de la seva condició de ciutat per als veïns i les veïnes i, per 

tant, el turisme implica regulació i ordre, determinar quin creixement ha de tenir i de 

quina manera, així com quins són els béns bàsics que cal preservar per a la 

ciutadania. 

Comparteix que aquesta mesura de govern no és un balanç perquè no ho pretenia, 

i tal com diu el seu títol informa de les mesures de reforç del pla de xoc presentat 

no fa ni sis mesos. Assegura que faran tants balanços com calgui, però entén que 

encara no és moment, tot i que remarca que el Sr. Colom va presentar en comissió, 

la setmana passada, algunes xifres assolides. 

Insisteix, per tant, que avui presenten aquestes mesures de reforç, producte de la 

pressió de determinats grups, als quals agraeixen la determinació de no donar-los 

treva en aquest sentit. 

Es ratifica en el fet que Barcelona no tolera l’activitat il·legal, i assegura que faran 

tot allò que és al seu abast per generar seguretat per a la convivència als barris. 

Entén, igualment, que tant la Sra. Recasens com la Sra. Mejías coneixen el 

procediment administratiu que hi ha al darrere de poder fer efectiu un 

precintament, i recorda que l’anterior govern, en quatre anys, va fer poc més d’una 

trentena de precintaments, mentre que aquest, en sis mesos, n’ha fet més de dos-

cents. 

 

El Sr. BOSCH agraeix el reconeixement que acaba de fer la Sra. Sanz a la 

vehemència del seu grup. 

 

c) Informes 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.11.6006.16) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre 

de 2016, que aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en 

el tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 

 

2.- (E.03.6046.16) RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de 

desembre de 2016, relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya, a títol de 

compravenda, de les finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 

247, i identificada registralment com a finca núm. 12301 de la secció 2 del 

Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 de la 

secció 5 del Registre de la Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 

19.X, identificada registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del 
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Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà, 

39.I., identificada registralment com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre 

de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, en virtut del conveni signat el 27 de 

desembre de 2016 amb la Generalitat de Catalunya, relatiu al finançament del 

tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, d’acord amb el que 

preveu l’article 11 punt 1 apartat p) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 

Carta municipal, i l’article 30, segon punt 22, del Reglament orgànic municipal. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que els punts 1 i 2 es tractaran conjuntament.  

La Sra. SANZ recorda que ja han tingut ocasió de tractar i valorar aquest conveni a 

les comissions d’Economia i d’Ecologia, atès que ambdues tinències d’alcaldia han 

treballat conjuntament. 

Indica que la proposta permet que els barris de la Marina es connectin amb metro, 

que és una reivindicació veïnal històrica a fi d’evitar la incomunicació que en moltes 

hores del dia es produeix en aquests barris. Afegeix que aquesta era, a més de la 

voluntat d’aquest govern municipal, una exigència que havien plantejat tots els grups 

municipals des de fa temps. 

Destaca, per tant, el fet que l’actual govern va entomar l’exigència dels grups de 

desenvolupar aquesta infraestructura bàsica que ha de permetre, en col·laboració amb 

el Govern de la Generalitat, que l’estiu del 2018 entrin en funcionament dues 

estacions de metro —Foc Cisell i Foneria— per connectar els barris de la Marina. 

Assenyala que el conveni preveu l’adquisició de diverses finques propietat de la 

Generalitat, que són d’interès municipal per desenvolupar-hi equipaments; precisa 

que es tracta d’un sòl públic en l’àmbit de Cotxeres Borbó, al districte de Nou Barris, 

per fer-hi equipaments; l’adquisició del Borsí, un dels edificis emblemàtics de Ciutat 

Vella, i el desplegament del planejament en l’àmbit de Can Batlló, al districte de 

Sants-Montjuïc, que permet fer un aposta per l’habitatge i el verd urbà. 

Indica que amb aquesta adquisició de les peces a la Generalitat, aquesta es 

compromet a posar l’import de la venda íntegrament en l’obertura de les dues 

estacions de metro esmentades que es desenvolupen en tram sud de la L10, que dóna 

resposta a una reivindicació veïnal històrica i que és un acte de justícia urbana. 

 

El Sr. MÒDOL fa esment, també, que el metro de la Marina és una reivindicació 

històrica dels grups municipals, especialment del PSC. Per tant, valoren la 

importància que té que el Govern municipal assumeixi una responsabilitat que no li 

pertoca perquè entén que cal desencallar l’arribada del metro a aquests barris. 

Tanmateix, diu que consideren que això no és suficient, atès que si bé soluciona el 

problema de connexió dels barris de la Marina, no poden renunciar a exigir a la 

Generalitat que compleixi amb les seves obligacions i que executi la totalitat de la 

infraestructura, ja que, altrament, d’una banda es resoldrien els problemes del barri 

de la Marina, però, d’altra banda, es contribuiria a aprofundir el desequilibri amb els 

veïns de la resta de l’àrea metropolitana. 

Per tant, es reafirma en la consideració que aquest conveni no estableix el millor 

mètode per donar serveis als veïns; que la solució no passa perquè aquest ajuntament 

vagi assumint allò que li pertoca a la Generalitat. 

Remarca que la ciutat està plena d’edificis municipals buits que no es poden 

mantenir, mentre que amb aquest conveni n’incrementen el nombre. Per tant, 

considera que han de lluitar perquè sigui la Generalitat qui faci front als reptes. En 

aquest sentit, fa avinent que el PSC ha exigit a la Generalitat el compliment d’un pla 

i una programació realista per acabar del tot aquesta infraestructura de metro, amb un 

calendari i un model de finançament clar, que confien que els la facin arribar amb 

totes les dades. 
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La Sra. RECASENS, després d’avançar el suport del seu grup al conveni, fa un 

seguit de consideracions i demana aclarir alguns termes, atès que el Govern 

municipal amaga sistemàticament algunes xifres. 

Es remunta a l’origen d’aquest conveni, que sorgeix del problema greu d’execució 

pressupostària, i la perspectiva d’un superàvit de més de cent milions d’euros. Fa 

notar al govern actual que les seves proclames en contra del superàvit expressades 

durant el govern de CiU, ara li retornen com un bumerang. 

Precisa que el conveni implica, d’entrada, que aquest ajuntament pagarà el tram II 

del metro a la Marina, trencant les línies competencials de finançament 

d’infraestructures. En segon lloc, indica que s’utilitza per reduir, d’un sol cop, 

quaranta milions d’euros del superàvit generat; i, també, condonar a la Generalitat 

quaranta milions de deute, oblidant tot allò que Barcelona en Comú preconitzava en 

campanya. 

Entén que és important que el Govern reconegui aquests fets, atès que ben aviat 

tindrà un problema de liquiditat. Indica que els seixanta milions que encara resten de 

superàvit no es podran invertir l’exercici vinent perquè han de reposar la caixa, que 

estan esgotant perillosament i, per tant, posant en risc el pagament a trenta dies. 

Subratlla la importància que la ciutadania conegui els detalls d’aquest conveni; i fa 

notar a la Sra. Sanz que allò que abans criticava durament al govern anterior, ara ho 

reprodueix condonant deute a la Generalitat. Apunta que això ho poden compartir, i 

que en poden parlar, però els demana l’honestedat de reconèixer que tot allò que 

preconitzaven ho han revertit del tot. 

Finalment, diu que la ciutadania té dret a saber què es fa amb els recursos, i ha de 

saber clarament que el patrimoni que s’adquireix per raó d’aquest conveni s’haurà de 

rehabilitar i invertir-hi perquè tingui retorn social. Per tant, pregunta què pensen fer 

amb l’edifici del Borsí, en la compra del qual s’han invertit vuit milions d’euros, i es 

preveu que costarà quatre milions de restauració; què explicaran als veïns de 

Cotxeres Borbó, que veuen que el solar va passant d’unes mans a unes altres, i ara els 

prometen escoles bressol i habitatge. 

Conclou, per tant, que hi ha molta demagògia però pocs fets. I reclama informació 

transparent sobre les intencions del Govern a partir d’ara. 

 

El Sr. ALONSO expressa el desig que aquest conveni signifiqui un compromís ferm 

per connectar el barri de la Marina amb metro, una reivindicació justa del veïnat; i 

manifesta que el barri no es mereix ser el pati del darrere de la ciutat, situació a què 

l’han condemnat les forces polítiques que fins ara han governat la ciutat. 

Posa en relleu que el seu grup ha defensat des del primer dia la necessitat de la 

connexió amb el metro; formava part del seu programa electoral, ho han reivindicat 

en un manifest conjunt amb altres grups polítics, i han votat sempre a favor de les 

propostes en aquesta línia en comissió i al Plenari. 

Per tant, avança el vot a favor de l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i la 

Generalitat, confiant que contribuirà a donar compliment a una qüestió de justícia. 

Feta aquesta justificació de l’adhesió al conveni perquè es completin les obres de 

l’L10 de metro, es refereix a tot allò que no s’hi diu, però que la ciutadania té dret a 

saber. Creu que ara tenen pressa a posar-se medalles, perquè els veïns saben que les 

obres del metro a la Marina haurien d’haver acabat fa deu anys, durant els quals ERC 

ha governat amb el tripartit, ha estat soci preferent de CiU i ara torna a governar amb 

la coalició Junts pel Sí. 

Fa referència a la roda de premsa posterior a la signatura del conveni, en què el Sr. 

Josep Rull, de PDECat, antiga CiU, confessa que cada any es malbaraten 450 milions 

d’euros en el tram central de la L9 de metro, que no està en servei. Es mostra 

perplex, per tant, que la Generalitat no sigui capaç de disposar de quaranta milions 

d’euros per acabar les dues estacions de metro al barri de la Marina però, en canvi, 
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pugui malbaratar cada any un xifra com la que ha esmentat.  

Reconeix que Barcelona en Comú ha estat hàbil a l’hora de vendre el conveni, ha fet 

una maniobra estètica molt ben organitzada per camuflar l’aportació econòmica 

d’aquest ajuntament com una compravenda d’immobles i solars. Això no obstant, 

creu que no aconsegueixen enganyar ningú i que la realitat és que es tracta d’una 

aportació a la Generalitat que respon a un xantatge. En aquest sentit, recorda que la 

Generalitat és l’administració que té l’obligació de pagar les obres del metro, i que 

exigeixi un conveni amb aquest ajuntament per acabar les estacions és un xantatge i 

mala gestió, i no li sembla que puguin sentir-se orgullosos d’això. 

Entén que la prova del que acaba de dir és que els ajuntaments que no poden pagar 

aquests quaranta milions d’euros, com és el cas de l’Ajuntament de l’Hospitalet, es 

queden sense estacions de la L10 al seu municipi. 

Recapitula que tot plegat es deu a una mala gestió, retards inadmissibles i 

sobrecostos inassumibles. Per tant, entén que avui, en comptes de posar-se medalles, 

convé ser prudents; i posa en relleu la voluntat política ferma de tots els grups 

municipals per aconseguir que el metro doni servei als veïns del barri de la Marina, i 

sembla que aquesta voluntat queda reflectida en el conveni; per tant, avança que hi 

donaran suport. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el seu grup va plantejar aquest acord d’ençà que va 

començar aquest mandat; i fa avinent que, llavors, molts dels aquí presents van dir- 

los que això era impossible i, fins i tot, el Sr. Mòdol ho va arribar a qualificar de 

frivolitat i no va votar a favor que aquest acord comencés a tirar endavant. Afegeix 

que, a més, el regidor té la gosadia ara d’afirmar que no comparteix com s’estan fent 

les coses, i el convida a reflexionar quin és el seu paper en el govern de la ciutat. 

Considera que el grup d’ERC té un paper necessari per materialitzar allò que 

interessa a la ciutadania, que no és quina administració paga què, perquè la 

ciutadania no té cap obligació de saber quines són les competències de cada 

administració i, altrament, han de defensar la igualtat de tots els ciutadans, en aquest 

cas que arribi el metro al barri de la Marina després de quaranta anys de reivindicar-

ho. 

Reconeix els errors passats, però entén que ara no poden desaprofitar l’oportunitat, i 

pregunta si aquest consistori vol que els veïns i les veïnes de la Zona Franca tinguin 

metro. 

Replica al Sr. Alonso que no tenen cap intenció de posar-se medalles, sobretot 

perquè estan al principi del camí i s’han d’esmerçar molts esforços encara. I assegura 

que començaran a estar satisfets el dia que els primers veïns de la Marina posin els 

peus al vagó. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ subscriu l’objectiu de l’arribada del metro als barris de la 

Marina de la Zona Franca, però assenyala que una altra cosa és l’eina emprada per 

aconseguir-ho, en aquest cas la signatura d’un conveni amb què el seu grup no està 

d’acord. Entén que amb aquest conveni es ratifica que la Generalitat no exerceix les 

seves obligacions i que fa desistiment de les seves funcions com a govern de 

Catalunya en allò que li és competència, com el finançament, la construcció i la 

posada en servei d’una infraestructura bàsica com és la L9 de metro. 

Assegura que la primera cosa que no agrada a la seva formació és l’enunciat del 

conveni —conveni per finançar les actuacions de la L9 de metro amb la venda 

d’immobles de la Generalitat—, és a dir, s’imposa a l’Ajuntament de Barcelona 

adquirir immobles a la Generalitat si vol que el metro arribi a la Marina i la Zona 

Franca, una actuació que qualifica de xantatge de ciutat, i un greuge respecte a 

inversions de la Generalitat en altres llocs de Catalunya; així, remarca que és un 

greuge amb el metro del Vallès, en què la Generalitat ha invertit 407 milions d’euros, 
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i converteix els veïns de la Marina en ostatges d’una política que gira l’esquena a 

Barcelona. 

Afegeix que en el conveni no consta cap exigència quant a la finalització de les obres 

i la posada en servei, només s’hi apunta el primer semestre de 2018. 

Denuncia que, a més, aquest ajuntament està obligat a adquirir uns immobles per 

valor de quaranta milions d’euros, més vuit milions d’IVA; i els sorprèn la 

inexistència d’informes de valoració externs contractats per aquest ajuntament sobre 

Cotxeres Borbó i del Borsí; o que no s’hagi exigit una valoració interna i externa dels 

immobles a fi d’ajustar el preu que aquest ajuntament haurà de pagar. 

Quant al cost final de l’operació, alerta que en desconeixen l’import, atès que els 

immobles adquirits s’hauran de rehabilitar i mantenir. Afegeix que tampoc no els han 

explicat en detriment de quines prioritats s’ha fet aquesta operació. 

Concreta que, fins a dia d’avui, la L9 de metro ha costat setze mil milions d’euros, 

quan el cost inicial estava previst en dos mil cinc-cents; és a dir, el cost s’ha 

multiplicat per sis i, per acabar-ho d’adobar, ara als barcelonins els toca pagar 

quaranta milions més, més vuit d’IVA. Afegeix que encara no disposen de l’auditoria 

tècnica i econòmica que els permeti saber les causes d’aquest desgavell pel que fa al 

cost previst inicialment. 

Com aquí ja s’ha dit també, es refereix al fet que anualment es paguen més de quatre-

cents milions d’euros en cànons a les constructores de la L9 per trams que no han 

entrat en funcionament. 

Es referma en el fet que el seu grup està a favor que els veïns de la Marina puguin 

disposar, finalment, de dues estacions que donin servei al barri, però recalca que no 

estan disposats que aquest ajuntament substitueixi la Generalitat en els seus deures 

envers la ciutat i, per aquest motiu, avança un vot d’abstenció. 

 

El Sr. GARGANTÉ inicia la seva intervenció enviant una abraçada als companys 

sahrauís que des d’aquest dilluns són jutjats per la protesta de novembre de 2010 al 

campament de Gdeim Izik, que exigia drets socials i llibertat nacional per al poble 

sahrauí. 

Dit això, i amb referència al punt en debat, fa avinent que els companys i companyes 

de l’assemblea de Sants-Montjuïc els han fet arribar el posicionament següent, que 

llegeix: “En el seu conjunt, veiem aquest conveni com a positiu perquè implica el 

compromís que, finalment, arribi el metro als barris de la Marina, però lamentem que 

durant més de trenta anys totes les administracions de tots els colors polítics hagin 

oblidat aquesta zona de Barcelona. 

Celebrem que l’Ajuntament i la Generalitat s’hagin posat d’acord, ambdues 

administren diner públic i és la seva obligació posar-lo al servei de la gent. No 

s’entén que no ho hagin fet fins ara i, al final, qui ha rebut les conseqüències han 

estat els barris de la Marina, on viuen més de trenta mil persones. 

Ha arribat el metro a la Marina, però ha costat massa temps i massa diners públics. 

Hi arribarà després de la línia a l’aeroport, que és la que van prioritzar l’Ajuntament i 

la Generalitat obeint les exigències del Mobile World Congress; esdeveniment que, 

per cert, ocasiona molts problemes de mobilitat a la Marina. 

Arribarà el metro a la Marina, però de moment només es construiran les parades de 

Foneria i Foc Cisell. No sabem quan està previst obrir la parada de Motors, que 

també exigia el veïnat i que faria molta falta, sobretot al veïnat de la colònia 

Santiveri, un dels barris més oblidats del districte de Sants-Montjuïc. Tampoc no 

sabem quan s’obriran les estacions de Provençana, Ildefons Cerdà, Zona Franca 

Litoral, Zona Franca Port, Zona Franca ZAL, Zona Franca nova ZAL i Polígon 

pratenc; moltes d’elles en polígons industrials on l’ús del cotxe privat s’imposa a 

manca d’un transport públic suficient. 

Ens preguntem si darrere d’aquesta llarga espera del metro hi ha hagut més que les 
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necessitats d’uns barris, que haurien d’haver estat sempre la primera preocupació, 

una mirada adreçada al negoci. Ens preocupa veure que en els punts 1, 2 i 3 del 

conveni, i també a l’apartat “Antecedents” de l’informe de serveis jurídics de 

Patrimoni, es parla de desenvolupament, d’activitat industrial, logística i firal, 

d’espais emergents d’oficines de nova construcció, i d’un major desenvolupament de 

l’oferta de serveis i, en canvi, s’hi troba a faltar un punt de vista de cohesió social, de 

convivència, del veïnat, de fer uns barris més acollidors i més oberts a la participació 

veïnal. 

Aquesta visió centrada en el desenvolupament d’uns negocis és molt perillosa 

perquè, al cap i a la fi, el que faran serà explotar o expulsar el veïnat que, a sobre, se 

n’haurà d’alegrar. 

La gent vol el metro, però haurem d’acceptar sempre aquest model que posa els 

negocis per davant de la vida dels barris com si fos l’únic possible? 

Ara que aquests barris han patit l’aïllament tots aquests anys hi posaran el metro, 

però hi posaran també oficines i hotels, tot serà molt més bonic, molt més modern, 

molt més funcional i, sobretot, molt més car. Hi haurà espai per a la gent dels barris? 

La Marina és un dels barris de creixement turístic al PEUAT, i això vol dir que s’hi 

poden posar 1.480 places hoteleres. En aquestes condicions de bombolla 

immobiliària i hotelera s’han de prendre mesures perquè el metro no acabi sent una 

arma d’expulsió massiva de les veïnes. El projecte hauria de garantir que no tot 

siguin oficines i nous hotels, i cal evitar la pujada dels lloguers que es pot preveure 

que vindrà al darrere. 

Aquests barris tants anys oblidats, i fins i tot marginats, al peu de Montjuïc i a tocar 

del cementiri, ara podrien patir un procés de gentrificació. 

La gent de la Marina ja ha patit prou!” 

 

El Sr. MÒDOL es ratifica en el fet que sempre acusarà el Sr. Bosch de frivolitat, atès 

que en comissió va explicar a tothom que amb vint-i-cinc milions d’euros podia 

quedar acabat tot el tram de metro de la Zona Franca, i li retreu que juguin amb els 

veïns. 

Li demana, a més, que si hi ha cap imprevist que faci que la Generalitat no compleixi 

amb la seva part, n’assumeixi la responsabilitat. 

 

La Sra. SANZ remarca que ja era hora que es pogués garantir al barri de la Marina el 

desenvolupament d’una infraestructura bàsica per a l’accés al dret a la mobilitat, i 

que ha de reparar la injustícia de mantenir uns barris de la ciutat desconnectats de la 

resta. 

Per tant, destaca que han esmerçat tots els esforços per posar-hi solució i que la ciutat 

guanyi no només el metro, sinó també equipaments amb un conveni que permet 

guanyar-hi per partida doble. 

Confirma, igualment, que no deixaran aquests edificis en desús com fins ara feia la 

Generalitat. 

Es felicita, per tant, pel consens assolit amb tots els grups quant a la necessitat 

indiscutible de tirar endavant la proposta que permet la connexió de la Marina amb el 

metro.  

La Sra. RECASENS retreu a la Sra. Sanz que continuï amagant el context del 

conveni i només parli de l’objectiu. Reconeix que l’arribada del metro a la Marina 

és essencial, però alerta que cal fer-ho bé, amb transparència i honestedat, sense 

especular amb el sòl i els equipaments i sense posar en risc les finances 

municipals. 

 

El Sr. ALONSO exigeix concreció en els objectius del conveni i calendari de 

posada en servei de les estacions de metro. 
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El Sr. BOSCH replica al Sr. Mòdol que les acusacions de frivolitat les hi torni a 

fer el 2018 quan comencin a circular els combois del metro pel barri de la Marina. 

I el convida a acompanyar-lo demà mateix a visitar amb ell els veïns del barri i 

que els parli de frivolitats. 

Fa avinent que recentment l’alcaldessa convidava novament el grup d’ERC a 

entrar al govern de la ciutat, del qual forma part el Sr. Mòdol, i es pregunta si els 

qualificatius que li acaba d’adreçar formen part d’una peculiar estratègia de 

seducció. Confirma, tanmateix, que no tenen cap intenció de formar part del 

Govern, i que es mouen per defensar els interessos de la ciutadania, que és el que 

han fet en aquest cas. 

 

El Sr. GARGANTÉ expressa el vot a favor del grup de la CUP. 

 

S’APROVEN els dos dictàmens en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 

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

soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

els acords següents: Primer.- Designar el Sr. Xavier Monge Profitós membre del 

Consell d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en 

substitució del Sr. Gerard Solé Segú. Segon.- Establir que el termini de designació 

del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens 

perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre Mercantil i també dur a terme la correcció d'errors 

materials en cas necessari. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, 

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

Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 

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. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20160563) APROVAR, definitivament, el Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025; 

RESTAR assabentat dels informes dels consells plenaris dels districtes;  

RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública 

d'acord amb els informes jurídics que figuren a l'expedient i que es donen per 

reproduïts; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

El Sr. MONTANER, en primer lloc, expressa l’agraïment a les entitats que lluiten pel 

dret a l’habitatge i que han col·laborat en la redacció d’aquest pla presentant-hi 

al·legacions, representants d’algunes de les quals avui són presents en aquesta sessió. 

Assenyala que avui presenten definitivament el Pla pel dret a l’habitatge a Barcelona 
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2016-2015, que han treballat durant un any, i que ha estat debatut en diverses 

sessions de comissió i també presentat al Plenari del Consell Municipal prèviament. 

Destaca que aquest pla suposa un canvi radical de paradigma amb relació a la política 

d’habitatge, situant-lo com un dret central, i posant totes les eines, dispositius i 

maquinària al cent per cent per aconseguir afrontar el problema de l’habitatge, que 

continua sent cabdal a Barcelona. 

Subratlla que es tracta d’un pla ambiciós i exigent, i alhora realista i executable. 

Afegeix que, igualment, suposa un canvi dràstic, ja que les operacions que es faran, i 

les que ja estan en marxa, es destinaran en un 80% al lloguer social i assequible. 

Precisa que el pla s’estructura en quatre grans eixos que inclouen afrontar 

l’emergència habitacional; el bon ús de l’habitatge, incorporant els pisos buits; obra 

nova per incrementar el parc d’habitatge públic de la ciutat, i la rehabilitació. 

Destaca, tot seguit, tres elements del procés final d’elaboració del pla com la 

participació dels districtes, amb els quals s’han celebrat vint-i-una reunions a fi 

d’aportar com a característica essencial tenir en compte la diversitat dels barris de la 

ciutat, l’adaptació a les necessitats i a les possibilitats quant a disponibilitat 

d’habitatge social a fi de redistribuir-lo en el territori. 

Indica que el pla s’estructura en cinquanta-nou actuacions, algunes de les quals 

relliguen amb operacions en marxa, que han de permetre fer-ne un seguiment acurat. 

Finalment, fa avinent que el pla s’ha debatut amb els grups polítics i les entitats a fi 

d’incorporar al pla més del 75% de les al·legacions que hi han presentat i que 

contribuïen a enriquir-lo. 

 

El Sr. FORN confirma el suport del seu grup al Pla pel dret a l’habitatge, atès que en 

bona part s’hi senten representats i el valoren com una continuïtat del pla que van 

posar en marxa el mandat anterior. 

Així, destaca que el pla fixa com a prioritat la creació d’un parc d’habitatge públic, 

que suposa un acord de ciutat entre les formacions polítiques municipals. 

Posa de manifest que es tracta d’un acord a llarg termini, atès que la vigència del pla 

abasta més d’una legislatura i, per tant, és una garantia de bons resultats. En aquesta 

línia, subratlla que el seu grup ha trigat dinou mesos a poder tancar un acord amb el 

Govern municipal, i es felicita especialment perquè el primer acord a què arriben 

sigui per l’habitatge. 

Entén que hauria estat inconcebible que els grups municipals no haguessin fet un 

esforç per acostar posicions i consensuar les accions necessàries per afrontar un dels 

grans reptes de la ciutat, ja que aquest pla ha d’esdevenir un pla de ciutat més enllà 

de quin sigui el partit que la governi. 

Aprofita per agrair la participació en la negociació del regidor Jordi Martí i de tot 

l’equip de govern, i destaca la voluntat d’acord, reflectida en el fet que la majoria de 

les esmenes que el seu grup va presentar al pla han estat acceptades,  

concretament divuit de dinou esmenes, onze de les quals totalment. Valora que 

gràcies a aquestes esmenes s’incrementa de 24 milions d’euros el pressupost destinat 

al parc de lloguer social, amb una dotació per al primer quinquenni que passa de 138 

a 162 milions d’euros. Igualment, desataca que també han contribuït al fet que el 

cens d’habitatge buit es creï en cinc anys en comptes de deu. Afegeix que també 

s’uniran esforços amb el tercer sector, que passarà a construir cinc-cents habitatges 

més. 

Continua explicant que, arran de les esmenes presentades pel seu grup, el Govern es 

compromet a estudiar la creació d’una empresa publicoprivada, a la qual els grans 

tenidors aportaran els seus actius immobiliaris, i l’administració blindarà el lloguer 

social. 

Remarca que les que acaba d’esmentar són algunes de les principals aportacions del 

seu grup, i que li permeten donar suport a aquest pla. 
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Això no obstant, adverteix que el seu suport al Pla pel dret a l’habitatge no és un xec 

en blanc, ja que anirà acompanyat d’exigència en el seu compliment; i reconeix que 

tampoc no és el pla que haurien fet, però valoren que comporta continuïtat en la feina 

endegada per l’anterior govern i, alhora, encaixa en el marc de les polítiques que 

impulsa la Conselleria de Governació en matèria d’habitatge. 

 

El Sr. BLANCO es refereix a la moció que Ciutadans va presentar al Parlament de 

Catalunya amb què reclamaven que el 30% de la taxa turística es destinés a 

polítiques públiques d’habitatge, i també que s’invertissin mil milions d’euros 

anualment en un pla autonòmic d’habitatge per a tot Catalunya, i puntualitza que 

aquesta xifra significa només el 3% del pressupost de la Generalitat. 

Assenyala que avui debaten un pla d’habitatge que compromet aquest ajuntament a 

dedicar-hi un 6% del pressupost durant els nou exercicis vinents, per tant, consideren 

que el mínim que poden exigir és que les altres administracions que tenen 

competències d’habitatge facin un esforç si més no semblant. 

Tornant a la moció que la seva formació va presentar en seu parlamentària, recorda 

que la coalició Junts pel Sí hi va votar en contra, i el grup parlamentari de CSQP, la 

marca de Podemos al Parlament de Catalunya, es va abstenir. 

En conseqüència, diu que quan apel·len a la coherència i a la coordinació entre les 

administracions es refereixen, justament, al fet que no és admissible que els mateixos 

partits votin diferentment les mateixes coses en el Parlament i en aquest ajuntament. I 

posa en relleu que, altrament, Ciutadans vota sempre en base a l’interès general, en 

un lloc i en l’altre. Per tant, anuncia que votaran a favor d’aquest punt, no perquè 

sigui el pla d’habitatge que haurien fet, ni tampoc perquè hagin pactat amb el 

Govern, ni perquè sigui de dretes o d’esquerres —un debat que considera 

absolutament estèril—, no perquè pensin que és suficient per complir amb els 

objectius del Pla pel dret a l’habitatge, ja que amb el pla que avui voten no 

aconseguiran que un 15% de l’habitatge es destini a polítiques socials, sinó que li 

donen suport amb el convenciment que les polítiques d’habitatge són essencials. I 

afegeix que el pla inclou moltes mesures necessàries, algunes d’impulsades pel seu 

grup, entre les quals esmenta la posada en marxa d’un registre de solars buits o 

l’aposta per constituir un gran parc públic d’habitatge de lloguer. 

Finalment, confirma que a més de votar a favor d’aquest pla insistiran al Govern que 

el compleixi i que, fins i tot, vagi més enllà dels objectius que planteja; exigiran 

compareixences del Govern a fi que informi detalladament anualment sobre la 

consecució dels objectius, especialment dels que fan referència a l’estat del parc 

públic de lloguer. I assegura que continuaran reclamant que s’apliqui el 30% de la 

taxa turística a polítiques públiques d’habitatge i, alhora, comprometre altres  

institucions en les polítiques d’habitatge, que són essencials independentment de qui 

governi. 

 

La Sra. BENEDÍ parafraseja una piulada de fa un parell d’anys de l’alcaldessa, en 

què va dir que calia resoldre el problema d’arrel i garantir el dret a l’habitatge, i 

posar fi als excessos. Entén que aleshores no s’imaginava que acabaria pactant un pla 

del dret a l’habitatge amb “els de sempre” per fer el de sempre, amb els qui han dictat 

les polítiques d’habitatge a Barcelona els darrers trenta-sis anys. 

Qüestiona, doncs, el canvi anunciat per Barcelona en Comú, i si un pla d’habitatge 

suposadament més d’esquerres ha d’acabar aprovat amb el suport de la dreta. 

Pregunta com explicaran això als seus votants, que van confiar que portarien el canvi 

a la ciutat, o als qui, sense haver-los votat, també hi confiaven. 

Posa de manifest que, transcorreguts gairebé dos anys de mandat, haurien pogut 

presentar al Ple un pla d’habitatge que optés per unes polítiques valentes i 

ambicioses, que donessin respostes a les necessitats de la ciutat; altrament, hi porten 
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un pla continuista i conformista. 

Destaca que tenen un parc d’habitatge públic de només l’1,3%, quan la mitjana 

europea és del 15%, i recorda que ERC ha demanat que es destini un 25% de la 

inversió municipal a habitatge de lloguer i a rehabilitació, però no els han escoltat. 

Diu que són conscients que l’habitatge s’ha convertit en un producte financer, però 

recorda al Govern que disposa d’eines per fer-hi front, que aquest pla no les preveu, i 

això els fa responsables. 

Precisa que en les respostes a les al·legacions que el seu grup ha presentat a un pla 

que qualifica del tot insuficient, les paraules més repetides són estudiarem i 

valorarem, i considera que per erigir-se en adalils de la nova política conserven tots 

els tics de la vella, i replica que no els demanen que estudiïn sinó que facin. 

Afegeix que la societat publicoprivada que s’ha pactat amb el grup de CiU és una 

incògnita. 

Per tant, retreu al Govern que s’hagi quedat amb allò que era més fàcil i còmode, que 

hagi renunciat al canvi que proclamaven i hagi optat per la versió 2.0 del que ja 

existia, que no és el que esperava la ciutadania. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que si hi ha un dret que l’alcaldessa pretén que 

s’associï a la seva persona és el dret a l’habitatge; per tant, diu que és sorprenent que 

presenti aquest pla, quan ja fa divuit mesos que governa. Li recorda que va començar 

la seva tasca al capdavant d’aquest ajuntament amb la fotografia de l’aturada d’un 

desnonament, plasmant, així, la seva promesa electoral d’aturar completament els 

desnonaments a Barcelona. Tanmateix, constata que allò va ser una promesa que no 

ha passat d’aquí, ja que el primer semestre del 2016 a la ciutat es van produir mil 

cinc-cents desnonaments, alguns dels quals en habitatges propietat del Patronat 

Municipal de l’Habitatge. 

Observa que, això no obstant, amb aquest pla d’habitatge palesen, en certa manera, la 

protecció a les ocupacions irregulars d’habitatges socials. Recorda que el seu grup ja 

va expressar la discrepància amb el fet que el reglament d’habitatges per a 

emergències socials permetés reconèixer els drets a les persones que els havien 

ocupat de manera irregular, malmetent el dret de les famílies, que malgrat que 

pateixin necessitats, no claven una puntada de peu a la porta per ocupar il·legalment 

un habitatge social, sinó que s’inscriuen en el registre de sol·licitants. 

Quant a l’establiment de sancions a les entitats bancàries, pregunta per què no actuen 

igualment amb aquest ajuntament per l’incompliment de construir habitatge social; 

pregunta al Govern si està disposat a automultar-se pels setanta-cinc solars públics 

buits que hi ha a la ciutat, o pels més de quatre-cents habitatges socials sense ocupar. 

Retreu al Govern que es dediqui a criticar el pla “100x1.000” posat en marxa arran 

de l’operació Bamsa durant el mandat passat, mentre que no tan sols no ha anul·lat 

l’operació —i desconeix si el PSC ha retirat el recurs judicial que hi va interposar—, 

sinó que aquella operació li proporciona, ara, una part dels habitatges que avui 

anuncia en el pla d’habitatge. 

Precisa que en el pla s’anuncia la construcció de més de vuit mil habitatges, sense 

dir, però, que molts provenen dels vells incompliments dels anteriors plans 

d’habitatge. Afegeix que tampoc no presenten cap calendari ni identificació de les 

noves promocions, i, alhora, posa en relleu que tot plegat es fa amb una inversió 

mínima. Precisa, en aquest sentit, que en l’anterior pla d’habitatge d’un govern 

municipal amb pràcticament la mateixa composició que l’actual —PSC i ICV-

EUiA—, la inversió total era de 3.440 milions d’euros en vuit anys, mentre que 

l’actual compta amb 2.973 milions en deu anys, és a dir, la inversió es retalla d’un 

25% anual respecte a aquell altre pla. 

 
La Sra. ROVIRA comparteix, en nom del seu grup, la necessitat d’actualitzar el pla 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  25  

d’habitatge vigent, però continua mantenint que no es pot abordar de manera 

separada el model econòmic, el productiu i la no implosió de la perspectiva de gènere 

quan es treballa en l’àmbit de l’habitatge, i concretament en una ciutat com 

Barcelona, que té unes problemàtiques ben concretes de precarietat laboral, de 

massificació turística i d’índexs socioeconòmics. 

Posa de manifest que, tanmateix, en l’anàlisi de la conjuntura que hi ha al pla, 

s’explica molt clarament la relació existent entre aquests elements que acaba 

d’esmentar i, per tant, afirma que no entenen per quin motiu això no es reflecteix en 

les mesures que proposa, poc ambicioses i poc valentes per afrontar d’arrel la 

situació. Seguidament, es refereix a un conjunt de dades que justifiquen la necessitat 

d’abordar aquest pla d’habitatge d’una manera transversal des de les àrees 

municipals. Així, puntualitza que el 40% de la ciutadania de Barcelona té rendes 

baixes o molt baixes; que els preus del lloguer són els més elevats de tot l’Estat, 

alhora que el parc és, només, de 6.300 habitatges, fet que implica que les rendes 

siguin imprescindibles per accedir als habitatges de mercat lliure. 

Finalment, apunta una dada que consideren que desenvolupa el conjunt de polítiques 

de totes les àrees de govern, i és que des de fa tres dècades els governs municipals 

que s’han succeït s’han dedicat a vendre sòl públic fomentant l’especulació i 

provocant que actualment no existeixi sòl municipal per fer una provisió pública 

d’habitatge. 

En conseqüència, diu que tenint en compte l’estat de coses, que a parer del seu grup 

és dramàtic, consideren imprescindible que el pla hagués explorat els límits de la 

legislació actual a fi de posar tots els instruments possibles al servei de la ciutadania i 

garantir el dret a l’habitatge. 

Afirma que també confiaven que el programa de Barcelona en Comú els donaria la 

valentia per desobeir lleis il·legítimes. I afegeix que consideren totalment 

inadmissible que aquest pla no garanteixi ni blindi que l’habitatge que es construeixi 

a la ciutat a partir d’ara serà de gestió, titularitat i provisió totalment públiques. Per 

tant, consideren que si no hi ha voluntat política “no se puede”.  

El Sr. MONTANER agraeix els suports rebuts i entén que és clarificador que davant 

un problema com el de l’habitatge no hi hagi abstencions, sinó vots a favor o en 

contra. 

Remarca que es manté que aquest pla és un acord de ciutat, i agraeix el 

posicionament dels grups que així ho han entès; destaca que l’habitatge és, 

possiblement, el major repte de ciutat, juntament amb la gentrificació dels barris i, 

com a tal, ha de ser assumit. 

Celebra, doncs, l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge, alhora que accepten la 

necessitat expressada pels grups de fer-ne un seguiment crític, de manera que 

confirma que aniran retent comptes semestralment i anualment de com es va 

desenvolupant. 

Precisa que hi ha algunes qüestions consensuades de fa temps, i no entén com hi ha 

grups que hi continuen insistint; així, confirma que no es vendrà sòl públic, en tot cas 

se’n podrà cedir l’ús. Remarca que això significa un canvi respecte a dinàmiques 

municipals anteriors. 

Concreta que el 80% del parc d’habitatge es destinarà al lloguer social i assequible i 

la gestió serà sempre pública, tot i que per triplicar la quantitat d’habitatges amb 

aquesta funció de què disposa actualment la ciutat cal la col·laboració amb altres 

operadors com les cooperatives, entitats sense ànim de lucre o amb ànim de lucre 

limitat. 

Responent les opinions contràries al pla, es refereix a la maniobra del grup d’ERC, 

que durant la negociació semblava que podria votar favorablement i ara hi vota en 

contra, li recorda que el pla es va votar als districtes, és a dir, al territori, i ERC hi va 

donar suport en set districtes de la ciutat i es va abstenir en els tres restants. Es 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  26  

pregunta, doncs, quin cas fa el grup municipal d’ERC a les seves bases, i altrament fa 

uns plantejaments que qualifica d’absurds. Afegeix, igualment, que han debatut amb 

aquest grup la seva demanda del 25% del PIM en habitatge. Reitera que no és 

possible invertir aquest percentatge, però remarca que els han demostrat que 

mitjançant els fons del Patronal Municipal d’Habitatge —préstecs i valors del sòl, 

entre altres— se sobrepassa aquest 25%. 

Subratlla, també, que la Generalitat, en el govern de la qual el vicepresident 

Junqueras és conseller d’Economia, dedica només l’1% a l’habitatge a tot Catalunya. 

I, pel que fa a Barcelona, té previst destinar-hi vuit milions d’euros, que 

probablement augmentaran a vint-i-set, davant els cent cinquanta-nou milions que hi 

destinarà aquest ajuntament el 2017. I afegeix que en el Consorci de l’Habitatge el 

pacte establert és que l’Ajuntament aporta el 40% i el 60% la Generalitat, mentre que 

en el cas que els ocupa els percentatges són del 86% i el 14%, respectivament. 

Pel que fa al posicionament del grup de la CUP, considera que la discussió es pot 

eternitzar, i confirma que algunes de les seves reclamacions són del tot inassolibles, 

ja que no poden expropiar solars i edificis perquè això posa en qüestió els 

pressupostos municipals, ni tampoc no poden saltar-se les lleis existents; això no 

obstant, reitera que estan treballant per aconseguir nova reglamentació urbanística, 

sobretot per aconseguir més sòl públic per a habitatge. 

Quant a la disquisició de si aquest és un pla de dretes o d’esquerres, considera que és 

irrellevant, i que allò essencial és que afronti els problemes reals d’habitatge de la 

ciutat. Tot i això, es manté en el fet que es tracta d’un pla revolucionari respecte de la 

tradició municipal.  

El Sr. FORN replica l’afirmació de la Sra. Benedí, en el sentit que aquest és el pla 

dels qui sempre han manat, i li fa avinent que tots els plans d’habitatge anteriors 

van obtenir el suport d’ERC. 

 

La Sra. BENEDÍ diu que si realment es volia un acord de ciutat han començat la 

casa per la teulada, ja que els acords de ciutat s’assoleixen amb tots els actors a fi 

d’arribar a la redacció d’un pla consensuat. 

Replica a l’acusació de maniobrar que els ha adreçat el Sr. Montaner, i assenyala 

que les bases d’ERC estan sobradament informades de les negociacions que el seu 

grup ha dut a terme en aquesta ocasió, i insisteix en la demanda de destinar un 

25% del PIM a habitatge, recordant que aquesta al·legació al pressupost va ser 

resposta amb un estudiarem la possibilitat de destinar-hi un 20% del superàvit. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i 

la Sra. Esteller, i del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (122/2016) RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, 

pel qual es resol DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d'Honor 

al Sofriment en la categoria de bronze, formulada per , agent de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. de matrícula 26333, atès que, d'acord amb 

els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels 

requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’honors i recompenses 

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

pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

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

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

la Sra. Esteller. 

 

6.- (143/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei 

d’Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions 

adjuntes, en la categoria d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense 

interrupció ni nota desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb el 

que disposa l’article 4.2.b) del vigent Reglament d’honors i recompenses dels 

membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

7.- (147/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei 

d’Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions 

adjuntes, en la categoria de bronze, per l’acreditació de fets de transcendència 

pública o importància pràctica pels fins propis del servei, d’acord amb el que 

disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’honors i recompenses dels 

membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976.  

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

8.- (148/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, i a 

títol honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i 

Salvament de Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit 

notablement per la seva actuació en favor del servei esmentat, d’acord amb el que 

estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’honors i recompenses 

dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

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

soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, els acords següents: Primer.- Designar l’Il·lm. Sr. Daniel Mòdol 

Deltell vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució de la Il·lma. Sra. Mercedes 

Vidal Lago, que restarà com a membre del Consell d’Administració esmentat. 

Segon.- Designar el Sr. Anton M. Salvadó Cabré membre del Consell 

d'Administració de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en 

substitució del Sr. Manuel Valdés López. Tercer.- 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. Quart.- Facultar indistintament la presidenta i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 

nomenaments anteriors, 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 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  28  

necessari. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i de la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

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

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

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 

10.- (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat 

al·legacions durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts 

del Consorci del Besòs per fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i 

l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci, aprovat inicialment per 

la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 2016. 

PUBLICAR el present acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la 

Gaseta Municipal. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 
Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 
 

11.- (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat 

al·legacions durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts 

socials de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de 

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

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

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. 

PUBLICAR el present acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la 

Gaseta Municipal. FACULTAR indistintament, el president i el secretari de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), perquè puguin efectuar 

tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

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

Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 

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. 

 

Abans d’encetar el debat conjunt dels punts dotzè i tretzè de l’ordre del dia, la Sra. 

Homs abandona la sala. 

 

12.- (15PL16354) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels 

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives 

d’allotjament temporal i habitatges d’us turístic a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, 

de conformitat amb l’informe de la Direcció esmentada, de valoració de les 

al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l’efecte de 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  29  

motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. MEJÍAS demana la votació nominal del punt dotzè per les possibles 

conseqüències polítiques i jurídiques que pugui comportar l’aprovació del Pla 

especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT). 

 

La Sra. SANZ destaca que l’aprovació del PEUAT és un pas decisiu per a la 

regulació de l’activitat turística; fa avinent que molta gent l’esperava, sobretot els 

moviments socials formats per veïns i veïnes, que ja fa molts anys que van alertar 

que la tendència de creixement d’allotjaments turístics era altament preocupant en 

determinades zones de la ciutat. 

Lamenta, però, que s’hagi arribat amb retard per evitar l’expulsió de moltes 

persones dels seus barris arran de la pressió immobiliària vinculada al turisme. 

Tanmateix, entenen que amb el PEUAT poden arribar a temps per fer les coses 

millor al present, però també de cara al futur. 

Diu que són conscients, però, que la reversió de determinades repercussions que 

ha tingut la substitució de l’habitatge per allotjaments turístics és certament difícil, 

però sí que poden evitar que continuï succeint.  

Reconeix que han fet un llarg camí d’ençà de la suspensió de llicències el juliol de 

2015 fins avui, un procés de diàleg i de treball amb plataformes veïnals, amb el 

sector turístic i, també, amb els grups municipals. Destaca que fins al darrer moment 

han parlat amb tothom. 

Fa avinent que durant tot aquest recorregut fins a arribar avui a l’aprovació del 

PEUAT han constatat que calia posar fi a la barra lliure que operava sense control a 

la ciutat, i que calien els instruments per començar a governar el turisme, en aquest 

cas els allotjaments turístics. I celebra que avui pràcticament ningú no posi en dubte 

la necessitat de regular la ubicació d’aquesta mena d’allotjaments, i que hi ha zones 

saturades on és indispensable actuar. 

En aquest sentit, considera que cal valorar positivament la capacitat de tots els grups 

municipals d’analitzar acuradament la realitat i, sobretot, que hagin escoltat la 

ciutadania. 

Fa referència a l’existència de diversos models de plantejament de regulació en 

aquest àmbit, entre els quals els que plantegen una regulació més laxa, i els que la 

plantegen més exigent; això no obstant, valora que el debat suscitat durant tot aquest 

temps ha estat constructiu gràcies a la participació de tothom qui hi ho ha volgut. I 

considera que el PEUAT és un bon exemple de l’urbanisme democràtic que la ciutat 

reclamava, al servei del bé comú. 

Diu que no té intenció ara d’entretenir-se a explicar el contingut tècnic d’aquest pla 

especial urbanístic, però sí que en vol destacar alguns principis, mantinguts des de 

l’aprovació inicial, i que ningú no posa en qüestió. Esmenta, en primer lloc, la 

preservació de l’habitatge per viure, per als veïns i les veïnes; per tant, el PEUAT 

estipula que cap habitatge pugui ser substituït per cap mena de tipologia 

d’allotjament turístic. En segon lloc, apunta la voluntat que la ciutat tingui mixtura 

d’usos, equilibrada, i revertir la bombolla turística que els empenyia indefectiblement 

al monocultiu econòmic en moltes zones de la ciutat. Posa en relleu que el pla 

assegura la diversificació econòmica urbana, facilita l’equilibri territorial i posa ordre 

en una de les principals activitats econòmiques de la ciutat, el turisme. 

Continua dient que un altre criteri bàsic contingut en el PEUAT és el d’una ciutat que 

preservi la qualitat de l’espai públic, i suposa una eina per detectar i analitzar els 

àmbits més vulnerables arran d’un ús intensiu a fi de protegir-los. 

Finalment, assenyala que es basa en el model de ciutat amb diversitat de teixits 

urbans i, en aquest sentit, el pla permet graduar els allotjaments en funció de les 

característiques de la trama urbana; i destaca que allà on fins ara es permetia el 
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creixement descontrolat, es limita i es controla. 

Conclou, per tant, que amb el PEUAT enceten el camí per a la governança del 

turisme a Barcelona, i que per primera vegada disposen d’una regulació de ciutat per 

a les activitats vinculades als allotjaments turístics. I valora com una victòria 

col·lectiva el fet que ja no s’entengui una ciutat sense aquesta regulació de l’activitat 

turística. 

Acaba la seva primera intervenció agraint les aportacions dels grups municipals al 

PEUAT, i la feina de tot l’equip tècnic municipal que n’ha fet possible la redacció. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que Barcelona rep anualment vint-i-set milions de visites, 

que signifiquen activitat econòmica i ingressos, però també mals de cap i molèsties 

per a molts veïns i veïnes. 

Destaca que amb l’aprovació del PEUAT s’incidirà, en part, en les solucions als 

problemes plantejats per la pressió turística. Es felicita, doncs, per poder usar aquesta 

estratègia per governar el fenomen del turisme.  

Reconeix la feina feta per la tinenta d’alcaldia Janet Sanz, la negociació amb al resta 

de grups municipals i, evidentment, la dels tècnics municipals que han elaborat un 

document que genera el consens suficient per aturar el que suposava un gran risc per 

a la ciutat. 

Es refereix, seguidament, a determinats aspectes del PEUAT i del context de la seva 

maduració. Recorda que el pla especial va néixer i ha evolucionat amb polèmica i, 

fins i tot, la negociació amb els grups que avui li donen suport no n’ha estat exempta. 

Això no obstant, remarca que aquesta polèmica ha servit perquè tothom tingui clar 

que calia establir una regulació a la ciutat pel que fa al turisme i als allotjaments 

turístics, que havia de ser efectiva, sobretot, i concretar-se en determinades zones de 

la ciutat. 

Reconeix que, aquest, no és el PEUAT que hauria fet el grup del PSC, però sí que és 

un document de consens i de renúncies; això no obstant, destaca que allò 

autènticament important és que avui el poden aprovar i endeguen un nou procés de 

reflexió aprofundida sobre les eines més adients per regular un sector que, no s’ha 

d’oblidar, és un motor econòmic a la ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que, després d’un llarg procés per arribar a disposar d’una 

regulació urbanística òptima de l’oferta d’allotjaments turístics, avui es veuen 

obligats a votar negativament a l’aprovació definitiva del PEUAT. Assegura que això 

no els satisfà gens, ja que afirma que han intentat per tots els mitjans, no només com 

a grup municipal, sinó amb molta altra gent, de fer veure al Govern que el pla és una 

mala eina urbanística i un mal negoci per a la ciutat tal com queda avui definit i 

s’aprovarà. 

Considera que perjudica el present de la ciutat i pot hipotecar greument el seu futur. 

Concreta que ahir mateix els va arribar la confirmació d’aquest pronòstic, que prové 

dels principals sectors i agents afectats de l’àmbit del turisme i del comerç; així, en 

un comunicat conjunt, el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Consell de Gremis de 

Comerços, Serveis i Turisme, Comertia, Barcelona Oberta i el Gremi de Restauració 

han criticat durament el PEUAT, de manera que en fan una esmena a la totalitat. 

Manifesta que el seu deure com a oposició és contraposar models polítics i de gestió 

de la ciutat, però creu que no els poden pas retreure que fan una oposició destructiva 

o mancada de sentit de ciutat. Destaca que paral·lelament a la discussió del PEUAT 

han estat capaços de dialogar, negociar i acordar amb el Govern el Pla pel dret a 

l’habitatge. Altrament, consideren que el procés que ha seguit el PEUAT ha estat 

farcit de mancances, despropòsits, errades i defectes de tota mena, i és una clara 

demostració de biaix ideològic del Govern municipal, i d’aquells que per activa o per 

passiva avui donaran suport a aquest pla. 
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Afegeix que aquest PEUAT és encara pitjor i més imperfecte que el que es va 

aprovar inicialment, fruit d’una moratòria arbitrària, defectuosa i lesiva per a l’interès 

general. Posa de manifest que van presentar al·legacions i han mantingut converses 

amb el Govern per millorar-ne diversos aspectes legals, tècnics, urbanístics, jurídics i 

polítics. I aprofita per agrair, en nom del seu grup, el capteniment del Govern i de la 

Sra. Sanz en especial. 

No obstant això, destaca que el Govern ha preferit pactar amb les plataformes que 

criminalitzen el turisme, amb partits d’esquerra o sectors que malden pel 

decreixement econòmic de la ciutat. I retreu que el pitjor de tot això és que el 

PEUAT definitiu no només és més restrictiu quant a futures implantacions turístiques 

respecte al pla inicial, sinó que, a més, reincideix en l’arbitrarietat a l’hora de fixar 

línies vermelles per territoris, atropella drets legítims de promotors basats en 

convenis urbanístics vigents i, a la pràctica, expropien, atès que determinats 

equipaments hotelers perdran el 20% de l’oferta quan hagin de portar a terme grans 

rehabilitacions. 

Quant al punt tretzè, que votaran en contra, discrepa amb les restriccions que 

impliquen diferents barris, alguns de sencers, en l’àmbit d’aplicació de la zona 1; i 

tampoc estan d’acord amb la modificació puntual de la modificació de PGM 

(MPGM) relativa a edificis amb nivell B de catalogació, i observa que difícilment 

aquests edificis podran tenir un destí diferent a l’hoteler i, per tant, els condemnaran 

al deteriorament i pèrdua patrimonial. 

Acaba la seva intervenció refermant-se en el fet que el turisme és bo per a la ciutat, i 

allò que és difícil és gestionar-lo adequadament, i consideren que amb aquests 

mitjans no ho faran. Reitera que el PEUAT no només està viciat jurídicament d’inici, 

sinó que tampoc servirà per posar ordre a l’activitat turística de la ciutat; mentrestant, 

alerta que quedarà molta gent perjudicada o damnificada que interposarà demandes 

en el futur que comportaran molts problemes d’ordre patrimonial i econòmic a aquest 

ajuntament. 

 

El Sr. BLANCO fa avinent que el seu grup mai no ha posat en dubte la necessitat 

d’establir una regulació, i sempre ha defensat que s’havien de regular els allotjament 

turístics d’una manera sensata. Tanmateix, consideren que aquest PEUAT no ho és, 

de sensat, i serà contraproduent i, fins i tot, inútil. Justifica aquesta afirmació perquè 

el PEUAT tindrà uns efectes indesitjats, entre els quals, i en primer lloc, el fet que 

afavoreix clarament l’especulació amb les llicències d’allotjament, actualment 

convertides en un bé escàs; afavoreix la concentració d’allotjaments, atès que el pla 

no conté cap mesura que afavoreixi el trasllat de llicències del centre de la ciutat a la 

perifèria. 

Afegeix que aquest PEUAT també contribueix a encarir els preus dels allotjaments, 

que el darrer any s’ha incrementat d’un 12% a causa de la moratòria, així com 

allunya les inversions, que ja s’estan orientant cap a altres ciutats que proporcionen 

més seguretat jurídica. 

Remarca que no hi ha cap mecanisme que garanteixi la continuïtat dels projectes en 

marxa, sinó que contràriament només s’hi posen traves, moltes vegades 

injustificadament. 

Precisa que a més d’aquests efectes contraproduents, la normativa es revelarà inútil, 

ja que el PEUAT no garanteix un turisme de qualitat, sinó que tan sols limita la 

implantació dels allotjaments al territori. Alerta que, amb això, tampoc no 

aconseguiran disminuir el nombre de turistes que visiten la ciutat, sinó que 

l’afluència continuarà augmentant perquè la meitat dels turistes que visiten Barcelona 

no s’hi allotgen. 

Conclou, en conseqüència, que aquest pla no soluciona cap externalitat negativa del 

turisme, i el qualifica de pla prohibicionista i no de regulació sensata. 
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Manifesta que, a parer del seu grup, una regulació adient passa per la flexibilitat, per 

permetre l’excepcionalitat a la norma i que no impedeixi que es puguin dur a terme 

determinats projectes d’interès públic. Considera que s’hauria d’establir una 

zonificació no tan indiscriminada de la zona de creixement, sinó molt més ajustada a 

les densitats reals dels allotjaments a la ciutat. 

Afirma que l’objectiu no hauria de ser el decreixement indiscriminat del turisme, 

sinó el d’un creixement ordenat de l’activitat. 

Reconeix que el seu grup ha fet tot allò que ha pogut per flexibilitzar el PEUAT, però 

el Govern ha preferit pactar amb els grups d’ERC i de la CUP, partidaris de 

l’enfocament prohibicionista en comptes d’una regulació sensata; i lamenta que el 

grup del PSC també formi part d’aquest bloc, així com el gir d’ERC cap a posicions 

tan restrictives que no coincideixen amb les que mantenia fins fa ben poc. 

Acaba la seva intervenció reiterant la sol·licitud d’una votació nominal, en vista de la 

rellevància del PEUAT i les possibles repercussions futures de la seva aplicació. 

 

El Sr. CORONAS nega que la seva formació hagi fet cap gir, sinó que segueix una 

línia tan recta en la defensa dels seus ideals com Ciutadans dels seus. 

Així, fa referència al fet que en el seu moment van dir que no els semblava bé 

l’aplicació de la moratòria indiscriminadament a tota la ciutat, i ho mantenen. 

Consideren que va ser un error iniciar aquest procés amb una moratòria no acordada 

amb ningú i aplicada d’una manera generalitzada. Afegeix que també van dir que el 

document inicial del PEUAT no els agradava, en considerar que convertia en crònic 

un problema de ciutat, però no hi donava solucions. 

Per tant, justifica la presentació d’al·legacions al document inicial, essencialment 

quant a la demanda de canvis en els criteris de zonificació, de mobilitat d’allotjament 

turístic per afavorir el desplaçament a zones amb menys saturació i, per tant, 

decréixer allà on calia. Afegeix que també demanaven la concentració dels 

allotjaments turístics en edificis únicament destinats a aquest tipus d’habitatge; 

possibilitar que es fessin grans rehabilitacions en establiments hotelers, també per 

afavorir el decreixement, ja que si un hotel de tres estrelles passa a tenir-ne cinc 

disminuirà el nombre d’habitacions; i que els nous establiments hotelers s’ubiquessin 

en grans avingudes a fi de protegir les trames urbanes més denses. 

Apunta, finalment, que una de les condicions que plantejaven amb les seves 

al·legacions era la lluita contra la il·legalitat dels allotjaments, ampliant l’activitat 

inspectora i posant l’horitzó per acabar amb el problema el 2023. 

Precisa que, sobre la marxa, van incorporar noves peticions com ara la incorporació a 

la zona 1 de Poblenou, Vila Olímpica, Sant Antoni i Hostafrancs. 

Finalment, assenyala que també han posat damunt la taula tres projectes hotelers que 

es donaven per perduts, Verd Vila Olímpica, Pràctic i Rec Comtal, que es tornaran a 

estudiar i la ciutadania hi podrà dir la seva. 

Pel que fa al punt 13 de modificació puntual de MPGM entenen que és una porta del 

darrere per fer passar projectes hotelers, tot i que reconeix la dificultat per trobar usos 

per als edificis patrimonials. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ apunta que en el primer baròmetre semestral d’aquest 

mandat el turisme era percebut per la ciutadania com el novè problema de la ciutat; 

transcorregut un any, en el recent baròmetre semestral, el turisme ha passat al segon 

lloc. Remarca, per tant, que s’ha multiplicat per tres l’índex de preocupació per 

aquesta activitat econòmica. 

Diu que s’haurien de preguntar per què s’ha produït aquest canvi tan substancial 

transcorregut un any de mandat; si això respon a la demonització, per part del 

Govern, d’aquesta activitat econòmica, per una gestió equivocada del fenomen 

turístic o per les dues coses. 
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Afegeix que també troba sorprenent que l’alcaldessa hagi acabat sent lobbista dels 

actuals gestors de l’activitat turística de la ciutat, ja que ha contribuït a l’increment 

dels preus de les habitacions d’un 10% en només un any; i alerta que es comença a 

detectar especulació en la concessió de llicències, primer per la moratòria i després 

per les restriccions que imposarà el PEUAT.  

Confirma que el seu és partidari de la regulació de l’activitat turística des d’una 

perspectiva urbanística, i consideren que s’ha de fer amb el doble objectiu de garantir 

el dret al descans dels veïnats i la convivència als barris i, en segon lloc, incentivar la 

inversió i la creació d’ocupació que comporta el turisme, que genera més de cent mil 

llocs de treball a la ciutat i el 14% del PIB. 

Per tant, alerta que el debat sobre l’activitat turística no es pot fer per parts; 

evidentment, calen decisions urbanístiques, però també un pla d’inspecció que eviti 

la impunitat de facto que han tingut tots els propietaris d’allotjaments irregulars i 

il·legals, i aquells que disposant de permís causaven molèsties als veïns sense que es 

produís cap reacció administrativa per impedir-ho, amb una resposta eficaç de la 

Guàrdia Urbana a les queixes veïnals, amb informació a les comunitats de veïns 

perquè en els seus estatuts puguin vetar la presència d’apartaments turístics. 

Subratlla que és necessari, igualment, que aquest ajuntament tingui competències 

plenes en matèria de gestió d’allotjaments turístics, és a dir la creació d’una 

administració única municipal i, per tant, la cessió per part de la Generalitat de les 

competències en règim sancionador o de concessió de llicències. Afegeix que s’han 

d’abordar altres models d’allotjament turístic com ara el lloguer d’habitacions, cada 

vegada més present, o el lloguer d’habitatges habituals com a allotjament turístic 

ocasional. 

Remarca que hi ha molts aspectes que cal tractar, això no obstant, consideren que el 

PEUAT només aconseguirà frenar inversió i creació d’ocupació a la ciutat; generarà 

inseguretat jurídica i no garantirà la convivència als barris. 

Per tot plegat, avança el vot contrari del seu grup, i aprofita per reclamar que es 

constitueixi una comissió de seguiment de l’aplicació del PEUAT, complementària a 

la seva revisió, prevista d’aquí a quatre anys. 

 

La LECHA, que celebra que finalment s’aprovi el PEUAT, posa de manifest que han 

pogut sentir, durant aquest debat, un memorial de greuges contra aquest pla, i les 

formacions de la dreta demostren que no són altra cosa que una corretja de 

transmissió de les classes dominants en aquesta casa. Igualment, fa notar que un altre 

grup fins i tot parla en interès propi dels seus negocis i inversions en pisos turístics i, 

a més, reclama vot nominal com a coacció. 

En aquesta línia, posa de manifest que altres grups es dediquen a posar en valor les 

conquestes que han assolit durant la negociació d’aquest PEUAT amb el Govern. 

Això no obstant, subratlla que la realitat de la ciutat és una altra; i diu que els 

preocupa què passarà una vegada acabat el tràmit d’aprovació del PEUAT, com 

afectarà el present i, sobretot, el futur dels barris. Assenyala que tot i l’aprovació 

d’aquest pla, els projectes que es van escapar de la moratòria tiren endavant, entre els 

quals esmenta l’alberg de la Vila Olímpica, que tanta polèmica i malestar ha causat 

entre el veïnat. Afegeix que també tiraran endavant hotels a les grans avingudes de la 

ciutat, als barris que no han estat inclosos a les zones 1 i 2. 

Per tant, consideren que l’opció del Govern ha estat elaborar un pla que centrifuga el 

problema en comptes de resoldre’l. Puntualitza que decreixement no significa créixer 

en unes zones de la ciutat i cronificar el problema a les zones saturades, i retreu al 

Govern que hagi renunciat a l’objectiu del decreixement turístic, que a parer de la 

CUP és vital per a la ciutat. 

Per tot plegat, declara, en nom del seu grup, la guerra al creixement turístic a 

Barcelona, particularment als projectes hotelers que amenacen barris sencers, els que 
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ja estan aprovats i els que vindran, però especialment als milers de places hoteleres 

previstes als barris de la Marina, la Sagrera i Sant Martí.  

En aquest sentit, pregunta si la Marina es convertirà en un ressort de la Fira; si es 

mantindrà el pelotazo urbanístic a la Sagrera previst al PGM; o si deixaran que el 

barri de Provençals esdevingui un nou 22@. Entén que, a dia d’avui, tot apunta que 

les respostes són afirmatives i es ratifica en el fet que el seu grup no està disposat a 

permetre-ho. 

Remarca que aquest PEUAT s’aprovarà amb l’abstenció del seu grup, que no 

significa un vistiplau sinó que és el resultat d’un xantatge amb unes arts negociadores 

equiparables a les que es fan a l’altra banda de la plaça de Sant Jaume; i el toc 

d’alerta que suposa que la no aprovació del PEUAT hauria significat l’aixecament de 

la moratòria. 

Reitera, doncs, que el Govern els ha plantejat un xantatge ben clar: PEUAT o 

barbàrie. 

Apel·la a la ciutadania a plantar cara a la massificació turística, a l’organització, 

resistència i acció directa dels veïns i les veïnes; i remarca novament que el PEUAT 

no resol cap dels problemes de la proliferació imparable d’allotjaments turístics i, en 

conseqüència, entenen que cal recuperar la lluita al carrer contra tots els projectes 

que amenacin els barris; cal recuperar l’acció directa per eradicar els pisos turístics 

amb llicència o sense; cal fer fora els fons voltors abans que no expulsin els veïnats. I 

conclou que el sistema capitalista és la barbàrie contra la vida, i per aquest motiu la 

ciutadania al carrer ha de ser el seu pitjor malson. Confirma que en aquest estat de 

coses, la CUP té molt clar en quina banda de la barricada estarà. 

 

La Sra. SANZ demana que no es frivolitzi per raons polítiques amb la feina dels 

tècnics i dels serveis jurídics d’aquest ajuntament. Remarca que hi ha garanties més 

que suficients de la legalitat del PEUAT. 

Assegura que entenen que molts grups polítics no estiguin d’acord amb el contingut 

del pla, però insisteix a demanar-los que no barregin les coses i no menystinguin la 

feina dels professionals d’aquesta casa. 

Dit això, destaca que hi ha molts barris a la ciutat en què s’ofereixen més llits per a 

turistes que per a veïns i veïnes, i pregunta quina solució consideren adient si no és 

preservar i apostar per un turisme ordenat i controlat. 

 

El Sr. MARTÍ entén que aquest PEUAT no contribuirà a resoldre el problema de 

l’habitatge, que s’ha de canalitzar mitjançant un pla de dret a l’habitatge seriós, com 

el que han votat avui. 

 

El Sr. BLANCO diu que no poden admetre que se’ls acusi de menystenir la feina 

dels tècnics municipals, que han fet una feina excel·lent; i remarca la dificultat 

d’executar l’encàrrec del Govern, que n’és el responsable. 

 

El Sr. CORONAS considera que ha quedat ben clar que cal una regulació 

d’allotjaments turístics; i alerta que la ciutat no pot basar tota la seva economia 

productiva en el monocultiu del turisme, i que el model vigent actualment és 

producte de la inèrcia política de fa anys, i de no haver sabut copsar els canvis que 

s’estaven produint a la ciutat. 

Així, doncs, reitera la consideració que el PEUAT és bo, i no entenen la coacció que 

suposa la demanda de votació nominal a fi d’evitar hipotètiques responsabilitats 

jurídiques; i li sembla que això és un numeret per defensar algun promotor hoteler.  

La Sra. ALCALDESSA anuncia la petició del grup de Ciutadans de votació nominal 

del punt dotzè d’aprovació definitiva del PEUAT, que cal aprovar per majoria simple 

d’aquesta cambra. 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  35  

Dit això, pregunta als grups municipals si hi estan d’acord, amb el resultat següent: 

els grups de Barcelona en Comú i del PSC, així com els de CiU, Ciutadans i el PP 

responen afirmativament, mentre que els grups d’ERC i de la CUP s’hi posicionen en 

contra. Per tant, s’aprova la petició de votació nominal. 

 

Seguidament, es procedeix a la votació nominal del punt dotzè. El Sr. Secretari 

General crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del Consistori que, en veu 

alta, expressen el sentit del seu vot: 

 

Santiago Alonso Beltran: en contra 

Carmen Andrés Añón: a favor 

Gerard Ardanuy i Mata: en contra 

Jaume Asens Llodrà: a favor 

Eloi Badia Casas: a favor 

Montserrat Ballarín Espuña: a favor 

Maria Magdalena Barceló Verea: en contra  

Montserrat Benedí i Altés: a favor 

Koldo Blanco Uzquiano: en contra 

Raimond Blasi i Navarro: en contra 

Alfred Bosch i Pascual: a favor 

Trini Capdevila i Burniol: a favor 

Jaume Ciurana i Llevadot: en contra 

Jaume Collboni Cuadrado: a favor 

Agustí Colom Cabau: a favor 

Jordi Coronas i Martorell: a favor 

Ángeles Esteller Ruedas: en contra 

Teresa M. Fandos i Payà: en contra 

Alberto Fernández Díaz: en contra 

Joaquim Forn i Chiariello: en contra 

Josep Garganté i Closa: abstenció 

Mercè Homs i Molist: no present 

María José Lecha González: abstenció 

Jordi Martí i Galbis: en contra 

Carina Mejías Sánchez: en contra 

Daniel Mòdol Deltell: a favor 

Josep M. Montaner Martorell: a favor 

Xavier Mulleras Vinzia: en contra 

Laia Ortiz Castellví: a favor 

Laura Pérez Castaño: a favor 

Gala Pin Ferrando: a favor 

Gerardo Pisarello Prados: a favor 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: a favor 

Sònia Recasens i Alsina: en contra 

Maria Rovira i Torrens: abstenció 

Janet Sanz Cid: a favor 

Francisco Sierra López: en contra 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra  

Mercedes Vidal Lago: a favor 

Francina Vila i Valls: en contra 

Ada Colau Ballano: a favor 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: vint 

vots a favor, disset vots en contra i tres abstencions. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos i Vila, dels Srs. 

Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

13.- (16PL16386) APROVAR, provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de 

la Carta municipal de Barcelona, la modificació puntual de la modificació del Pla 

general metropolità per a la protecció del patrimoni històric artístic de Barcelona, 

d’iniciativa municipal; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE 

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

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

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos i Vila, dels Srs. 

Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

14.- (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 

2017, que APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 

i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a 

la ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la 

Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les despeses 

derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 

document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 

6.677.152,51 euros, amb el desglossament següent: import net, 5.518.307,86 

euros; tipus impositiu del 21 

% d'IVA, i import de l'IVA d’1.158.844,65 euros. La consignació esmentada 

queda supeditada al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a 

l’exercici de l’any 2017; i que FACULTA la cinquena tinenta d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la signatura del present conveni 

i dels actes que se'n derivin. 

 

La Sra. SANZ presenta el punt que tracta del conveni amb la Generalitat per a la 

reordenació dels centres penitenciaris de Barcelona, del qual ja van parlar en la 

darrera sessió de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Qualifica aquest conveni com un pas definitiu i històric, amb què cada 

administració assumeix clarament les seves competències a diferència d’altres 

documents precedents; remarca que es tracta d’un conveni que obliga les parts, 

independentment de qui governi en cada administració. 

Puntualitza que el conveni permet l’ordenació dels centres penitenciaris a fi que la 

ciutat aposti per la recuperació d’equipaments i d’habitatges. Concreta que a 

l’àmbit de Trinitat Vella, on encara hi ha el centre obert en funcionament, 

l’objectiu ha estat aconseguir la titularitat del sòl on es troba justament el centre 

penitenciari —les dues peces veïnes ja són de propietat municipal—, que 

s’adquireix per 5,5 milions d’euros a la Generalitat, i que permet dur a terme la 

reparcel·lació per procedir posteriorment al procés d’urbanització per projectar-hi 

els habitatges de reallotjament pendents de fa molt de temps. Precisa que la 

previsió és que el segon semestre del 2018 s’iniciï la construcció d’aquests 
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habitatges i altres de titularitat pública. 

Afegeix que aquest conveni també els permet que en el moment que es produeixi el 

trasllat del centre obert a la Zona Franca es pugui desenvolupar una actuació en 

l’àmbit per dotar-lo d’equipaments, que es definiran arran del procés participatiu i la 

feina que actualment es duu a terme al Districte de Sant Andreu. 

Seguidament es refereix al cas de la Model, una reivindicació històrica de l’Esquerra 

de l’Eixample, en què es possibilita la cessió d’un solar suficient a la Generalitat —

20.000 metres quadrats a la Zona Franca— per a la construcció d’un centre de 

preventius. Indica que també estan parlant amb el Districte de l’Eixample per 

actualitzar el procés participatiu per poder destinar el solar de la Model a 

equipaments. 

Assenyala que per fer possibles les cessions de sòls es treballa amb el Consorci de la 

Zona Franca i es procedeix a dues modificacions de PGM per adequar l’ús dels sòls a 

equipaments penitenciaris. 

Conclou, per tant, que estan treballant en tot allò que faci possible els reallotjaments 

de Trinitat Vella, i per als equipaments llargament reivindicats pels veïns i veïnes de 

l’Esquerra de l’Eixample. 

 

La Sra. ANDRÉS posa en relleu la importància del conveni per les expectatives de 

futur que obre entorn de la Model, però sobretot perquè és molt rellevant per 

materialitzar el reallotjament de persones que ara com ara viuen en unes condicions 

intolerables a la Trinitat Vella. Afegeix que el conveni també obliga la Generalitat a 

complir amb allò que li pertoca, cosa que assegura que no es frustrin aquestes 

expectatives. 

 

La Sra. VILA fa referència al fet que durant el mandat anterior es va signar un 

protocol, amb clara voluntat política, a fi d’arribar a un acord amb la Generalitat per 

començar el procés de recuperació de la Model, que es va materialitzar amb un 

primer enderroc. 

Fa avinent que el seu grup ha encoratjat el Govern municipal per continuar 

desenvolupant el protocol esmentat perquè la recuperació de l’espai de la Model, i 

també de l’espai del centre obert de la Trinitat Vella, esdevinguessin una realitat. 

Per tant, es felicita per l’aprovació d’aquest conveni, especialment perquè constata 

que el Govern rectifica la seva posició inicial. 

Això no obstant, afirma que coneixen les dificultats que el Govern municipal ha 

posat al Govern de la Generalitat per iniciar aquesta recuperació de sòls i, per tant, 

lamenten el retard per aconseguir aquests espais per a la ciutadania. 

Dit això, demana al Govern que lideri el compliment del conveni i que els 

equipaments arribin al més aviat possible, així com que també es vetlli perquè es 

garanteixin els centres penitenciaris que necessita la ciutat i l’àrea metropolitana. 

 

La Sra. MEJÍAS demana a la Sra. Sanz que la convenci que amb aquest conveni es fa 

una bona operació, atès que no ho acaben de veure clar. Diu que no entén quin 

benefici treu aquest ajuntament de pagar a la Generalitat el solar de Trinitat Vella i, a 

canvi, cedir-li gratuïtament dos solars a la Zona Franca per als centres penitenciaris. I 

assegura que ho pregunta com a ciutadana més que com a regidora. 

Això no obstant, es felicita perquè aquesta operació beneficiï el reallotjament de les 

persones que actualment viuen en situacions deplorables a la Trinitat Vella. 

També reclama que els assegurin que el conveni es complirà, atès que la resposta a 

les preguntes que ella mateixa va formular al conseller de Justícia, el desembre de 

2014, sobre el compliment del protocol anterior va ser que el 2015 la presó Model ja 

s’hauria traslladat de Barcelona, i afegia que el centre penitenciari de la Zona Franca 

estava en procés de licitació de les obres. Per tant, diu que té seriosos dubtes que ara 
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sí que es complirà el conveni, tot i que assegura que hi votarà a favor si la resposta de 

la Sra. Sanz la convenç. 

 

El Sr. BOSCH demana a la Sra. Mejías, que sap que és bona ciutadana, que pensi en 

els veïns i veurà clar què han de fer. 

Reconeix que el desacord que s’ha mantingut durant dècades finalment s’ha convertit 

en un acord entre administracions, que es va materialitzar perquè, precisament, van 

tenir en compte els veïns i les veïnes. 

Assegura que no té cap intenció de posar-se medalles en aquest sentit, però sí la 

convicció ferma que les coses són possibles, sobretot, si se centren en les necessitats 

de la ciutadania, i en aquest cas ERC tenia molt clar que l’esquerra de l’Eixample 

havia de tenir una escola, una llar d’infants, un casal d’avis, el museu memorial Puig 

Antich, parcs, aparcaments i tot allò que necessita el veïnat en un barri tan dens. 

Afegeix que estaven convençuts que la Trinitat Vella havia de tenir els habitatges 

socials necessaris, una escola infantil, zona verda i altres equipaments. Remarca, per 

tant, que gràcies al convenciment ferm i la perseverança s’aconsegueixen coses que, 

d’entrada, semblen impossibles. 

Creu, per tant, que si algú s’ha de posar medalles són els veïns i les veïnes que fa 

prop de quatre dècades que lluiten, tant a Trinitat Vella com a l’Esquerra de 

l’Eixample, per fer tot això realitat, i aprofita aquesta ocasió per reconèixer la seva 

lluita històrica, un reconeixement que adreça personalment a la regidora Capdevila, 

que ha estat una persona clau a l’hora de tirar endavant aquesta reivindicació veïnal; 

també a totes les persones que ja no hi són, entre les quals esmenta Miquel Caminal i 

Anna Alabart, en el cas de l’Esquerra de l’Eixample, que avui celebrarien veure com 

s’avança en aquest assumpte. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa de manifest que després d’anys de debats i de 

promeses no complertes i de la signatura de successius convenis, avui els en 

presenten un de nou, una vegada ja han passat per aquest ajuntament quatre alcaldes, 

cinc presidents a la Generalitat, governs tripartits i governs de CiU a les dues bandes 

de la plaça Sant Jaume. Malgrat tot això, remarca que l’única cosa certa és que el 

trasllat i tancament de les presons de Barcelona continua sense materialitzar-se. 

Exigeix a la Sra. Sanz una resposta clara sobre què passa amb els avançaments que 

ha fet efectius aquest ajuntament; recorda que el 2001 va cedir un solar —buit a dia 

d’avui— a la Diagonal amb Llull per fer-hi habitatge de protecció oficial; que el 

conveni, el 2014, signat per l’alcalde Trias va suposar l’avançament de quinze 

milions d’euros per a l’adquisició d’un terç de la Model. Pregunta per què Barcelona 

ha de pagar allò que pertocaria a la Generalitat que, una vegada més, desisteix de les 

seves obligacions amb la ciutat, quan aquesta ha estat a bastament solidària des de fa 

més d’un segle acollint els centres penitenciaris. Insisteix a qüestionar per quin motiu 

han hagut de cedir dos solars gratuïtament i, a més, a pagar cinc milions i mig 

d’euros per un solar a la Trinitat Vella, quan la Generalitat hauria d’haver-hi 

construït habitatge social; és a dir, proporcionen ingressos a la Generalitat i, a més, 

construeixen l’habitatge social que li corresponia. 

Demana a la Sra. Sanz si es farà la presó a la Zona Franca, i en cas que la resposta 

sigui afirmativa, pregunta quan començaran les obres i podrà posar-se en servei el 

nou centre penitenciari. Pregunta, també, com es decidiran els usos de la Model; i per 

què es deixa al marge la concreció sobre el futur de Wad-Ras. 

Anuncia que en funció de les respostes de la Sra. Sanz emetrà el posicionament del 

seu grup. 

 

La Sra. LECHA celebra, en nom de la CUP, que el barri de la Nova Esquerra de 

l’Eixample, i la ciutat per extensió, estigui en vies de recuperar l’espai de la Model. 
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Com ja s’ha dit, recorda que el veïnat fa molts anys que espera, i ha arribat al 

consens que una de les coses que hi ha d’haver és un espai destinat a la memòria de 

la repressió patida a la presó Model. 

Celebra que es comenci a solucionar la situació dels interns que resten actualment a 

la Model, atès que viuen en unes condicions vergonyoses. 

Tot i això, es mostra crítica amb el conveni signat amb la Generalitat, que consideren 

una nova operació per reduir injustificadament el seu deute amb aquest ajuntament. 

Apunta que, segons han pogut saber, a dia d’avui no estan garantits els drets dels 

interns dels centres penitenciaris que està previst traslladar. En aquest sentit, 

manifesta que per al seu grup és fonamental avançar cap a un nou sistema penal que 

abandoni la privació de llibertat com a eix central i, també, que es faciliti la sortida 

de les persones preses i la seva reinserció social tan aviat com sigui possible. 

Assenyala que la presó preventiva de més de dos anys i les condemnes llargues 

provoquen problemes físics i psíquics, sovint irreversibles. Per tant, subratlla que per 

facilitar els règims oberts i el retorn a la normalitat fora de la presó és imprescindible 

que les persones preses estiguin a prop o dins dels nuclis urbans, i no pas expulsades 

a la perifèria. Consideren que aquesta expulsió només demostra que no volen veure 

aquestes situacions, fins i tot de tortura. 

Considera que no s’han de sentir orgullosos perquè aquest ajuntament cedeixi solars 

a la Generalitat per construir centres penitenciaris. En aquest sentit, cita l’aforisme 

francès que diu que el dret civil serveix perquè els rics puguin robar als pobres, i el 

dret penal per evitar que els pobres robin als rics. I retreu a l’ajuntament del canvi 

que contribueix a un model penal classista que no comparteixen i, per tant, demanen 

que es reflexioni sobre aquest aspecte. 

 

La Sra. SANZ diu que li agradaria convèncer la Sra. Mejías perquè doni suport a 

aquest conveni, que entén que és positiu per als veïns i veïnes de la Trinitat i de 

l’Esquerra de l’Eixample, però també per a tota la ciutat. Li recomana, per tant, que 

passegi per la Trinitat Vella i que parli amb el veïnat, amb aquelles persones que 

pateixen una situació d’infrahabitatge intolerable, i també que constati els 

equipaments que fan falta en un barri tan dens com l’Esquerra de l’Eixample. 

Confirma que el Govern ha treballat amb tots els instruments al seu abast al servei de 

les necessitats i les demandes de veïns i veïnes. 

Puntualitza que ara es tracta d’un conveni, i no del protocol del 2014, que genera 

obligacions a les parts jurídiques a desenvolupar el seu contingut. En aquest sentit, 

precisa que l’Ajuntament està obligat, en els terminis estipulats, a determinar la 

cessió dels solars per desencallar la construcció dels centres penitenciaris. Destaca 

que la peça del centre obert de la Trinitat és estratègica per fer-hi els habitatges, però 

també per dignificar l’espai urbà del barri amb una plaça i equipaments. 

 

La Sra. MEJÍAS exigeix al Sr. Bosch que no li doni lliçons perquè, com altres 

membres del Consistori, ella és veïna de l’Esquerra de l’Eixample i, per tant, 

assegura que sap molt bé què vol el barri. Afegeix, també, que és nascuda en un 

barri al costat de la Trinitat Vella, i per tant coneix molt bé les reivindicacions 

veïnals; altrament, diu que allò que no sap és si el Sr. Junqueras complirà el 

conveni. 

En aquest sentit, considera que ERC és qui autènticament ostenta la presidència de 

la Generalitat i diu que no se’n refia, i es remet a respostes parlamentàries que fa 

quatre anys asseguraven que aquest tema estava a punt de resoldre’s. Per tant, 

reclama que la convencin que tot això es farà realitat. 

Pregunta a la Sra. Sanz, que ha recalcat que ara es tracta d’un conveni i no pas 

d’un protocol, quina garantia afegida els dona això que es complirà; que els 

expliqui per quin motiu aquest ajuntament ha de pagar un solar a la Generalitat i 
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cedir-li’n dos gratuïtament. Reclama justificacions a tot això, ja que mentre no ho 

facin continuarà pensant que es tracta d’una operació per eixugar deute de la 

Generalitat amb aquest ajuntament, i assegura que no volen caure en aquesta 

trampa. 

Insisteix en el fet que el Sr. Bosch s’ha convertit en el millor agent del Sr. 

Junqueras en aquest ajuntament, a fi d’estalviar diners a la Generalitat. 

 

El Sr. BOSCH observa que, tal vegada, acabaran confluint amb Ciutadans, atès 

que aquesta formació tot s’ho mira i ho replica des d’un marc català. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a l’alcaldessa que li respongui les preguntes 

que ha formulat en la seva intervenció i que ara repeteix. Així, insisteix a 

preguntar si es farà el centre penitenciari de la Zona Franca, i en cas que es faci, 

quan entrarà en servei. 

Entén que potser no li ha respost perquè la setmana passada el conseller Mundó va 

dir al Parlament que el Departament de Justícia aclarirà si es pren la decisió de 

tancar la Model, o no, les properes setmanes. 

Pel que fa a la recomanació de la Sra. Sanz que vagin a parlar amb els veïns de la 

Trinitat, confirma que ja ho han fet i que els han fet saber que encara recorden 

quan l’alcalde Hereu i la consellera van anar a fer-s’hi la foto amb un pic per 

il·lustrar que s’iniciava l’enderroc de la presó. Per tant, els veïns només saben que 

han passat dècades d’enganys i de promeses no complertes. 

Afegeix la crítica que Barcelona no ha de pagar per allò que correspon al Govern 

de la Generalitat. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

la Sra. Esteller. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

15.- (15PL16381) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana d’ordenació i definició 

volumètrica del sector S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en 

l’àmbit del barri del Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; 

REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 

següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 16.800,00 

euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al 

planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 

22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació 

d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord adoptat als promotors del pla. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

16.- (16PL16423) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic per a la 

concreció dels usos dels nous equipaments (7A), i l’ordenació de les edificacions i 

volumetries, a l’àmbit del recinte de la fundació privada de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i de les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de Nou Barris 

 

17.- (16PL16400) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de l’ús 

i ordenació de l’equipament situat al carrer de la Jota, núms. 72-74, i carrer de 

Malgrat, núms. 64-66, promogut per Inmocabec, CB, amb les modificacions a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

c) Proposicions 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/5500) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal 

presenti, en el termini d'un mes, un pla que prevegi els recursos humans (agents de 

la Guàrdia Urbana i agents cívics) i materials necessaris, amb l'objectiu d'evitar 

l'increment d'incidències i queixes veïnals a l'espai públic. 

 

El Sr. FORN assenyala que la proposició té com a objectiu instar el Govern 

municipal a presentar un pla que defineixi les accions necessàries per evitar les 

incidències i les queixes veïnals a l’espai públic. Precisa que la proposta neix a 

partir de les dades facilitades a la comissió de seguiment de l’aplicació de 

l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai 

públic de Barcelona, que fa pocs dies que es van presentar.  

En aquest sentit, concreta un seguit de dades que considera importants, entre les 

quals que les incidències per convivència, recollides pel programa Incidències, 

Reclamacions i Suggeriments (IRIS) de gener a setembre del 2016, han augmentat 

d’un 31%; i les trucades ciutadanes al 092 i al 112 per temes relacionats amb la 

convivència s’han incrementat d’un 7,4%. Continua dient que entre els mesos de 

juliol i setembre del 2016 s’han produït 3.158 trucades més relacionades amb la 

convivència. Remarca l’increment d’activitats molestes a l’espai públic, i precisa que 

entre el juliol i el setembre de l’any passat, han augmentat del 18,5% les trucades 

ciutadanes per aquesta causa. Afegeix que les trucades motivades per la degradació 

de l’espai públic han crescut d’un 19%. 

Concreta que si s’analitzen les dades per districtes, es constata que Ciutat Vella 

presenta una taxa significativament més alta que la resta de la ciutat; així, la taxa 

referent a activitats molestes a l’espai públic ha augmentat, el 2016, d’un 18,5%. 

Igualment, confirma que tots els barris del districte tenen taxes de demanda ciutadana 

altes, i destaca especialment el Gòtic, que ha passat, en quatre anys, d’una ràtio de 

104 incidents per cada mil habitants a 164, mentre que la mitjana de la ciutat ha 

passat de 16,3 incidents per cada mil habitants a 20,3. 

Afegeix que el Poble-sec i la Vila de Gràcia presenten taxes altes de trucades per 
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denunciar activitats molestes i de convivència veïnal, i també els barris com 

Hostafrancs, la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica, Besòs i Maresme o Turó de 

la Peira. 

Subratlla que aquesta que ha descrit succintament és la situació de la convivència a la 

ciutat, constatada amb dades objectives d’aquest ajuntament i, per tant, consideren 

que s’imposa una actuació del Govern municipal. 

En aquest sentit, recorda que ja van avisar que el Pla local de prevenció i de seguretat 

ciutadana 2016-2019 pecava d’excessiva abstracció, i que no entrava a concretar les 

mesures i les accions per combatre la problemàtica de la convivència a la ciutat, o els 

petits delictes. Destaca que ara es comencen a recollir els fruits del pla esmentat, de 

la manca de voluntat del Govern d’escoltar i recollir les propostes dels grups polítics. 

Alerta que ara cal prendre mesures, i, concretament amb aquesta proposició, 

demanen que s’elabori i es presenti un pla d’actuació en el termini d’un mes, atès que 

no estan en condicions d’esperar més. Precisa que ha de ser un pla transversal que 

prevegi, no només l’actuació de la Guàrdia Urbana, sinó també dels agents cívics; 

que incorpori la tasca dels serveis urbans i que posi tots els recursos materials 

necessaris a fi de revertir els increments desorbitats d’incidències a l’espai públic. 

 

El Sr. SIERRA, d’entrada, retreu al Govern municipal que posposi la seguretat a un 

segon terme; així, l’alcaldessa, que n’és la màxima responsable, no sol intervenir 

quan es tracten assumptes relacionats amb la seguretat, malgrat que en arribar a 

l’Alcaldia va assumir la màxima responsabilitat en polítiques de seguretat en aquest 

ajuntament, que no exerceix, ja que ni tan sols va acudir a la sessió de la comissió de 

seguiment que motiva la proposició del grup de CiU, ni dóna un suport adequat a la 

Guàrdia Urbana. Reclama a l’alcaldessa, per tant, que nomeni un regidor de 

Seguretat. 

Dit això, anuncia el vot a favor de la proposició per diversos motius, entre els quals 

perquè es tracta d’una iniciativa molt semblant a una que el grup de Ciutadans va 

portar en comissió el gener del 2016, i que el Govern municipal va votar 

favorablement, amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia 

Urbana.   

Afegeix que el seu grup també va votar a favor d’una proposició en la mateixa línia 

presentada pel grup d’ERC en la darrera sessió de la comissió de Presidència, on 

recorda que va instar el Sr. Coronas, que n’era el ponent, que en el termini d’un any 

se’n fes un seguiment, ja que sospita que, lamentablement, estaran en la mateixa 

situació que ara. 

Justifica el vot favorable a la proposició també perquè en el pla director no s’indica 

la ràtio d’agents de la Guàrdia Urbana que necessita la ciutat, però remarca que ara 

com ara ni tan sols s’acosten a la meitat de la ràtio de nombre de policies per habitant 

que designa la UE per a Barcelona. 

Observa que, ni tan sols atenent al principi de proximitat defensat pel Govern en el 

pla de seguretat, existeix un nombre adequat d’agents per cobrir les necessitats dels 

73 barris de la ciutat. Afegeix que el que succeeix en el cas de Bombers és de la 

mateixa índole; i recorda que el juny de l’any passat van fer una proposta per 

incrementar el nombre de bombers de Barcelona, i també perquè es complís la taxa 

de reposició per jubilació en ambdós cossos. 

Argumenta, doncs, que no es tracta només d’un increment del nombre de delictes, ni 

dels incompliments de l’ordenança de civisme, sinó del fet que cada vegada hi ha 

menys agents de la Guàrdia Urbana al carrer. I aprofita per reclamar, també, la 

regulació de la segona activitat per a les persones amb discapacitat. 

Recorda a l’alcaldessa que la setmana passada mil policies es van manifestar a la 

plaça de Sant Jaume reclamant respecte, i fa avinent que aquest respecte no es pot 

expressar amb bones intencions de paraula, sinó defensant el cos. 
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El Sr. CORONAS fa referència al fet que el seu grup va demanar fa just una setmana 

en comissió el reforç necessari de recursos humans a la Guàrdia Urbana, un mínim 

de quatre-cents agents. Considera que és ben evident aquesta manca d’agents, cosa 

que incapacita la prestació d’un bon servei i adequat en l’àmbit de la prevenció i la 

seguretat. 

Entenen, per tant, que aquesta proposició recull el que ja fa un any i mig que 

manifesta el seu grup, i tot i que reconeix que el Govern els va fent cas en algunes 

coses, és evident que va molt a poc a poc; i posa com a exemple la demanda del seu 

grup, en primera instància, d’agents cívics, que encara en falten, i també resulta 

evident que falten agents de la Guàrdia Urbana. 

Reitera que l’objectiu del seu grup és l’excel·lència en la prestació del servei públic 

de la policia, i volen que al cos hi accedeixin les persones més ben preparades, que es 

potenciï el desenvolupament de la carrera professional, que hi hagi plans de formació 

i de sensibilització continuada en nova ciutadania i diversitat i, finalment, que 

s’impulsi el treball comunitari de la policia de proximitat en el vessant preventiu. 

Afirma que no tenen intenció de fer el discurs tremendista d’altres grups, i tot i que 

hi ha dades de l’informe presentat en la comissió de seguiment que els preocupen, 

com ara la venda de begudes alcohòliques al carrer o l’increment del consum, 

sobretot en menors. 

Constata que l’ús intensiu de l’espai públic fa que proliferin activitats de tota mena, 

però això no treu que sigui imprescindible abordar les problemàtiques que se’n 

deriven. Assenyala, en aquest sentit, que la bona convivència és un precepte de la res 

publica, per tant, republicà. 

En conseqüència, opina que cal abordar aquest debat, i altres, quant a la prevenció i 

la seguretat, i confia que es tradueixi en accions concretes com l’increment d’agents 

cívics, d’agents de la Guàrdia Urbana i d’educadors de carrer que hi tinguin un paper 

rellevant; és a dir, abordant no només el vessant policial, sinó el de les polítiques de 

prevenció, que són tant o més importants.  

Repeteix que els preocupa molt l’increment del consum d’alcohol entre els sectors 

més joves que es confirma d’any en any, mentre que les empreses de begudes 

alcohòliques continuen patrocinant grans esdeveniments a la ciutat. Subratlla que els 

joves no són un problema sinó un actiu, però que cal saber cuidar. 

Subscriu que cal reformar l’ordenança de convivència a fi d’adaptar-la a la realitat, ja 

que no es pot posar al mateix sac la mendicitat, el consum d’alcohol al carrer i la 

prostitució, aquesta darrera un fenomen molt complex que alguns grups acostumen a 

abordar amb arguments estètics i gairebé mai amb la voluntat d’atacar les seves 

arrels. 

En conseqüència, avança el vot favorable a la proposició, malgrat que en alguns 

aspectes difereixen en la manera de posar ordre i garantir una bona convivència. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa notar que la proposició parteix de la radiografia de la 

convivència recollida a l’informe presentat pel Govern municipal sobre l’aplicació de 

l’ordenança de civisme, i on es constata un increment molt substancial de les 

incidències i queixes de veïns per les molèsties que l’incivisme causa al carrer, 

especialment en districtes com Ciutat Vella, Gràcia o l’Eixample. 

Confirma que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició, que reclama un pla de 

recursos humans i materials per revertir l’increment d’aquestes incidències i queixes 

veïnals; però fa avinent que la consideren una proposta de mínims, atès que 

l’enunciat, que parla d’evitar l’increment de queixes i incidències, hauria d’anar més 

enllà i hauria d’instar a treballar per disminuir aquests fets. 

Afegeix la consideració que en el pla de recursos humans i materials caldria sumar-hi 

altres qüestions imprescindibles. Així, pel que fa al nombre d’agents cívics, apunta 
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que cal incrementar-los d’una manera decidida en torns diürns i nocturns. En aquest 

sentit, recorda que l’octubre passat es va presentar en la comissió de seguiment del 

Pla de recursos humans una proposta d’increment de la plantilla municipal, on no hi 

constava cap agent cívic. 

Quant als agents de la Guàrdia Urbana, diu que és evident que la promoció anunciada 

fa poc arriba tard, i creuen que a més d’incrementar el nombre d’agents cal que el 

Govern municipal doni suport al cos, ja que molt sovint es mostra acomplexat, o 

condescendent, davant les campanyes de desprestigi de la Guàrdia Urbana. I retreu a 

l’alcaldessa, que és la màxima responsable de l’àmbit de la seguretat, que no les talli 

de soca-rel, sense perjudici que en els casos de mala praxi calgui fer una actuació 

immediata. 

Opina que per frenar i fer retrocedir les queixes veïnals cal una bona ordenança de 

civisme; i apunta que, en cas que no estiguin disposats a modificar l’existent, 

l’apliquin amb contundència. Així, diu que no pot ser que el cobrament de sancions 

no es compleixi —actualment només es cobra el 13% de les sancions imposades per 

incivisme—; que el catàleg de mesures substitutòries del pagament de multes o en 

alguns casos de sancions penals sigui ridícul, i que es garanteixi de facto la impunitat 

dels qui no respecten la convivència a la ciutat. 

Considera, per tant, que aquestes són algunes de les qüestions que s’haurien de 

tractar a fons; i afegeix la reflexió que en aquest pla de recursos humans que es 

demana en la proposició, cal incloure-hi els Mossos d’Esquadra, i entén que ja 

comença a ser hora d’encetar la revisió del conveni del 2005 que es va signar amb la 

Generalitat sobre el desplegament d’aquest cos a Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ creu que el model policial que s’ha d’implementar a Barcelona 

és el de proximitat, desmilitaritzat i que vetlli pel respecte i el foment dels drets 

humans; uns principis que, a tall d’exemple, fan incompatible l’existència dels UPA 

en aquest model de seguretat.  

Recorda que en el programa de Barcelona en Comú s’hi deia literalment que el cos 

de la Guàrdia Urbana compta amb les UPA que compleixen, entre altres funcions, la 

de grup antiavalots i que amb massa freqüència s’ha vist esquitxada per denúncies de 

la ciutadania per maltractaments. I remarca que prometia la seva dissolució. 

Tanmateix, constata que, igual com el reglament franquista de concessió de medalles, 

una vegada Barcelona en Comú ja governa la ciutat continuen mantenint-se. 

Manifesta que el seu grup considera que en l’àmbit de la seguretat és punta de llança 

posar fi a un model policial obsolet que, sovint, reprodueix l’estereotip de 

l’estigmatització i la repressió envers les classes populars, col·lectius minoritaris o 

minoritzats. Consideren que cal posar fi a aquest model policial potenciant altres 

figures com mediadors i treballadors socials que eduquin i ajudin i que no 

reprimeixin. 

Assenyala que allò que els preocupa d’aquesta proposició és que no plantegi per 

quins motius cal augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, atès que si l’argument 

és l’increment de queixes pel soroll causat pels veïnats i la convivència a l’espai 

públic, entén que és de poca consistència. 

Apunta que a l’informe de seguiment de l’aplicació de l’ordenança del civisme —del 

cinisme ho considera més adequat—, també coneguda com a ordenança 

escanyapobres, s’exposa que la majoria de denúncies són contra la venda ambulant 

—és a dir, supervivència—, contra la mendicitat —contra la pobresa—, contra l’ús 

impropi del carrer —contra els qui han de viure al carrer—, contra les pancartes i els 

cartells —acció política—, o contra pixar o escopir al carrer —necessitats 

fisiològiques—. Il·lustra la situació amb la resposta de l’exalcalde del PSC, Joan 

Clos, quan un oient de Catalunya Ràdio li va preguntar on es podia trobar un lavabo 

de matinada si els bars tancaven a les tres, i el llavors alcalde va respondre 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  45  

literalment que “s’ha de sortir pixat i cagat de casa; si algú no pot controlar la seva 

bufeta, que no surti.” 

Entén que amb aquesta lògica, juntament amb l’ordenança escanyapobres avui 

encara vigent, tampoc no haurien de sortir de casa les persones pobres, les 

empobrides, nudistes, treballadores sexuals, músics de carrer, els qui juguen al carrer 

i els qui fan acció política a les places. Considera que allò que el grup de CiU 

planteja amb aquesta proposició és que, si surten, encara sigui més fàcil sancionar- 

les, i que no se n’escapi ni una; que no hi hagi cap pobre ni supervivent de la marca 

Barcelona sense la seva multa corresponent; que no pari la festa de la persecució de 

la pobresa; carrers nets i polits per a ciutadans exemplars i turistes amb diners. 

Dit això, avança que, òbviament, votaran en contra de la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS confirma que el model de seguretat del seu grup parteix de la 

prevenció i de la proximitat, i entén que és d’això que estan parlant avui arran de la 

presentació d’aquesta proposició; del fet que la convivència requereix la prevenció i, 

si no és possible així, recórrer a la intervenció. 

Precisa que en el cas de la prevenció es parteix de la proximitat i de la col·laboració i 

participació de diferents serveis públics, també de la Guàrdia Urbana i els agents 

cívics; per tant, per determinar quin nombre de recursos humans calen s’ha de partir 

del model col·laboratiu i comunitari. I confirma que és en aquesta línia que apunta el 

Govern municipal, en la fase de definir què és la convivència a la ciutat, de quina 

manera s’aborda i quins recursos es necessiten, no només de membres de la Guàrdia 

Urbana i agents cívics, sinó de la resta de serveis que treballen per a la ciutat i en 

col·laboració amb el teixit associatiu.  

Destaca que aquesta línia implica fer les coses correctament, i per aquest motiu 

agraeixen que el grup proposant hagi admès allargar el termini a dos mesos, entre 

altres coses perquè s’està revisant l’ordenança, ja que parteix d’uns supòsits que, en 

molts casos, a dia d’avui ja no són vigents a la ciutat. 

Puntualitza que la Guàrdia Urbana i els agents cívics fan tasques diferents i no tenen 

les mateixes competències; en aquest sentit, assenyala que els segons no tenen 

potestat d’autoritat. I remarca, alhora, la necessitat de parlar de la col·laboració amb 

el cos dels Mossos d’Esquadra i altres policies com la portuària per a determinats 

assumptes. 

Confirma que s’està treballant en la línia de la col·laboració en el marc del pla de 

seguretat vigent en aquestes matèries, però adverteix que no es tracta, només, de 

demanar més agents, sinó de garantir-los bones condicions de treball, i en 

col·laboració amb els serveis municipals i amb la resta de policies. 

 

El Sr. PISARELLO comparteix la preocupació expressada pel ponent en el sentit que 

garantir la convivència ha de ser la prioritat de qualsevol govern municipal. 

Confirma que el Govern considera que Barcelona és una ciutat força segura, fet que 

corroboren tant els baròmetres d’opinió com els mateixos visitants; per tant, 

d’entrada, s’han d’identificar quins són els problemes reals de convivència, que han 

estat recollits en el pla de prevenció i seguretat 2016-2019, i en el marc del qual 

plantegen un seguit d’actuacions en aquest sentit. Així, indica que es preveu restaurar 

la figura del policia de barri, en la línia de la policia de proximitat; millorar la 

coordinació amb la vuitantena d’agents cívics que hi ha en l’actualitat treballant a la 

ciutat; la contractació de 169 nous agents de la Guàrdia Urbana. I afegeix que hi ha 

prop de sis-cents professionals públics que fan tasques de mediació als barris, i que 

són de gran ajuda per detectar els conflictes. 

Manifesta la voluntat de coincidir en una interpretació més àmplia dels conceptes de 

seguretat i d’inseguretat; i observa que, probablement, allò que més inseguretat 

genera entre la ciutadania és el creixement de les desigualtats i de la precarietat. En 
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conseqüència, valora el fet que avui s’hagi aprovat un pla d’habitatge, el PEUAT o 

l’arribada del metro a la Marina de la Zona Franca, mesures que contribueixen a la 

bona convivència i a la seguretat. 

Recorda que disposen d’un pla en marxa en aquesta direcció, i també a favor de 

defensar un concepte ampli de la seguretat i la bona convivència ciutadana, i que no 

s’estigmatitzi en les persones més febles. 

 

El Sr. FORN replica que el seu grup no pretén ni estigmatitzar la gent més 

vulnerable, sinó que aquest ajuntament compleixi les seves funcions, en aquest cas 

les d’autoritat respecte a l’exercici de la convivència a la ciutat. 

Puntualitza que les dades que ha esmentat en la seva primera intervenció són 

facilitades per l’Ajuntament, per tant, entén que al Govern li hauria de preocupar que 

les queixes a l’IRIS hagin augmentat d’un 32,1%, o que les queixes per incidències a 

l’espai públic a Ciutat Vella en tres mesos han crescut un 18,5%. 

Retreu al Govern que no tingui iniciativa pròpia per fer el pla que avui els demana el 

seu grup. I postil·la que el termini d’un mes, dos o tres no és rellevant, sinó que es 

faci. 

Qüestiona, dirigint-se a la Sra. Andrés, quin sentit té apel·lar a una definició de 

convivència, quan tots saben el que és; i puntualitza, en aquest sentit, que les queixes 

de la ciutadania són per sorolls, per manca de respecte al mobiliari urbà, per 

necessitats fisiològiques fetes al carrer, i que han augmentat substancialment el darrer 

any.  

Pregunta què ha fet el Govern per afrontar tot això, atès que no ha estat capaç ni 

tan sols de garantir la mínima dotació de guàrdia urbana per abordar-ho. Aprofita 

per alertar que el proper estiu només hi haurà 49 agents nous arran d’una 

convocatòria interadministrativa, ja que els 169 de la convocatòria anunciada no 

començaran a treballar fins al 2018. 

Acusa el Govern de manca de previsió, i d’un pla de seguretat mal agençat, que es 

limita a incorporar als pressupostos el concepte de suport i apoderament de les 

entitats. 

Insisteix al Govern que canviï d’actitud, i que sigui conscient de l’abast d’aquest 

pla, que ha de reduir les incidències en matèria de convivència a la ciutat. I retreu 

que no els hagin escoltat quan l’elaboraven, i ara en paguen les conseqüències 

tots. 

 

La Sra. ANDRÉS ratifica la necessitat de definir què és la convivència, i posa, a 

tall d’exemple, la gran quantitat de queixes que rep la Guàrdia Urbana i que no 

són reals. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que el Pla director de bombers especifica que calen a 

Barcelona 754 professionals, mentre que el pla director de la Guàrdia Urbana no 

especifica la quantitat, cosa que entén que dóna peu a demanar-ne tants com 

vulguin. Reclama, doncs, que posin una xifra concreta en aquest pla. 

 

El Sr. PISARELLO entén que el Sr. Forn es vegi obligat a exagerar i a dramatitzar 

la situació; tanmateix, reitera que hi ha un pla de seguretat 2016-2019, transversal, 

i afegeix que s’ha augmentat la policia de barri, els menjadors socials, la 

coordinació dels agents cívics, s’han augmentat les places de Guàrdia Urbana, tot 

plegat juntament amb una política integral que considera que la seguretat té molt a 

veure amb garantir la cohesió social a la ciutat. 

Es referma, per tant, en el fet que no poden votar a favor de la proposició perquè 

el pla que demana ja existeix i, per tant, opten per l’abstenció. 
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El Sr. FORN entén que si s’han pogut posar d’acord amb el pla d’habitatge, es 

constata que, malgrat tot, tenen punts de contacte. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb quinze abstencions 

—emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 

Andrés i Ballarín—, tres vots en contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del Consistori, 

amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal presenti, en el 

termini de dos mesos, un pla que prevegi els recursos humans (agents de la 

Guàrdia Urbana i agents cívics) i materials necessaris, amb l'objectiu d'evitar 

l'increment d'incidències i queixes veïnals a l'espai públic. 

 
 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

  

2.- (M1519/5503) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal 

impulsi, dins el grup de treball paritari entre Generalitat i Ajuntament, l'elaboració 

d'un pla director urbanístic portuari que determini els futurs usos del Port Olímpic, a 

més de les obres que són necessàries per a la millora i l'adequat manteniment de les 

instal·lacions, i l'establiment d'un règim d'utilització que garanteixi la seva viabilitat 

econòmica. L'Ajuntament vetllarà perquè durant l'elaboració del pla es tinguin en 

compte els aspectes següents: 1. Participació dels actuals operadors i treballadors del 

Port Olímpic en la definició de les actuacions de millora i la reordenació dels espais i 

les activitats. 2. Consens amb els residents i agents econòmics de la zona. 3. 

Sostenibilitat econòmica. 4. Millora de la mobilitat. 5. Ampliació de l'espai públic 

destinat a l'ús ciutadà. 6. Millora de la qualitat dels espais d'oci. 7. Promoció dels 

usos esportius. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que amb aquesta proposició el grup de Ciutadans demana 

que, al més aviat possible, s’iniciï la redacció d’un pla director per al Port Olímpic. 

Precisa que la redacció del pla està prevista en el protocol de col·laboració amb la 

Generalitat que el Govern va signar el 2 de desembre de 2016. 

Assenyala que el seu grup ja va expressar llavors la seva reserva sobre el conveni, 

concretament sobre la intenció de l’Ajuntament de gestionar directament les 

instal·lacions del Port Olímpic; però allò de què realment estan convençuts és de la 

necessitat urgent de resoldre la incertesa sobre el futur d’aquest port, que afecta mil 

cinc-cents treballadors. 

Precisa que el contracte vigent caduca el 2020, i consideren que l’Ajuntament 

n’hauria de signar un de nou com a molt tard el 2018 si vol mantenir un tracte 

preferent. Afegeix que la incertesa que plana sobre el futur del Port Olímpic està 

ajornant inversions i obres molt necessàries per al seu manteniment. 

Insisteix que és molt urgent l’elaboració del Pla director urbanístic portuari, que ha 

de determinar els usos futurs, equipaments i activitats complementàries al recinte del 

port; però també les obres de millora de les instal·lacions, així com el seu règim d’ús 

i explotació. 

Consideren que aquest pla director s’ha de redactar conjuntament amb la Generalitat 

mitjançant un grup de treball paritari, que a parer del seu grup ja hauria d’estar 

constituït, atès que hi havia un mes de termini d’ençà de la signatura del protocol de 

col·laboració el 2 de desembre de l’any passat. Afegeix que la redacció del pla 
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director ha d’incloure, com a mínim, un seguit d’aspectes entre els quals esmenta, en 

primer lloc, la participació dels actuals operadors i treballadors del Port Olímpic en la 

definició de les actuacions de millora i la reordenació d’espais i activitats, atès que 

són qui coneixen millor els problemes i les necessitats d’aquest espai. Apunta, en 

segon lloc, la necessitat d’assolir el consens amb els residents, veïns i agents 

econòmics de la zona. En aquest sentit, diu que són coneixedors que algunes 

activitats generen problemes de convivència, especialment per les activitats d’oci 

nocturn i l’acumulació de persones en determinades hores del dia a l’espai públic, i 

remarca que cal resoldre aquests problemes comptant amb tots els agents implicats. 

En tercer lloc, assenyala que en la redacció del pla director s’han de tenir en compte 

la sostenibilitat econòmica, garantint el finançament de les obres de reforma i que les 

activitats econòmiques que s’hi desenvolupin permetin el retorn de les inversions i la 

sostenibilitat del port. 

Afegeix que també cal millorar la mobilitat de la zona, l’accessibilitat i les 

connexions a fi d’obrir l’espai portuari a la resta de la ciutat, millorar la qualitat dels 

espais d’oci i potenciar els usos esportius.  

Consideren, doncs, que s’ha d’actuar en interès general de la ciutat, i així ho han 

demostrat alguns grups amb les esmenes que han millorat la proposició inicial, i que 

entenen la urgència de redactar, al més aviat possible, el pla director que ha de 

convertir el Port Olímpic en un espai plenament incorporat a la ciutat, ben connectat, 

amb uns usos adequats i compatibles amb l’interès públic i sense externalitats 

negatives. Conclou que es tracta, en definitiva, de posar fi a la incertesa sobre el seu 

futur. 

 

La Sra. RECASENS avança el suport del seu grup a la proposició, i agraeix la feina 

feta pel regidor Blanco i que els hagin acceptat tres esmenes que comenta breument; 

en primer lloc, indica que van en la línia de promocionar prioritàriament els usos 

esportius, atès que actualment el Port Olímpic inclou molts usos, tret dels olímpics. 

Indica que també han demanat que les instal·lacions que avui porten entitats sense 

ànim de lucre com les vinculades a l’Escola de Vela tinguin garantida la seva 

continuïtat futura, en coherència amb la promoció dels usos esportius que apuntava. 

En tercer lloc, es refereix a la signatura del protocol amb la Generalitat per a la 

delegació de competències de gestió del Port Olímpic en aquest ajuntament, i 

expressa la voluntat que no quedi en una mera declaració d’intencions. Així, 

considera que mentre no s’arriba al 2020 cal actuar de manera immediata i, per 

aquest motiu, han demanat que s’informi periòdicament en la comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat de com evoluciona. 

En aquest sentit, adverteix de situacions insostenibles, dramàtiques i d’autèntic 

incivisme, delinqüència i degradació al Port Olímpic que imposen una actuació 

immediata. Per aquest motiu, pregunta a la Sra. Sanz què tenen previst fer en matèria 

de seguretat, Guàrdia Urbana i Mossos; en matèria de mobilitat; què han previst 

quant a les infraestructures, que requereixen una inversió d’entre vint i trenta milions 

d’euros, i què passarà amb els restauradors que operen al Port i que a dia d’avui no 

saben què passarà amb els mil cinc-cents llocs de treball que proporcionen. 

Continua preguntant al Govern municipal per quina fórmula de gestió optarà, directa, 

indirecta mitjançant una empresa municipal o concessió a tercers. Igualment, demana 

si pensen avançar inversions, algunes de les quals són urgents al dic portuari, i que 

s’han de fer de manera que no s’hagin de tancar les activitats de restauració i altres. 

Interpel·la al Govern sobre el model que vol per al Port Olímpic, si hi vol fer 

prevaldre els usos familiars, d’oci o esportius; en aquest sentit, recorda que als 

restauradors se’ls va plantejar la proposta de disminuir el trànsit, incrementar les 

zones verdes, el replantejament del lleure nocturn i l’aposta per una oferta de 

qualitat. 
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La Sra. CAPDEVILA fa avinent al grup proposat que han trobat a faltar que no es fes 

esment de la urgència que plantegen els problemes estructurals del Port Olímpic, que 

s’han fet encara més evidents arran dels darrers temporals marítims. 

Dit això, fa notar que novament surt a escena aquest espai i que es repeteixen dos 

posicionaments ben diferents; d’una banda, el dels qui volen aquest port per a l’ús i 

el gaudi de la ciutadania; i, d’altra banda, el dels qui el volen per destinar-lo a l’oci 

nocturn i al turisme. 

Observa que tot i que la proposició ha estat transaccionada, té una redacció massa 

ambigua, i entenen que en un assumpte tan sensible com el Port Olímpic no se’n pot 

ser, d’ambigu. 

Recorda que estan parlant del final d’una concessió i, per tant, de l’oportunitat de 

canviar l’estat actual de coses al Port Olímpic, malgrat que s’albira el continuisme 

amb la perpetuació dels operadors turístics i l’oci nocturn, camuflada amb una 

operació de maquillatge de l’espai públic cedint alguna part de la zona per a l’ús 

ciutadà.  

Afirma que els preocupa que es posi en primer lloc la participació dels operadors i 

els seus treballadors per a la definició de les actuacions, uns operadors que ja tenen 

elaborades les seves propostes en la direcció que beneficia les seves activitats. 

Altrament, si allò que volen és endegar una nova etapa al Port Olímpic, el model ha 

de variar, i han de ser els veïns i les veïnes qui decideixin com volen que sigui aquest 

espai. 

Recorda que el 6 de març de 2014 el plenari del Districte de Sant Martí va aprovar la 

creació d’una comissió de seguiment del Pla d’usos del Port Olímpic, en què 

l’Ajuntament i els veïns poden participar activament. Per tant, remarca que disposen 

de l’eina que els permet treballar en aquest espai, i ara només cal activar-la. En 

aquest sentit, recorda que el seu grup va presentar al plenari de l’octubre de l’any 

passat una proposició, aprovada per unanimitat, amb què demanaven que s’activés la 

comissió de seguiment esmentada. 

Assenyala que estan d’acord amb alguns dels aspectes de la proposició, com ara que 

es necessita un nou pla d’usos, que hi hagi consens veïnal, que el pla sigui sostenible 

i accessible, que es millorin els espais públics o que les entitats sense ànim de lucre 

puguin continuar a la zona. Això no obstant, avança l’abstenció del seu grup, 

posicionament que justifica perquè estan convençuts que cal canviar absolutament la 

situació del Port Olímpic, i que són els veïns les veïnes els qui han de decidir el nou 

rumb d’aquest espai. 

Afegeix que mentre no s’acabi la concessió, el Govern de la ciutat pot anar fent 

feina, i controlar que els locals del Port Olímpic desenvolupen les seves activitats 

segons la llicència de què disposen, atès que s’han confirmat casos en què no és així. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa de manifest que el darrer any diversos grups 

municipals han traslladat a les comissions i al Ple la necessitat de pronunciar-se sobre 

el futur del Port Olímpic, sobretot perquè no han d’oblidar que d’aquí a quatre anys 

finalitzarà la concessió actual i, per tant, com més es trigui a prendre decisions 

estratègiques que afecten aquest espai, pitjor per a tothom. 

Concreta que les decisions bàsiques que cal prendre són, d’una banda, quin model de 

Port Olímpic volen i, d’altra banda, de quina manera es gestionarà. Pel que fa a la 

gestió, posa en relleu que tot apunta al fet que el Govern municipal està decidit a 

recuperar la gestió directa; remarca, però, que hi ha altres opcions de gestió, com ara 

fer un nou concurs, o establir diverses concessions en l’àmbit. 

En aquest sentit, demana a l’alcaldessa que en un termini breu traslladi una proposta 

sobre com es gestionarà el Port Olímpic a partir de l’1 de gener de 2021. 

D’altra banda, assenyala que una segona decisió per prendre és quin model volen per 
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a aquell àmbit, i diu que el seu grup considera que s’han d’introduir diverses 

qüestions, entre les quals prioritzar l’ús diürn, familiar i cívic, cosa que implica un 

seguit de decisions, la primera de les quals garantir la continuïtat dels més de mil 

llocs de treball existents actualment al Port Olímpic. Apunta, també, la necessitat 

d’assegurar el civisme i la seguretat a la zona, tant dins el recinte estricte del Port 

Olímpic com a les zones veïnes, que es deriven, també, d’activitats al·legals com a 

hotels o habitatges de vaixells amarrats al port, o del fet que el capità marítim no 

pugui imposar sancions per molèsties i sorolls. 

Afegeix que també han de garantir els usos públics esportius amb la continuïtat de 

l’Escola Municipal de Vela, i l’activitat del club de patí català.  

Igualment, remarca que cal tirar endavant les inversions necessàries, segons 

informació municipal, de 38 milions d’euros, per protegir el port dels temporals 

marítims, i garantir el manteniment del moll d’abric i de l’espigó, i pregunta qui 

pagarà aquesta inversió que, teòricament, correspon a la Generalitat. 

 

La Sra. LECHA afirma que consideren positiu l’acord de delegació a aquest 

ajuntament de competències en gestió del Port Olímpic a què fa referència la 

proposició, més encara tenint en compte que aquest ajuntament té la voluntat 

expressa de resoldre les problemàtiques i les mancances que ha generat el model 

actual en aquest àmbit. 

Posa en relleu que el model existent està molt allunyat de les necessitats del veïnat de 

l’entorn i de la resta de la ciutadania. Constata que es tracta d’un espai que no va ser 

plantejat en clau de ciutat i de barri, sinó de cara a les empreses turístiques, tant pel 

que fa a la restauració i l’oci nocturn en la línia del model de ciutat que es va imposar 

el 1992. Recorda que ja llavors, quan es parlava de recuperar el litoral, es deixava les 

classes populars com a meres espectadores, negant-los, fins i tot, el dret visual al 

mar. Insisteix que cal recuperar el Port Olímpic com a espai públic per a la ciutat, 

l’arranjament del qual no ha de suposar una inversió de diners públics novament en 

benefici d’empreses privades. Altrament, advoca perquè la inversió tingui un impacte 

positiu en la zona i a tota la ciutat, amb una relació d’equilibri, fins ara inexistent, 

amb la zona marítima. 

Quant al plantejament que es fa en la proposició sobre la direcció política del pla 

director, assenyala que el mateix conveni parla d’una comissió paritària, de manera 

que no hi tenen res a dir. Tanmateix, pel que fa a la participació, entenen que es pot 

vehicular mitjançant comissions. 

En conseqüència, consideren que ni la proposició original ni el text transaccionat 

demostren una certa coherència, atès que els punts es contraposen; així, s’esmenta el 

consens entre els veïns i els agents econòmics de la zona, a parer del seu grup 

pràcticament impossible, i, alhora, també demana prioritzar la continuïtat de les 

concessions actuals; per tant, consideren que es tracta d’una proposta de maquillatge 

per continuar amb el mateix model. 

 

El Sr. MÒDOL indica que el Govern municipal ha transaccionat el text inicial de la 

proposició, per la qual cosa avança el vot favorable. 

Posa de manifest la coincidència de tots els grups en reconèixer la necessitat urgent 

d’una actuació municipal amb visió de ciutat al Port Olímpic, que demostra la 

importància d’aquest espai per a la ciutadania. 

Subratlla la demanda que el Govern municipal exerceixi un lideratge en la definició 

futura del Port Olímpic arran de la finalització de la concessió, i que ha desembocat 

en la redacció del protocol entre la Generalitat i aquest ajuntament, en el qual es 

delega la gestió i estableix la creació d’un grup de treball paritari per definir les 

actuacions que s’hi han de fer. Posa en relleu que, així, el Port Olímpic tancarà una 

etapa en què els objectius van ser la construcció de la infraestructura i la seva 
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dinamització. 

Entenen que el final d’aquesta etapa s’ha de gestionar des de la proximitat, resolent 

problemes de manteniment, de qualitat de l’espai i de convivència quotidiana que 

afecten veïns i veïnes, i alhora iniciar una reformulació de l’espai perquè el Port 

Olímpic d’avui dia no és el que fa més de vint anys va obrir la ciutat al mar. 

  

Precisa que el Port necessita moltes actuacions i inversió que han d’anar d’acord amb 

el futur estratègic que se li vol donar, vinculat a la definició d’un port modern per a la 

ciutat que, clarament, ha de ser un espai públic de qualitat, que respongui a la 

singularitat de l’àmbit; i com reclama el grup de Ciutadans en la seva proposició, 

aquesta definició s’ha de fer amb diàleg entre totes les parts implicades, i amb la 

voluntat que en la nova etapa la ciutat pugui gaudir d’un espai més propi i proper. 

Assenyala la necessitat de la sostenibilitat econòmica i de funcionament, en vista del 

deteriorament actual de les instal·lacions del Port Olímpic, implica la inversió de 24 

milions d’euros a curt termini, i 14,2 milions a mitjà termini. 

Confirma que l’Ajuntament ha d’exercir el lideratge en totes aquestes actuacions, i 

una de les eines, tal com recull el protocol, és la futura redacció d’un pla director 

urbanístic portuari, al qual fa referència aquesta proposició. Indica que el pacte 

subscrit amb la Generalitat preveu aquest pla com l’instrument per fer front a tots els 

reptes que planteja l’espai del Port Olímpic, i que haurà de recollir tots els 

requeriments que acaba d’esmentar. 

Per tant, convida tots els grups municipals a treballar pel futur d’aquest àmbit. 

 

La Sra. SANZ indica que l’origen del protocol signat amb la Generalitat per obtenir 

la delegació de competències en aquest ajuntament pel que fa a la definició i 

l’ordenació del futur del Port Olímpic està en les mancances, les necessitats i els 

greuges del veïnat de la zona. 

Manifesta la necessitat de fer això amb temps i forma a fi que el 2020, any en què 

s’acaba la concessió actual, amb la intervenció de pluralitat d’actors, entre els quals 

els concessionaris dels usos de determinades zones i les administracions implicades 

que, mentrestant, han de poder acabar de decidir i concretar el futur model. 

Confirma que actualment estan analitzant la situació, avaluant les inversions que ja 

haurien d’estar fetes, i quines són les responsabilitats que a partir d’ara s’han de 

generar amb el nou concurs. 

Observa que la Sra. Recasens ha formulat tal quantitat de preguntes que gairebé 

requereixen una compareixença i, per tant, la convida a tractar aquests aspectes 

específicament en el marc de la comissió. 

Remarca, però, que l’objectiu prioritari en aquest cas era endreçar la situació actual, 

fent-ho entre tots, i amb el lideratge públic. 

Per tant, ratifica que votaran favorablement aquesta proposició i convida tots els 

grups a treballar en la definició del Port Olímpic. 

 

El Sr. BLANCO agraeix els vots favorables, i especialment al Govern, el fet que hagi 

recollit la inquietud que plantegen amb la proposició, així com al grup de CiU, que 

ha fet un esforç per arribar a un acord de mínims. 

Igualment, fa avinent a la Sra. Lecha que la seva intervenció li ha semblat sensata i 

raonable, i se’n felicita malgrat que el seu grup voti en contra de la proposició. 

Puntualitza que les concessions actualment gestionades per entitats sense ànim de 

lucre són únicament dues de relacionades amb els esports nàutics, i que són les que el 

grup de CiU ha demanat que fossin incloses en la proposició en el sentit de mantenir-

les en el model futur del Port Olímpic. 

Per tant, posa en relleu que no prejutgen ni qüestionen, no posen cap projecte concret 

damunt la taula i estan pel debat conjunt de totes les parts implicades; i només 
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apunten unes línies bàsiques que entenen que susciten consens. 

Demana, per tant, que no s’entretinguin i que treballin amb agilitat, especialment en 

el cas de les actuacions estructurals que són urgents, i que la incertesa sobre el que 

succeirà quan acabi l’actual concessió està impedint que es facin.  

La Sra. RECASENS comparteix les paraules del Sr. Blanco, i confirma que el seu 

grup està d’acord que cal recuperar el lideratge municipal, com ha dit la Sra. Sanz, 

que entén que, tot i carregada de bones intencions, ha pecat de manca de concreció 

a curt termini. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb cinc abstencions —

emeses pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila—, tres 

vots en contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-dos 

vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: a) Que el Govern municipal impulsi, 

dins el grup de treball paritari entre Generalitat i Ajuntament, l'elaboració d'un pla 

director portuari que determini els futurs usos del Port Olímpic, a més de les obres 

que són necessàries per a la millora i el manteniment adequat de les instal·lacions, 

i l'establiment d'un règim d'utilització que garanteixi la seva viabilitat econòmica i 

l’augment de la rendibilitat social. L'Ajuntament vetllarà perquè durant 

l'elaboració del pla es tinguin en compte, entre altres, els aspectes següents: 1. 

Participació dels actuals operadors i treballadors del Port Olímpic a la definició de 

les actuacions de millora i la reordenació dels espais i les activitats, conjuntament 

amb experts i veïns. 

2. Consens amb els veïns i agents econòmics de la zona. 3. Sostenibilitat 

econòmica. 

4. Millora de la mobilitat sostenible. 5. Ampliació de l'espai públic destinat a l'ús 

ciutadà. 6. Millora de la qualitat dels espais d'oci públic. 7. Promoció dels usos 

esportius de forma prioritària. 8. Prioritzar la continuïtat de les concessions 

actualment gestionades per les entitats sense ànim de lucre. b) Informar 

periòdicament, en el marc de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, dels 

avenços de l’exposat als punts anteriors per tal de facilitar el seguiment del 

present conveni per part de tots els grups municipals. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/5491) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal 

impulsi els instruments urbanístics necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat 

de tanteig i retracte, en solars i edificis sencers. 

 

El Sr. CORONAS presenta la proposició al·ludint a l’emergència habitacional que 

pateix la ciutat, i al fet que la ciutadania cada dia ho té més difícil per accedir a un 

habitatge, ja que l’arribada de la crisi el 2007 va provocar la reducció de la renda 

mitjana de les llars de Barcelona. 

Constata que aquesta situació encara no s’ha revertit, i en el cas de l’habitatge ha 

anat clarament a pitjor. Per tant, adverteix que calen mesures fermes per 

augmentar el parc públic de lloguer i dotar d’habitatges dignes i assequibles la 

ciutat. 

Considera que tot i que el Pla pel dret a l’habitatge s’emmarca en l’Àrea de Drets 

Socials, cal que sigui transversal, que inclogui eines urbanístiques fortes per poder 

solucionar la situació existent. En aquesta línia, a més de les al·legacions de caire 

social que ja han tingut ocasió de discutir arran de la presentació del pla esmentat, 
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el seu grup va presentar un seguit d’al·legacions des del vessant urbanístic, entre 

les quals destaca la de l’instrument del tanteig i retracte. 

Confirma la voluntat del seu grup que Barcelona esdevingui una ciutat de tanteig i 

retracte, sobretot pel que fa a solars i edificis sencers.   

I puntualitza que no proposen ampliar aquesta mesura a tots els pisos perquè entenen 

que abraçaria un nombre ingent de casos que la faria inassolible, atès que s’hauria de 

comunicar individualment a cada propietari, i l’Ajuntament hauria de reunir 

informació de tots els processos de venda, uns vint mil cada any. 

Amb referència als solars, i tenint en compte la Llei d’urbanisme, diu que caldria 

delimitar unes àrees preferents com més extenses millor. Indica que aplicant aquesta 

modificació de PGM, que entenen que és l’instrument que s’hauria de fer servir, 

l’Ajuntament tindria preferència a l’hora d’adquirir els solars i els edificis a la venda 

i, així, intentar resoldre, en primer lloc, l’ampliació del sòl públic; en segon lloc, 

l’increment del parc públic d’habitatge; i hauria de servir per redistribuir el parc 

públic de lloguer equitativament a tots els barris de la ciutat. Afegeix que també 

propiciaria la lluita contra l’adquisició de fons voltor i especuladors; i finalment, 

permetria lluitar contra la inflació dels preus del lloguer. 

Entén que els que acaba d’enumerar són motius més que suficients, alhora que 

consideren que el Pla d’habitatge que avui han votat no serà més que un paper mullat 

si no el doten dels instruments urbanístics adequats. 

Confirma que estan convençuts que aquesta proposta és possible, i que aquest 

ajuntament hi pot dedicar recursos, i remarca que el superàvit i les plusvàlues són 

recursos econòmics substancials d’aquest ajuntament per recuperar sòl i habitatge 

públics. Insisteix que l’habitatge és un dret i no pot ser un actiu financer, i 

l’Ajuntament té mecanismes urbanístics per evitar que això sigui així. 

Precisa que això és el que pretenen amb aquesta proposició, i informa que han 

acceptat una transacció del Govern referent als solars, en el sentit d’esmenar la 

imprecisió legal continguda en el text inicial. 

Considera que una iniciativa com aquesta serà pionera i de referència com a model a 

seguir per altres ciutats. 

 

El Sr. MARTÍ assenyala que el Pla pel dret a l’habitatge ja preveu la figura del 

tanteig i retracte com un sistema d’ampliació del parc públic d’habitatge assequible. 

Està d'acord amb el grup proposant que això ha de ser una obsessió d’aquest mandat, 

i dels vinents, com un dels objectius principals de ciutat. 

Concreta que la fitxa C1.4 del pla esmentat preveu l’aplicació del tanteig i retracte a 

l’empara del Decret-llei 1/2015, referent a l’adquisició d’immobles provinents 

d’execucions hipotecàries. Per tant, observa que el plantejament general de la 

proposició es podria canalitzar amb l’aplicació d’aquest decret i el Pla de l’habitatge. 

Destaca que, amb això, el Govern disposa, des d’avui mateix, dels instruments per 

actuar en la línia de la demanda que es formula amb la proposició d’ERC, a banda de 

la via de l’expropiació, que entén que no s’ha de descartar. 

Precisa que la figura del tanteig i retracte porta implícita l’adquisició de béns per sota 

el valor nominal de mercat, i representa una oportunitat urbanística per a la ciutat. 

Opina que el plantejament del text inicial de la proposició no tenia gaire sentit ni 

recorregut, atès que era un plantejament declaratiu, amb voluntat de situar un titular 

en el ple d’avui, i no oferia garantia de poder ser concretat amb un mínim de rigor 

tècnic o econòmic. Tanmateix, considera que després de la transacció es fa un pas 

endavant per aclarir alguns interrogants de la proposta original i situar-la en un àmbit 

més adient i amb més garanties d’arribar a alguna mena d’acord que ajudi a afrontar 

amb eficàcia el problema, que no és altre que l’agreujament de les dificultats d’accés 

a l’habitatge públic i assequible, així com per evitar l’especulació amb blocs 

d’edificis sencers per part de gent sense escrúpols o fons voltor.  



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  54  

Per tant, assenyala que comparteixen parcialment l’anàlisi d’ERC, però no la 

literalitat de la proposició, atès que, com ha dit, presenta mancances i interrogants, 

motiu pel qual avança que s’abstindran. Això no obstant, confien que el Govern 

impulsi mesures i instruments urbanístics com el proposat, que faran possible trobar 

una sortida parcial a una problemàtica molt greu. 

 

El Sr. BLANCO avança que no votaran en contra de la proposició, tenint en compte, 

a més, que han fet l’esforç de tractar de millorar-ne la redacció inicial i pactar-la, 

però sobretot perquè subscriuen, en gran part, el fons de la qüestió. 

Això no obstant, interpreten que, com diu literalment l’enunciat, declarar Barcelona 

una ciutat de tanteig i retracte no té cap sentit jurídic. Puntualitza que per aplicar el 

tanteig, segons la normativa vigent, s’han de delimitar zones. Assenyala que no es 

pot barrejar el tanteig i retracte en el cas d’edificis sencers i en el de solars, atès que 

hi ha dues normatives que especifiquen coses diferents en cada cas. Precisa que 

l’aplicació del tanteig i retracte en edificis sencers d’habitatge s’emmarca en la Llei 

de dret a l’habitatge, que permet exercir aquest dret si es justifica per complir 

objectius de plans locals d’habitatge com el que aquí s’ha aprovat avui. 

Per tant, confirma que estan d’acord que en el cas a què s’acaba de referir la 

normativa permet el dret de tanteig, sempre que els immobles es posin al servei de 

les polítiques locals d’habitatge. Altrament, indica que aplicar-lo als solars buits o a 

edificis en estat ruïnós no és possible, perquè en aquests casos s’aplica la Llei 

d’urbanisme, que és força més restrictiva, no es pot aplicar en tot el terme municipal, 

i obliga a tràmits burocràtics com ara comunicar-ho a totes les persones propietàries, 

justificar adequadament la necessitat d’exercir aquest dret i fer una planificació i 

previsió econòmica. 

En conseqüència, avança que el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposició, i 

reitera que estarien a favor de la delimitació d’àrees concretes, sempre que hi hagi 

una justificació basada en el compliment de la normativa per aplicar. 

 

El Sr. MULLERAS entén que tots els grups del Consistori estan d'acord que cal 

trobar solució al problema de l’habitatge, tot i que, de ben segur, discreparan amb la 

manera de fer-ho, com avui ja han pogut constatar arran del debat del Pla pel dret a 

l’habitatge. 

Quant al plantejament de la proposició del grup d’ERC, que demana declarar 

Barcelona una ciutat de tanteig i retracte, que inclou solars i edificis sencers, amb el 

matís incorporat arran de la transacció amb l’objectiu d’adequar-la a la llei, fa notar 

que aquesta demanda significa que cada vegada que es posi en venda un edifici o un 

solar a Barcelona durant els trenta dies següents l’Ajuntament podrà exercir el dret 

de tanteig i retracte, és a dir, podrà anul·lar la venda per comprar ell, de manera que 

el particular que hagi decidit invertir tindrà incertesa jurídica durant aquest període 

de temps. 

Discrepa amb el fet que aquest dret sigui d’aplicació general a la ciutat; d’entrada, 

perquè entenen que això pot provocar alentiment de les inversions i que suposi una 

trava més en detriment de la inversió a Barcelona; i, també, perquè consideren molt 

discutible jurídicament que es pugui dur a terme. 

Altrament, diu que trobarien raonable establir aquest dret de tanteig i retracte en 

determinades zones de la ciutat on realment existeixi un problema d’habitatge o de 

regeneració urbana. Adverteix que, d’altra banda, plantejar aquest dret 

indiscriminadament suposa una política intervencionista, sense que el retorn social 

estigui garantit.  

La Sra. ROVIRA manifesta que per treballar la garantia del dret a l’habitatge és 

fonamental establir una interrelació amb el model econòmic i productiu desenvolupat 

a la ciutat. Precisa, en aquest sentit, que cal tenir en compte que durant legislatures 
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anteriors s’ha desenvolupat un model que ha promogut l’expulsió de veïns i veïnes 

dels seus barris, fruit, també, d’una política neoliberal basada en la venda de sòl 

públic i en el desenvolupament de la indústria turística; un gran negoci que ha fet i fa 

beneficis a costa de l’explotació de la ciutat a cost zero. Altrament, creu que es pot 

confirmar que els costos reals del monocultiu econòmic basat en el turisme han 

desembocat en la situació actual d’expulsió dels barris, l’encariment generalitzat del 

cost de la vida, la precarietat laboral, i la impossibilitat d’accés a un habitatge digne 

per la inexistència d’un parc públic d’habitatge sòlid i suficient. 

Posa èmfasi en el fet que l’habitatge com a dret només està garantit si prové de 

l’àmbit públic i s’entén com un bé d’ús; contràriament, remarca que la dinàmica del 

mercat immobiliari sempre serà antisocial, atès que el dret a l’habitatge mai se 

satisfarà mentre sigui tractat com una mercaderia. 

Per tant, reivindica la preponderància del sector públic en la tinença del parc 

d’habitatge per a lloguer social i també per a habitatge dotacional; i diu que volen 

que l’habitatge que desenvolupin les administracions sigui de titularitat, de provisió i 

de gestió públiques, premisses que per al seu grup defineixen un autèntic servei 

públic. 

Entrant en el contingut de la proposició, consideren que el dret de tanteig i retracte és 

una eina per al control i intervenció del mercat immobiliari; i també significa un 

instrument de reforma davant les dificultats que presenta l’expropiació a curt termini. 

Això no obstant, de la mateixa manera que l’expropiació, entenen que és una eina 

necessària, que el Govern ha d’utilitzar per garantir el dret d’accés a l’habitatge. 

Consideren, per tant, que una de les actuacions que podria fer el Govern seria 

adquirir habitatges públics en punts clau de la ciutat, cosa que incidiria en els preus 

de lloguer, en comptes de fer promocions públiques en zones aïllades com fins ara. 

Per tant, valoren que aquesta eina ha de permetre homogeneïtzar i escampar la 

presència d’habitatges públics arreu, especialment als barris on els preus estan 

disparats i es produeixen processos d’expulsió del veïnat. 

Avança, en conseqüència, el vot a favor de la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL es refereix al fet que tant la legislació en matèria d’habitatge com 

urbanística posen a l’abast de les administracions diferents instruments per fer efectiu 

el dret a l’habitatge, entre les quals cita les reserves obligatòries de sòl per a habitatge 

de protecció i assequible, la definició de qualificacions com la d’habitatge dotacional, 

juntament amb les normatives més recents en matèria d’habitatge. 

Remarca que fa temps que les administracions tenen al seu abast un ventall prou 

ampli d’instruments per intervenir en matèria d’habitatge, fins i tot mecanismes 

potents com les sancions, en casos molt concrets. Indica que prova d’això és l’ampli 

repertori que avui mateix ha esmentat el regidor Montaner en la presentació del Pla 

pel dret a l’habitatge. 

Inclou el dret a tanteig i retracte entre aquests instruments, i en destaca la singularitat 

i el fet que s’ha de fer servir amb molta prudència i, sobretot, amb molta precisió, un 

matís que troben a faltar en la proposició del grup d’ERC, i temen que la declaració 

de Barcelona com a ciutat de tanteig i retracte, com demana textualment la 

proposició, es quedi en un brindis al sol.  

Precisa que els instruments urbanístics apuntats en la proposició estan definits en la 

llei, el planejament i la gestió, i si es té clar en quin cas es vol emprar l’eina del 

tanteig i retracte no cal declarar tota la ciutat subjecta a l’aplicació d’aquest dret. 

Recorda que a la ciutat s’ha aplicat el dret de tanteig i retracte a l’Àrea de 

Conservació i Rehabilitació de Sant Ramon i Robador; és a dir, es va definir una 

zona concreta, cosa que no implica tota la ciutat. Considera que, en aquest sentit, han 

de decidir si allò que volen són titulars o, altrament, utilitzar aquesta eina per 

reconduir la dinàmica d’àrees urbanes concretes, tal com van fer els governs 
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socialistes als carrers de Sant Ramon i Robador, que s’ha revelat com un encert i ara 

s’està tramitant l’ampliació de l’àrea. 

Puntualitza que la declaració d’àrea de tanteig i retracte requereix un grau de precisió 

molt important, que inclou la identificació exacta dels titulars i la cartografia de les 

finques, i alhora s’han d’acompanyar dels estudis econòmics i financers que avalin la 

viabilitat de les actuacions i la capacitat de l’Administració actuant per abordar-les. 

Per tant, subscriu la transacció del Govern amb la voluntat de convertir la proposició 

en una eina i no en una mera declaració. 

 

La Sra. SANZ posa en relleu que la sessió plenària d’avui se centra en l’habitatge 

com a una de les prioritats de la ciutat, i sobre la manera de desenvolupar diversos 

instruments per garantir-hi el dret d’accés. Així, remarca que avui han aprovat el 

PEUAT, el Pla de l’habitatge i, a més, la proposta d’incorporar el dret de tanteig i 

retracte com un instrument per lluitar contra l’especulació i els processos que 

generen l’expulsió dels veïnats i la gentrificació dels barris; així com totes aquelles 

eines que els permetin fer un seguiment públic dels preus de venda i evitar 

transaccions en diner negre. 

Entenen que la voluntat de la proposició va en aquesta línia, i indica que han 

proposat la transacció per matisar les diferències dels marcs normatius de la Llei de 

l’habitatge i la d’urbanisme quan les actuacions es refereixen a solars o a edificis 

sencers. 

Per tant, confirma que estan treballant en la definició i la concreció de la proposta, 

estudiant la millor manera de desplegar-la i posar-ho en debat; determinar, també, si 

cal o no una inscripció prèvia en el registre de la propietat, i altres qüestions 

vinculades a l’ús d’aquesta eina amb seguretat jurídica. Afegeix que també cal 

establir terminis per a l’exercici del dret de tanteig i retracte en funció de la legislació 

vigent. 

Ratifica que l’objectiu de la transacció proposada al grup d’ERC és concretar la 

proposta, inclosa, com ja ha dit, en el Pla pel dret a l’habitatge. 

Apunta la reflexió, per acabar, que a més de tots els esforços i els instruments a 

disposició d’aquest ajuntament, també els cal la complicitat d’altres administracions; 

en aquest sentit, posa en relleu que no els ha estat senzill parlar amb la Generalitat 

del possible establiment de topalls als lloguers, però necessiten que col·labori per 

treballar molts dels mecanismes de què disposen, així com una possible reformulació 

de bona part de la legislació que els empara. 

 

El Sr. CORONAS creu que és evident que si el que plantegen en la proposició 

s’hagués incorporat al Pla pel dret a l’habitatge no l’haurien presentada; i justifica 

que si ho han fet és perquè tothom hi pugui dir la seva i votar. 

Agraeix la transacció proposada pel Govern municipal, així com els vots favorables a 

la proposició del mateix govern i del grup de la CUP. Pel que fa a les abstencions, 

observa que les excuses que s’han donat per no emetre un vot favorable li ha semblat 

que eren més estètiques que no pas de convenciment sobre la bondat de la mesura, i 

vol creure que tots pensen, malgrat tot, que és una mesura positiva.  

Tanmateix, considera que sovint obliden que estan en aquesta cambra per fer política 

i posen la tecnocràcia per davant abans de prendre decisions, cosa que entén que es fa 

a la inversa: primer la decisió, després la tecnocràcia. 

Diu que es fa al càrrec que dues persones que provenen del món tècnic de 

l’arquitectura, al govern i a l’oposició, apel·lin als marcs normatius de l’urbanisme i 

de l’habitatge, però els recorda que no estan aquí per signar expedients sinó per 

canviar les coses i, per tant, es ratifica en el convenciment que la tecnocràcia no ha 

d’anar mai per davant d’una votació, atès que és competència del personal tècnic 

d’aquesta casa, de solvència més que provada. 
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Finalment, es refereix al fet que el Sr. Mulleras ha parlat de la incertesa jurídica que 

l’aplicació del dret de tanteig i retracte genera als inversors, i confirma que, en canvi, 

per al seu grup significa frenar l’especulació urbanística. I puntualitza que la 

denominació “fons voltor” il·lustra l’acció de rapinyar a la ciutat, i assenyala que 

això es pot acabar aprovant proposicions com la que avui han presentat. 

 

El Sr. MARTÍ assegura que el seu grup està en aquest consistori per fer feina i, a 

més, amb els braços oberts a pactar i a dialogar amb tothom. 

 

El Sr. BLANCO puntualitza que la mesura serà bona o dolenta segons com s’apliqui; 

i remarca que ara com ara és, només, una declaració d’intencions. 

Concreta que allò que el seu grup ha intentat explicar és que la proposta està 

mancada de rigor tècnic, cosa que motiva la seva abstenció. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el seu grup és absolutament contrari als fons 

especuladors o voltors; altrament, recorda que quan aquests fons voltors van comprar 

habitatge social al Consell Comarcal, ERC, que formava part del govern del consell, 

va aprovar l’operació. 

Suggereix al grup proposant, doncs, que prediqui amb l’exemple. 

 

El Sr. MÒDOL confirma que el Pla d’habitatge incorpora que es limitarà una àrea de 

tanteig i retracte a tota la ciutat que permeti el control de les transaccions i 

l’adquisició d’immobles, que és la proposta d’ERC. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb catorze abstencions —

emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 

Fandos i Vila, i també pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló—

, tres vots en contra —emesos 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 acorda: Que el Govern municipal impulsi els 

instruments urbanístics necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de tanteig i 

retracte, en edificis sencers i solars, i en aquests últims delimitar les àrees 

d’aplicació.  

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/5494) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern 

municipal a presentar un informe en el proper consell plenari que inclogui el 

següent: 1. Impacte econòmic i d'ocupació (inversió, possibles indemnitzacions i 

llocs de treball directes i indirectes) que ha comportat per a la ciutat i l'Ajuntament 

de Barcelona la suspensió de llicències d'allotjaments turístics decretada des del 

mes de juliol del 2015, la paralització consegüent de projectes d'allotjaments 

turístics i el fre a l'obertura de nous establiments a causa de l'aprovació del Pla 

especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT). 2. Relació de litigis i 

reclamacions produïts com a conseqüència de la suspensió de llicències i del 

PEUAT, detallant assumpte reclamat, imports i dades més rellevants, posant a 

disposició immediata dels grups municipals tota la informació i els expedients 

relacionats amb aquests projectes i els litigis jurídics existents. 3. Dictamen jurídic 

de l'Ajuntament que doni certesa jurídica i garanties legals sobre la tramitació 

urbanística d'aquest pla, la subjecció a les directives europees i els canvis 

substancials incorporats a l'aprovació definitiva. 4. Amb relació a la no tramitació 

de llicències, a causa de la suspensió de llicències d'allotjaments turístics de juliol 
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de 2015, a la tramitació administrativa del mateix ajuntament i/o a l'aprovació del 

PEUAT, especificar la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de 

Barcelona i també la responsabilitat personal dels regidors que votin a favor del 

PEUAT i, així mateix, dels regidors del Govern municipal per la tramitació, o no, 

de llicències d'allotjaments turístics, al marge del que poguessin estar afectats per 

la moratòria de juliol de 2015 o pel PEUAT. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avança que no té intenció de repetir ara diverses 

qüestions relacionades amb l’activitat turística a Barcelona i les conseqüències en 

la ciutadania, atès que ja han tingut ocasió, en aquesta mateixa sessió, de fer-ho a 

bastament. Això no obstant, proclama novament que el turisme és una oportunitat 

i no pas el problema en què s’ha convertit per la gestió deficient d’aquest 

ajuntament. Manifesta que, altrament, haurien d’afrontar l’activitat turística com 

una oportunitat d’ocupació i d’inversió i no com un focus de problemes i 

molèsties a la ciutadania i, per tant, de trencament de la convivència en alguns 

barris. 

Indica que ja han pogut fer la valoració del Pla especial urbanístic d’allotjaments 

turístics (PEUAT), però destaca que amb aquesta proposició pretenen aprofundir 

algunes de les conseqüències de la seva aplicació, concretament el seu impacte 

econòmic en inversió i creació d’ocupació; la seguretat jurídica d’aquest pla 

especial, així com el cost que podria representar per a l’Ajuntament arran de 

reclamacions judicials i patrimonials, que ja han estat anunciades, que podrien 

acabar materialitzant-se per decisió judicial contrària als interessos municipals. 

Precisa que amb aquesta proposta reclamen que el Govern presenti un informe al 

Ple sobre diverses qüestions sobre les quals ja hauria d’haver aportat 

documentació prèviament a l’aprovació del PEUAT. Atès que això no s’ha fet, 

reclama que es presenti aquesta documentació en la propera sessió plenària, que 

ha d’incloure la valoració de l’impacte en l’ocupació, la inversió de l’aplicació del 

pla, així com la materialització de possibles indemnitzacions que comporta per a 

la ciutat la suspensió de llicències, en primer lloc, i la posterior aprovació del 

PEUAT. 

Indica que demanen, també, que consti a l’informe esmentat una relació de litigis i 

reclamacions que s’han produït, primer amb la suspensió de llicències i, després, 

si hi ha constatació de reclamacions o litigis que es poden iniciar arran de 

l’aprovació d’aquest pla especial urbanístic.  

Afegeix que demanen, també, que consti a l’informe un dictamen jurídic 

complementari d’aquest ajuntament que doni garanties jurídiques pel que fa a la 

tramitació urbanística del PEUAT i la seva subjecció a les garanties comunitàries; i 

que reculli els canvis substancials que s’han incorporat a l’aprovació definitiva una 

vegada transcorregut el període d’informació pública. 

Finalment, pel que fa a la no tramitació de llicències arran de la imposició de la 

suspensió, la tramitació administrativa municipal o derivades de l’aprovació del 

PEUAT, demanen que l’informe especifiqui la possible responsabilitat patrimonial 

d’aquest ajuntament i personal dels regidors del Govern municipal. 

Alerta, per tant, de la possibilitat que a partir d’avui es presentin reclamacions 

judicials contra aquesta administració i, que en cas que s’estimin, l’obligaria a 

afrontar un cost. 

Diu que és conscient que li respondran que això és un futurible i que acusaran el seu 

grup de defensar interessos de les parts demandants, però afirma que allò que els 

motiva és la voluntat que no es tornin a produir casos com el de la indemnització per 

l’enderroc de l’edifici del carrer de Dalmases, després de dues sentències adverses 

del TSJC contra l’Ajuntament per tramitació defectuosa de llicències urbanístiques, 

que ha acabat pagant tota la ciutadania. 
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Reitera que la voluntat del seu grup és que no tornin a passar fets com el que acaba 

d’esmentar i, per tant, reclamen transparència, blindatge jurídic i informació. 

 

El Sr. MARTÍ avança, d’entrada, el vot favorable del seu grup a la proposició, atès 

que cadascun dels quatre punts que incorpora els han defensat en comissió i al 

Plenari, i s’hi ha posicionat en rodes de premsa i declaracions públiques. 

Assenyala que fa poca estona s’han manifestat arran del debat sobre l’aprovació del 

PEUAT, en què han mostrat el seu desacord profund, no només amb el pla especial 

com a instrument urbanístic deficient tècnicament i per les implicacions econòmiques 

que pot comportar, sinó també amb el model econòmic que representa. Reconeix, en 

aquest sentit, que lícitament defensen un model diferent i no en subscriuen un en què 

l’Administració pública delimita línies vermelles en diversos territoris de la ciutat, 

que afecten drets adquirits i provoquen problemes greus de cara al futur. 

Retreu al Govern que en aquest assumpte hagi actuat com si Barcelona fos el far 

west, on d’entrada es disparava sense considerar les conseqüències; en aquest sentit, 

adverteix que d’aquí a ben poc es poden trobar amb demandes que superin els dos-

cents milions d’euros en concepte d’indemnitzacions, que acabarà pagant tota la 

ciutadania. I fa notar el benefici que implicaria, per exemple, que una quantitat com 

aquesta es destinés a la construcció d’habitatge per part del Patronat Municipal 

d’Habitatge o conveniats amb una entitat del tercer sector; i alerta que, si altrament si 

es destina a indemnitzacions, acabarà en butxaques privades. 

Recorda que els últims anys els governs municipals han aprovat convenis urbanístics, 

el 2003, el 2005 i el 2007, que implicaven drets i deures entre els privats i 

l’Ajuntament, alguns dels quals queden trepitjats amb l’aprovació del PEUAT, cosa 

que és evident que comportarà una demanda de compensació econòmica. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia el suport del seu grup a la proposició del PP, en considerar 

que tot allò que pugui aportar informació sobre les conseqüències que poden tenir les 

decisions polítiques els sembla positiu. 

Assenyala que aquesta proposta els sembla molt encertada, sobretot pels punts tercer 

i quart, que a més li permeten ara replicar l’afirmació que ha fet el Sr. Coronas arran 

de la seva demanda de votació nominal del PEUAT.  

Recorda que el regidor d’ERC ha afirmat que eren en aquest ajuntament per canviar 

les coses i fer-ho bé, i li fa notar que avui, tanmateix, han fet malament aprovant un 

pla del qual es derivaran unes conseqüències que pagaran tots, i no només per la 

quantitat d’inversions perdudes, sinó pel nombre indeterminat de reclamacions 

contencioses administratives que s’arribaran a interposar contra aquesta 

administració per l’aplicació del PEUAT. 

Convida alguns membres del Consistori a estudiar més per constatar que la legislació 

diu literalment que una ordre política que deriva en una demanda patrimonial 

milionària podria posar en perill les finances municipals i requereix una provisió. 

Puntualitza, per tant, que els pressupostos municipals que avui han quedat aprovats 

per la qüestió de confiança haurien d’haver fet provisió de fons per pagar les 

possibles indemnitzacions, i aprofita per preguntar si ho han fet. 

Afegeix que el fet que el PEUAT s’hagi votat nominalment no és una casualitat, ja 

que existeix una sentència que expressa que l’Administració està obligada a exigir 

d’ofici a les seves autoritats i altre personal al seu servei la responsabilitat en què 

hagin incorregut, segons els criteris fixats en el precepte, que és el cas ara examinat, 

atès que es tracta d’una acció de regrés, és a dir, l’exigència de responsabilitat per 

part de l’Administració als seus empleats quan allò que hagin d’indemnitzar a les 

parts perjudicades hagi incorregut en dol, culpa o negligència greu. 

Diu que aquest apunt li serveix per remarcar que el Consistori té l’obligació de 

preservar de responsabilitats polítiques nefastes la responsabilitat patrimonial que es 
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derivi de l’Ajuntament, així com la possible responsabilitat que es pugui reclamar als 

funcionaris que han intervingut en el procediment. 

En conseqüència, adverteix que han de ser molt conscients del que comporten 

determinades decisions i assumir-ne les conseqüències; i entén que el cas del PEUAT 

ni s’han calibrat ni s’ha valorat haver-les d’assumir. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que voldrien que sobretot el grup proposant, però també 

altres, valorin les dues cares de la moneda de l’activitat turística; d’una banda, la cara 

positiva de la inversió i de l’activitat econòmica i, d’altra banda, la negativa, que 

provoca barris sobresaturats d’allotjament turístic, encariment de l’habitatge o 

precarització laboral. 

Es ratifica en l’afirmació, expressada en el debat del PEUAT, que no poden permetre 

el monocultiu turístic a la ciutat si volen ser una capital moderna. 

Adreçant-se a la regidora Mejías, assegura que coneixen la legislació, i remarca que 

tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament en el moment de jurar el càrrec han 

de ser conscients de les conseqüències de les seves actuacions, tot i que afirma que el 

seu grup no té la intenció d’actuar des de la perspectiva de la por, de negar-se a cap 

canvi, de passar de puntetes per moltes qüestions; altrament, tenen intenció de 

canviar moltes coses, fidels al seu programa i al seu electorat i, per tant, no estan 

disposats a abstenir-se en tot per por del que pugui passar. 

I només justifica la situació d’abstencionisme en casos com els viscuts al Consell 

Comarcal, en què s’ha generat jurídica perquè informes de Secretaria i de la 

Intervenció advertien de la incorrecció de determinats expedients. I remarca que no 

és el cas d’aquesta administració, en què els serveis jurídics de la casa, als quals 

determinats grups apel·len fins i tot quan fan una abstenció “tecnocràtica”, com ha 

succeït avui mateix. En aquest sentit, constata que l’expedient del PEUAT és del tot 

correcte, i convida la Sra. Mejías a defensar els seus posicionaments, com han de fer 

totes les formacions polítiques representades en aquesta cambra, però que no es 

dediqui a posar en dubte l’instrument del pla especial.  

Es pregunta, en aquest sentit, per què no consideren bo aquest instrument, o per quin 

motiu CiU el va utilitzar per definir els habitatges d’ús turístic (HUT), que es va 

aprovar de pressa i corrents. 

 

La Sra. LECHA ratifica que el seu grup està acostumat al fet que el del PP, i algun 

altre grup que en deriva i altres que defensen uns interessos semblants, actuï de 

representant de grans empreses i poders econòmics en aquest ajuntament, però ha de 

reconèixer que avui els ha sorprès, perquè assegura que no s’imaginaven que també 

actuaria com a missatger dels seus despatxos d’advocats. 

Puntualitza que, bàsicament, avui el PP demana a l’Ajuntament la resposta a la 

demanda que faran els seus col·legues de llotja o del Círculo Ecuestre que impugnin 

el PEUAT; i li fa avinent, al PP que és tan escrupolós amb el compliment de la llei, 

que han de votar necessàriament en contra de la seva proposició encara que només 

sigui per garantir la igualtat d’armes processals al jutjat. 

Observa, però, que el Sr. Fernández Díaz no s’acontenta només a fer de passant de la 

patronal, i aprofita per intentar coaccionar el vot dels grups municipals insinuant una 

responsabilitat personal dels regidors i regidores que votin a favor del PEUAT, tal 

com també ha fet el grup de Ciutadans. 

Entén que l’al·lèrgia del grup proposant és tan aguda que està disposat a fer 

directament el ridícul amb la presentació d’aquesta proposició, i confirma que el seu 

grup votarà allò que li sembli, per molt que al PP li pesi no poder decidir com es va 

fer durant quaranta anys de dictadura. 

 

El Sr. MÒDOL es refereix a la demanda del PP al Govern municipal d’elaborar un 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  61  

informe amb referència a la suspensió de llicències acordada el juliol del 2015, 

primer, i posteriorment sobre les conseqüències de l’aplicació del PEUAT, i fa notar 

que la demanda barreja qüestions de caràcter molt divers, entre les quals d’impacte 

econòmic, tecnicojurídiques, judicials, responsabilitats patrimonials i, fins i tot, es 

preocupa per la responsabilitat personal de regidors i regidores. Davant aquesta 

demanda, afirma que l’únic títol que se’ls acut per a l’informe és “PEUAT horror 

show”. 

Precisa, quant a la referència de la proposició a l’impacte econòmic i d’ocupació que 

va provocar la moratòria, que el seu grup es va negar que abastés tota la ciutat, atès 

que moltes parts fora del centre no patien la pressió turística com en altres i, per tant, 

no era raonable imposar-los-la. 

Pel que fa a la part de la proposició relativa a la relació de litigis presentats, diu que 

consideren que és un exercici de transparència informar d’aquells que es té 

constància i que forma part de l’acció de control dels grups de l’oposició. 

Quant al tercer punt, relatiu a l’elaboració d’un dictamen jurídic amb relació a 

diversos aspectes del PEUAT, assenyala que entenen que queda informat als 

documents que s’han fet arribar als grups durant aquesta setmana. 

Amb referència al quart punt, manifesta que els sembla fet expressament perquè els 

grups que han donat suport al PEUAT votin en contra de la proposició. I subratlla 

que l’aparent rigor dels tres primers punts s’esvaeix amb aquest quart, en què 

demanen que s’informi de responsabilitats personals dels regidors i regidores que 

donin suport al pla especial. 

Per tant, consideren que tot plegat respon, només, a una posada en escena per atiar la 

polèmica. I pregunta a què es refereixen quan al·ludeixen a possibles responsabilitats 

personals; si fan referència, tal vegada, a la necessitat que s’hagin llegit amb 

deteniment els informes tècnics i jurídics de l’expedient.   

I pregunta si és diferent aquesta responsabilitat que exigeixen de la que s’hauria de 

demanar als regidors del grup del PP en votacions com la del pla vigent d’usos de 

Ciutat Vella, o de l’ordenança de terrasses, també vigent, i pregunta als regidors del 

PP si se senten responsables del desgavell que va produir el seu suport. 

Posa de manifest que les iniciatives de regulació de plans urbanístics i ordenances 

són opcions polítiques, que si obtenen el suport suficient del Plenari del Consell 

Municipal s’acaben aprovant; i que la garantia i el rigor dels documents que les 

acompanyen li donen l’excel·lent nivell dels cossos tècnics i jurídics municipals. 

Indica que l’única responsabilitat que es pot demanar als regidors i regidores 

municipals és que no es quedin de braços plegats davant els problemes de la ciutat, i 

fer confiança a la labor del personal tècnic i jurídic d’aquest ajuntament; i avança que 

el seu grup farà un vot en contra de la proposició. 

 

La Sra. SANZ lamenta que el grup del PP perseveri a frivolitzar sobre un seguit 

d’aspectes que, a parer seu, desconeix profundament i, a més, demani 

responsabilitats respecte a qüestions que han quedat plenament garantides i 

explicades durant tot el procés que els ha portat a l’aprovació del PEUAT. Remarca 

que a l’expedient consten tots els informes avalats i signats no per un representant 

polític, sinó per personal tècnic d’aquest ajuntament que garanteix que les coses 

s’han fet correctament. 

Pregunta, arran de l’estimació hipotètica del Sr. Martí sobre la xifra de dos-cents 

milions d’euros en indemnitzacions provocades per l’aprovació del PEUAT, en quina 

informació es basa. Altrament, entén que aquest grup és conscient que tracta amb cap 

mena de rigor aquesta qüestió, actitud que, d’altra banda, entén que no li escau. 

Diu que entén que el Sr. Fernández Díaz discrepi amb el model del Govern, i que 

hauria presentat un pla especial del tot diferent, o cap, fent ús d’arguments i 

posicions polítiques; altrament, considera que posar en dubte el rigor tècnic del 
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serveis tècnics municipals —que el Sr. Fernández Díaz coneix sobradament pels 

anys que fa que és en aquest ajuntament— no fa per al grup del PP. 

Reitera que els grups han pogut disposar de tota la informació respecte al PEUAT, i 

diàleg obert amb el Govern. Remarca que, concretament el grup del PP, no els ha fet 

arribar cap proposta ni suggeriment més enllà de les al·legacions totalment contràries 

al pla especial. I tot i que el del PP i el del Govern municipal són dos models 

diametralment oposats, remarca que ambdós s’inscriuen en el marc jurídic vigent; 

tant el de barra lliure com el de la regulació específica. Això no obstant, destaca que 

el model que defensa el grup del PP genera inseguretat vital als veïns i veïnes. 

Convida el grup del PP, si així ho vol, a debatre sobre models, però li demana que no 

barregi les coses, i que reconegui que la legalitat del PEUAT està garantida; i 

repeteix que tots aquells projectes amb drets adquirits els continuen tenint, entre els 

quals els que disposaven de certificat d’aprofitament urbanístic, però no els que no 

tenien aquests drets ni garantits ni adquirits. 

Per acabar, confirma el vot negatiu de Barcelona en Comú a la proposició, i reitera 

que el PEUAT està suficientment blindat jurídicament. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ justifica la presentació d’aquesta proposició avui perquè 

ja fa mesos que han anat sol·licitant gran part de la informació que hi demanen sense 

obtenir cap resposta. Precisa que, bàsicament, reclamen transparència, rigor i 

seguretat jurídica, que entenen que no queden degudament recollits al PEUAT. Nega 

que frivolitzin amb res, i fa avinent que demanen per l’impacte econòmic, entre altres 

motius, perquè la mateixa Sra. Sanz dóna unes xifres que després no corrobora per 

escrit.  

A tall d’exemple, assenyala que ella mateixa ha manifestat que les actuacions a 

l’hotel de Rec Comtal, al de Drassanes i a l’alberg de la Vila Olímpica suposen 

cent milions d’euros, i pregunta com ho calcula. Afegeix la puntualització que en 

el cas concret de l’hotel de Rec Comtal, un mes abans de les eleccions municipals 

del 2015, la regidora, llavors pel grup d’ICV-EUiA, va demanar una sessió 

extraordinària de la comissió d’Urbanisme per reclamar la reversió de la llicència 

de l’hotel, i ara diu que això no és possible. 

Quant a l’hotel de Drassanes, recorda que l’únic grup que no va votar a favor de 

tramitar la llicència urbanística va ser el PP, en considerar que podia suposar un 

“pelotazo” sindical, i pregunta quant els pot costar ara una possible reclamació. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que el seu grup no té cap intenció d’atemorir amb els seus 

arguments, tan sols demana que les coses es facin ben fetes, amb el principi de 

legalitat, d’acord amb els procediments legals establerts, atès que només així 

reordenaran la situació amb una lògica a la qual el seu grup ha intentat contribuir 

mitjançant les seves al·legacions, que tanmateix els han estat refusades. 

Insisteix a dir que regular no és prohibir ni posar fi a la seguretat jurídica. 

 

El Sr. CORONAS està d’acord, plenament, que regular no és prohibir, i que en 

alguns casos la regulació restringeix o evita determinades operacions. I assegura, 

sobretot, que no tenen por. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-tres vots en 

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

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal i pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 

Andrés i Ballarín, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i disset vots a 

favor de la resta de membres del Consistori. 
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Abans d’iniciar el debat de la proposició/declaració de grup de la CUP s’incorpora 

la Sra. Homs a la sessió del Plenari del Consell Municipal. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/5497) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que l’Ajuntament de 

Barcelona posi en marxa una aplicació informàtica que garanteixi la fiscalització 

municipal de les condicions de treball de les empreses contractistes de 

l'Ajuntament i de les seves empreses, instituts i organismes autònoms, així com el 

compliment en matèria laboral dels contractes atorgats, els convenis col·lectius i 

la legislació laboral general, i poder, així, adoptar les mesures legals o 

contractuals oportunes. 2. Que el sistema inclogui la presentació de la 

documentació relativa als contractes laborals, les altes i baixes a la seguretat 

social, les cotitzacions i nòmines de totes les persones assignades totalment o 

parcialment a l'execució del contracte amb l'Ajuntament de Barcelona. 3. Que el 

programari es desenvolupi amb codi obert i lliure per tal que pugui ésser utilitzat i 

adaptat per altres administracions públiques d'acord amb les seves necessitats. 4. 

Que el Govern presenti una proposta de l'estructura i funcionament de l'aplicació 

en el termini de tres mesos per tal de poder desenvolupar-la i posar-la en marxa 

abans de l'1 de desembre de 2017.  

La Sra. ROVIRA justifica la presentació d’aquesta proposició per la preocupació que 

causa al seu grup la precarietat laboral, que entenen que cal combatre amb fermesa, i 

assegura que no només ho defensa el seu grup, sinó que segons el darrer baròmetre 

municipal també és la primera preocupació de la ciutadania. 

Així, doncs, posa de manifest que la precarització de les condicions de treball ha 

estat una constant els darrers anys, que s’agreuja dia a dia. Afegeix que cal tenir 

present que el cicle de privatització dels serveis públics i de la seva gestió ha suposat 

un empitjorament de les condicions laborals i de les retribucions salarials respecte al 

personal propi de l’Administració pública, així com la davallada de qualitat dels 

serveis prestats. 

Continua dient que els preocupa i els alarma el frau i els incompliments per part 

d’empreses que treballen per a les administracions, i que han estat objecte de 

denúncies en reiterades ocasions i en diversos municipis. Per això, considera que cal 

que l’Ajuntament de Barcelona no es desentengui de totes les persones que hi 

treballen, no només com a personal propi sinó, sobretot, com a personal externalitzat; 

per tant, subratlla la necessitat d’adoptar mesures concretes per prevenir aquest 

empitjorament de les condicions laborals i lluitar per unes condicions dignes de 

treball. 

Consideren que les mesures de control d’aquestes situacions laborals ha de permetre 

obligar al compliment de les condicions laborals i les retribucions salarials, dissuadir 

el frau i els incompliments, i adoptar mesures en cas que es detectin irregularitats, 

incloses les denúncies a la inspecció de treball, l’aplicació de sancions i, si escau, les 

rescissions de contracte. 

A fi de dur a terme tot el que acaba d’esmentar, diu que han considerat pertinent 

demanar que l’Ajuntament treballi i posi en marxa una aplicació informàtica que 

permeti fer un seguiment del compliment de les condicions laborals dels contractes 

atorgats, dels convenis col·lectius i de l’adequació a la legislació laboral, a fi d’actuar 

en conseqüència si es detecten incompliments. 

Assenyala que han arribat a un acord amb el Govern municipal perquè aquesta 

aplicació es presenti i es posi en marxa durant el 2018, i que es presenti un informe 

de la seva evolució en el termini de sis mesos. 

 

El Sr. FORN manifesta que no estan en contra de la creació d’aquesta aplicació 
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informàtica, i entenen que l’Ajuntament pot introduir millores als plecs de clàusules 

administratives, com ja s’ha anat fent històricament. Això no obstant, adverteix que 

no s’ha de confondre la feina d’aquest ajuntament amb la que és competència de 

l’autoritat laboral, que és la de fer complir la legislació en matèria d’ocupació. 

Consideren que tot allò que suposi avançar en transparència, com el cas de disposar 

d’aquest programari capdavanter, els sembla positiu; tanmateix, fa avinent que el 

punt segon de la proposició els preocupa, i que fa que s’abstinguin en la votació, 

perquè el seu grup defensa que s’ha de respectar la privacitat dels treballadors i 

treballadores, les seves dades laborals, i altes i baixes en la seguretat social. Alerta 

que en aquest segon punt es demana tenir accés a un seguit de dades que no entén 

que no són compatibles amb la legislació actual. 

 

El Sr. ALONSO confirma la voluntat de Ciutadans que Barcelona sigui una ciutat 

socialment justa, on les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital i on 

tothom pugui fer una vida digna i gaudeixi de les oportunitats necessàries per poder 

progressar.  

Afegeix que amb aquesta voluntat reclamen salaris dignes, horaris raonables i llocs 

de treball que garanteixin la conciliació amb la vida familiar, la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones, i llocs de treball que no posin en risc la salut de 

les persones. En aquesta línia, confirma que tenen clar que les administracions 

públiques han de ser les primeres a donar exemple i establir mecanismes per garantir 

el compliment de la llei i la qualitat dels llocs de treball de les empreses que 

contracten. 

Altrament, assenyala que els mecanismes de control han de ser viables i ajustar-se a 

la legalitat, i consideren que la proposició del grup de la CUP es queda a mig camí. 

Així, destaca que, d’una banda, té un fonament ben intencionat, que comparteixen, 

tot i que, d’altra banda, diu que no estan segurs que sigui una proposta realment 

viable, i creuen que cal treballar-la més des del punt de vista jurídic. 

Igualment, opina que una aplicació informàtica no és la solució a la precarietat, sinó 

una eina per facilitar la gestió; i afirma que tenen dubtes sobre el contingut del 

programa informàtic o sobre quin ús es donarà a les dades personals. 

En conseqüència, convida a continuar treballant amb l’objectiu d’assolir consens 

polític i establir mesures que siguin legalment i tècnicament viables i, per tant, 

avança un vot d’abstenció a la proposició, tot esperant que el Govern municipal 

aporti informació més concreta sobre el contingut de l’aplicació informàtica. 

 

La Sra. CAPDEVILA avança el vot favorable a la proposició en considerar-la com 

un exercici de transparència que lliga amb les demandes que el grup d’ERC ha fet 

des de l’inici de mandat. 

En aquesta línia, esmenta les diverses iniciatives que han anat presentant amb 

l’objectiu de cercar l’aprofundiment de la transparència i el bon govern en l’àmbit 

pressupostari, de contractacions, externalitzacions, condicions laborals, recursos 

humans, salari mínim de ciutat, processos participatius o d’empreses municipals com 

Barcelona Activa. 

Destaca la complexitat de l’Ajuntament com a ens local, com palesa l’atapeït 

entramat d’entitats empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i 

associacions en què en major o menor grau participa. Remarca que aquest entramat 

permet gran capacitat i diversitat en la contractació, i afirma que el seu grup entén 

que la transparència i la participació han de ser prescriptores bàsiques de l’activitat 

de qualsevol govern democràtic. Assenyala que la transparència representa una 

oportunitat perquè el Govern de la ciutat dugui a terme una comunicació activa i 

permanent, actualitzada i comprensible de totes les dades de contractació i de les 

condicions laborals de tot el personal que, directament o indirecta, forma part dels 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  65  

serveis i activitats generades per l’Administració local adreçades a la ciutadania. 

Per tant, entenen que la proposició del grup de la CUP abunda en la transparència 

com a eina indispensable de participació i activació de la ciutadania, que com a 

representats seus els exigeix un major esforç en l’aprofundiment democràtic, control 

i seguiment de la despesa municipal i participació activa en les decisions del 

Consistori. 

 

La Sra. ESTELLER considera positivament el fet que Barcelona compti amb moltes 

entitats i empreses prestadores de serveis, que demostren un alt grau de qualitat que 

redunda en la satisfacció dels usuaris. 

Entenen, per tant, que és important posar l’accent en això, i en el cas que hi hagi 

empreses o entitats que no compleixin amb les seves obligacions laborals, recorda 

que l’Ajuntament disposa d’instruments per adoptar les mesures pertinents, als quals 

s’afegeix la inspecció de treball, i procediments garantistes suficients —també la Llei 

de transparència de l’Estat— per adoptar les accions adients.  

Consideren, per tant, que el grup de la CUP dóna per fet, amb la presentació 

d’aquesta proposició, que l’excepció és la regla a Barcelona, atès que pretén la 

confrontació del sector públic amb el privat, i criminalitzar les empreses o entitats 

que presten serveis a l’Administració pública. 

Retreu al grup proposant que comissió rere comissió es dediqui a abonar aquesta 

idea, i li recorda que avui dia existeix un sistema garantit amb inspeccions de treball 

per al bon compliment de les condicions laborals, i afegeix que aquest ajuntament 

disposa de les clàusules de contractació i de la guia de contractació, que estableix un 

seguit de requisits que han de complir les empreses contractades que, en cas 

d’incompliment, poden comportar la revocació del contracte. 

En conseqüència, consideren que el programari que es proposa no aporta cap novetat, 

i fa notar que un dels punts de la proposició és contrari a la llei de protecció de dades 

i, per tant, no permet la seva implementació. 

Observa, però, que la voluntat del grup proposant no és tant de fer com d’aparentar, 

de manera que planteja un debat ideològic que, per la seva part, només destaca tot 

allò públic i confrontar-ho amb el sector privat. 

Puntualitza que moltes de les persones que treballen en empreses contractades per 

aquest ajuntament presten un servei immillorable i molt necessari i molt ben valorat 

per la ciutadania, de manera que retreuen al grup de la CUP que, permanentment, 

plantegi la criminalització dels serveis externs i busqui la confrontació. 

Afegeix que les mesures que proposa no aporten res a l’Ajuntament, tot i que està 

convençuda que bona part del Consistori hi votarà a favor. 

 

La Sra. BALLARÍN subscriu que la precarització de les condicions laborals 

juntament amb l’atur són els problemes que més preocupen la ciutadania; per tant, 

comparteixen la preocupació per aquestes situacions atès que defensen les classes 

populars i treballadores, alhora que són ben conscients de la responsabilitat que 

tenen, com a càrrecs electes, de lluitar contra aquesta xacra social. 

Afirma que són conscients que aquesta precarització es produeix també en alguns 

àmbits de la contractació pública, en algunes externalitzacions fruit sovint de la 

subcontractació, i que es tracta d’una situació inadmissible. Per tant, confirma que 

comparteixen l’esperit de la proposició i la necessitat d’incrementar el control sobre 

les empreses contractades i subcontractades. 

Puntualitza, però, que els resulta més difícil pronunciar-se sobre la manera com s’ha 

de fer aquest control, en el cas que proposa el grup de la CUP mitjançant una eina 

informàtica concreta, de la qual descriu les funcionalitats i una data de posada en 

funcionament. Assenyala que, tècnicament, no poden valorar si és possible o no, ja 

que això concerneix el personal tècnic de la casa; i remarca que l’esmena presentada 
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per a la transacció va en la línia de resoldre aquests dubtes sobre la seva viabilitat. 

Considera evident que si aquesta aplicació s’acaba implantant cal fer-ho bé, i que 

com a govern i com a administració han de ser molt curosos amb la informació que 

es pot acabar controlant; precisa que sí que són controlables les dades referents a 

convenis, cotitzacions o nòmines, però que no passa el mateix amb les identitats de 

treballadors i treballadores, que s’han de poder preservar. En aquest sentit, adverteix 

que cal garantir que les dades s’obtinguin en el marc de la legalitat. Per tot plegat, 

afirma que no voldrien haver de reconèixer mai, com l’exsenador d’ERC, Santiago 

Vidal, que tenen les seves dades fiscals obtingudes il·legalment.  

El Sr. PISARELLO confirma que Barcelona en Comú votarà a favor de la 

proposició, alhora que agraeix la possibilitat d’haver assolit un text transaccionat 

amb el seu grup. 

Reconeix que la lluita contra la precarització laboral és un dels principals objectius 

que tenen com a govern, i destaca que aquesta administració disposa d’eines, tot i 

que limitades, entre les quals la contractació pública. Constata, en aquest sentit, que a 

la llei de contractes estatal li interessa poc la qüestió de les clàusules socials, i 

afegeix que el PP ha posat damunt la taula una reforma regressiva en aquesta 

matèria. Això no obstant, indica que s’ha avançat, i recorda que fa poc s’ha signat un 

decret en matèria de clàusules socials, un dels més avançats de l’Estat i potser només 

comparable al de l’Ajuntament de Saragossa en la mateixa línia. Comparteixen, però, 

la demanda del grup de la CUP d’una eina informàtica en considerar que és una via 

per poder controlar-ne el compliment, però són conscients que no es pot implementar 

de la nit al dia. Observa, igualment, que fins ara no és possible implementar-la amb 

programari lliure —com seria desitjable—, ja que no han trobat cap plataforma de 

licitació electrònica que treballi amb dades obertes, però assegura que hi treballaran i 

informaran de com s’avança. 

Reitera el suport a la proposició, però puntualitza que allò que es pot fer des 

d’aquesta administració no pot substituir altres elements de control, ja que no tenen 

inspectors de treball que facin la feina de control de les empreses, ni tampoc no 

poden substituir la negociació col·lectiva que depèn de la pressió dels sindicats. 

Tanmateix, reconeix que es pot fer molt des de l’Ajuntament, més del que els volen 

fer creure, però han de conèixer clarament quines limitacions té la via proposada. 

 

La Sra. ROVIRA respon al grup de CiU que és obvi que aquest ajuntament treballa 

ajustant-se a la protecció de dades, i li retreu que, d’entrada, consideri un fet que no 

es complirà la llei. Altrament, remarca que la seva implementació haurà d’inscriure’s 

en un marc tècnic i jurídic que asseguri els requeriments de la llei esmentada. I diu 

que, si allò que pretenen és que no hi hagi control de les condicions laborals, no els 

posin aquest argument com a excusa. 

Adreçant-se al grup de Ciutadans, recorda la compareixença en la darrera sessió de la 

comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del comissionat d’Ecologia, que va 

explicar que a Parcs i Jardins es començarà a treballar en una aplicació d’aquestes 

característiques que proposen a fi de controlar les condicions laborals. Per tant, 

consideren que tècnicament es pot implementar i, amb la seva proposta, demanen que 

s’apliqui a totes les àrees municipals. 

Fa notar al grup del PP que hi ha desenes de col·lectius de serveis externalitzats en 

lluita; que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha creat un forat negre en 

la prestació de serveis municipals i, si realment existissin tants instruments per al 

control de les condicions laborals com diu, la precarietat laboral no seria la primera 

causa de preocupació de la ciutadania. Suggereix a aquest grup que parli amb la gent 

a fi de copsar la realitat. 

Finalment, confirma que criminalitzaran les empreses que no compleixin les 

condicions laborals, que a dia d’avui són moltes. 
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Agraeix que el Govern de la ciutat vulgui tirar endavant aquesta aplicació 

informàtica, i fa un reconeixement i expressa el suport a tots els col·lectius de 

treballadores i treballadors que continuen en lluita per unes condicions laborals 

dignes. I es ratifica en el fet que la municipalització és un dels instruments que té a 

disposició l’Administració local per tenir un control directe i real de les condicions 

laborals.  

La Sra. ESTELLER puntualitza que està en mans de l’Ajuntament, mitjançant la 

contractació pública, controlar que les empreses adjudicatàries compleixen les 

condicions incloses a la guia de contractació. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb divuit abstencions —

emeses 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 Mulleres 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 acorda: 1. Que l’Ajuntament de Barcelona posi 

en marxa una aplicació informàtica que garanteixi la fiscalització municipal de les 

condicions de treball de les empreses contractistes de l'Ajuntament i de les seves 

empreses, instituts i organismes autònoms, així com el compliment en matèria 

laboral dels contractes atorgats, els convenis col·lectius i la legislació laboral 

general, i poder, així, adoptar les mesures legals o contractuals oportunes. 2. Que 

el sistema inclogui la presentació de la documentació relativa als contractes 

laborals, les altes i baixes a la seguretat social, les cotitzacions i nòmines de totes 

les persones assignades totalment o parcialment a l'execució del contracte amb 

l'Ajuntament de Barcelona. 3. Que el programari es desenvolupi amb codi obert i 

lliure, si és tècnicament i econòmicament factible, per tal que pugui ésser utilitzat i 

adaptat per altres administracions públiques d'acord amb les seves necessitats. 4. 

Que el Govern presenti un informe de seguiment de l’estat d’evolució del 

desenvolupament de l’aplicació en el termini de 6 mesos, que inclogui 

necessàriament la justificació de les solucions tècniques adoptades, el calendari 

d’execució, l’estructura i el funcionament previst, per tal de posar-la en marxa 

durant el 2018. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Del Grup Municipal del PSC: 

 

Única.- (M1519/5506) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el Parlament de 

Catalunya a garantir que la futura Llei de comerç, serveis i fires respecti el règim 

especial comercial reconegut legalment i normativa a la ciutat de Barcelona, així 

com la integritat i la forta identitat d'un model comercial propi que es fonamenta 

en el treball i la complicitat amb un sector que genera riquesa i ocupació, alhora 

que ajuda a la cohesió dels nostres barris. - Defensar l'autonomia de l'Ajuntament 

de Barcelona i posar-la al servei d'un model de comerç de proximitat i de qualitat 

que ha esdevingut tot un referent arreu i que ajuda tant al benestar ciutadà, la 

cohesió social i l'equilibri territorial com a la projecció de la ciutat. En aquesta 

línia, reclamar que es respecti i reconegui l'especificitat que atribueix la Carta 

municipal a la ciutat en matèria de comerç, així com el propi marc competencial 

que aquesta li reconeix a Barcelona, i manifestar públicament la inquietud i el 

malestar que li provoca el fet que el Govern no hagi inclòs la totalitat de les 

propostes presentades per l'Ajuntament de Barcelona durant el període 
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d'elaboració de l'avantprojecte de Llei de comerç, fires i serveis. - Reivindicar el 

paper de les administracions locals a l'hora d'enfortir els models urbans que 

garanteixin la seva participació activa i de corresponsabilitat en la presa de 

decisions que els afecten en virtut del principi de subsidiarietat i la necessària 

observació dels preceptes que emanen de l'aplicació dels nous marcs normatius 

establerts en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu.  

- Fer una crida perquè s'aprofiti l'oportunitat històrica que ofereix la redacció d'una 

llei catalana de comerç, fires i serveis per tal d'incorporar-hi els continguts que hem 

estat capaços de consensuar amb el sector a Barcelona, així com per regular els 

instruments, les eines i les diferents i innovadores fórmules de gestió pública i 

privada i d'autogestió comercial urbana que els municipis estan en condicions 

d'impulsar, com ara els business improvement districts (BID) o les àrees de promoció 

de l'economia urbana (APEU). 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que la voluntat amb què presenten la proposició és 

que els grups municipals se sumin a la demanda que el Govern municipal ha 

formulat, sense èxit fins ara, davant la Generalitat, i que és que la futura llei de 

comerç, serveis i fires respecti les competències d’aquest ajuntament. 

Recorda que el 3 de gener d’enguany, el Govern de la Generalitat va aprovar un 

projecte de llei de comerç que no reconeix ni garanteix competències que aquest 

ajuntament ha exercit al llarg del temps, i que estan garantides, a més, per la Carta 

municipal. 

Lamenta el que qualifica de despropòsit, i diu que els costa d’entendre com s’ha 

arribat a aquesta situació, alhora que destaca que aquest ajuntament ha fet tot allò que 

ha estat al seu abast per evitar-ho. Precisa que han enviat fins a tres informes a la 

Direcció de Comerç de la Generalitat en què s’identificaven les competències 

municipals vulnerades, amb la corresponent fonamentació jurídica, i es demanava 

que es corregís. Indica que el primer dels informes és de març del 2015, quan encara 

governava en aquest ajuntament el grup de CiU. 

Afegeix que també han mantingut converses i reunions amb responsables polítics i 

tècnics de comerç, en les quals s’ha tornat a demanar la correcció de l’avantprojecte 

de llei. 

Tanmateix, totes aquestes actuacions no han tret cap a res, i finalment el document 

que ha arribat al Parlament continua sense reconèixer les competències de Barcelona 

en aquesta matèria. 

Fa notar que la Generalitat posa el crit al cel, sovint amb raó, quan l’Estat legisla i 

vulnera competències seves; altrament, però, les normes de la Generalitat no 

respecten les competències locals com en aquest cas. Puntualitza que en la Comissió 

de Govern Local, dels set representants municipals que hi van assistir, sis van votar 

en contra del projecte normatiu. 

Assenyala que, a dia d’avui, ja s’ha passat de l’avantprojecte al projecte de llei i 

estan en la fase de tramitació parlamentària, i com a ajuntament de Barcelona ja no 

poden fer-hi res. Per aquest motiu, justifica la presentació d’aquesta proposició en el 

sentit que l’únic que els resta és que els grups municipals d’aquesta cambra demanin 

als grups parlamentaris de les seves formacions que esmenin al Parlament el projecte 

de llei que s’hi tramita. 

Alerta que si no solucionen aquest despropòsit, qui sortirà perdent no serà només 

aquest ajuntament, sinó que serà la ciutadania, que té dret a gaudir d’un comerç de 

proximitat i qualitat. I destaca la capacitat demostrada per aquest sector del comerç 

d’adaptar-se a les oportunitats mantenint el model de comerç de proximitat, que 

inclou la xarxa de mercats municipals, associacions i eixos comercials, botigues 

especialitzades i altres establiments dels quals se senten molt orgullosos. 

Assenyala que per fer possible aquest model comercial, la ciutat necessita tenir 
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capacitat de regulació pròpia i d’actuació, que no tindrà si s’aprova la llei de comerç 

sense que se solucioni el despropòsit de no contemplar les competències municipals. 

Concreta que això significaria, per exemple, que no podrien decidir quan un 

establiment que no sigui restaurant pot fer degustació o no; sancionar els 

establiments que incompleixin els horaris comercials; però subratlla, sobretot, que el 

projecte de llei deixa el foment de polítiques comercials en mans de la Generalitat, i 

precisa que això afecta, en alguns casos, la mateixa subsistència del comerç en 

determinats barris.  

En cas que això es materialitzi, està convençuda que la Generalitat no ajudarà els 

comerciants a posar els llums de Nadal, per exemple, o a fer plans de dinamització 

als barris que ho necessiten. 

En conseqüència, demana el vot favorable dels grups municipals a la proposició a fi 

d’evitar aquests despropòsits. 

 

El Sr. BLASI posa de manifest que, quan en la darrera sessió de la Comissió 

d’Economia i Hisenda van instar la regidora Ballarín a establir un diàleg amb els 

grups municipals, no esperaven que respongués amb aquesta proposició; i aprofita 

per destacar que no ha esmentat les esmenes que hi han presentat, i que han acceptat, 

que a parer seu han servit per convertir una proposició que allò que pretenia era tapar 

la manca de diligència per part del Govern municipal, en un compromís per part dels 

grups municipals, al qual avança que donaran suport, amb relació al model de comerç 

propi de Barcelona. 

Confirma que totes les formacions polítiques representades en aquesta cambra tenen 

les seves homònimes al Parlament de Catalunya, a les quals es comprometen a 

traslladar aquestes inquietuds que ara mateix esmentava la Sra. Ballarín. 

Reconeix, igualment, que la Carta municipal inclou les competències pròpies 

d’aquest ajuntament en l’àmbit del comerç, així com la disposició addicional tercera 

del projecte de llei de comerç, i considera que una altra cosa és que vulguin fer una 

ampliació d’aquestes competències, i avança que estarien disposats a parlar-ne. 

Destaca la importància del paper del món local, i per tant demanen al Govern que 

reformuli la seva negativa al fet que els grups municipals formin part del grup de 

treball que es va constituir en aquest ajuntament. 

En conseqüència, convida la regidora al debat, amb transparència i rigor, i a treballar 

en el futur pla de comerç de la ciutat, i assegura que encara desconeixen quines són 

les seves línies estratègiques. 

 

La Sra. MEJÍAS avança el suport del grup de Ciutadans a la proposició, i remarca 

que es troben davant un conflicte institucional, de competències, entre l’Ajuntament i 

la Generalitat —que sovint es lamenta que l’Estat trepitja les seves—, que obvia les 

competències municipals, determinades en la Carta municipal, en defensa d’un 

model comercial específic i molt singular a la ciutat. Destaca d’aquest model la 

creació d’eixos comercials a cel obert, comerç de proximitat, locals emblemàtics o 

preservació patrimonial del comerç. 

Subscriu la necessitat de preservar aquest model comercial i, sobretot, les 

competències que corresponen a l’Ajuntament en exercici de la seva autonomia local. 

Per tant, està plenament d’acord que cal evitar que l’ambició de la Generalitat pugui 

impedir la capacitat municipal per ordenar el comerç a la ciutat, i moltes altres 

funcions que consten a l’informe emès per aquest ajuntament, entre les quals esmenta 

l’atorgament de llicències, ordenació en matèria de medi ambient, inspecció 

d’activitats i de comerç alimentari. 

Per tant, creu que s’ha d’aconseguir que tot això no ho pugui fer modificant la llei de 

comerç i fires que impulsa el Govern de la Generalitat, advertir-li que està envaint 

competències municipals.  
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La Sra. CAPDEVILA ratifica, en nom del seu grup, que el comerç de proximitat és 

un àmbit de gran importància a Barcelona, d’una banda, pel seu pes en l’estructura 

econòmica de la ciutat, atès que representa el 22% de les empreses i genera 

l’ocupació de cent quaranta mil persones; d’altra banda, destaca el seu paper 

estratègic en la vertebració i cohesió social dels barris, i en la contribució a la millora 

de l’espai públic; alhora que posa en relleu que els diferents eixos comercials, la 

xarxa de mercats municipals, entre altres, són clars exemples del dinamisme i del 

paper predominant d’aquest sector. 

En conseqüència, considera que l’elaboració de llei reguladora de l’activitat de 

comerç, serveis i fires és una bona notícia en el sentit que l’objectiu bàsic d’aquest 

text és agrupar i simplificar les diferents normatives existents en matèria de comerç i 

fires per tal de fer més eficient la regulació de l’àmbit comercial. 

Admet la necessitat que aquest nou projecte de llei reconegui l’autonomia d’aquest 

ajuntament recollida en la Carta municipal i, en aquest sentit, confirma que poden 

comptar amb el grup d’ERC per fer efectiva aquesta defensa. 

Afegeix que troben positiu, també, que es complementi amb altres fórmules 

d’organització i gestió comercial, com ara els BID o APEU, tot i que encara estan en 

una fase molt incipient que convé explorar com a eines futures en polítiques de 

comerç. Recorda que la Sra. Ballarín va explicar que l’Ajuntament està treballant 

tècnicament aquestes fórmules amb el sector, i diu que els agradaria disposar de més 

informació sobre el contingut dels projectes. 

Finalment, assenyala que un cop incorporades les esmenes del grup de CiU a la 

proposició, el sentit de les quals comparteixen plenament, votaran a favor del text, 

amb el benentès que la millor fórmula per avançar és la col·laboració entre 

administracions —malgrat que sembla que a la Sra. Ballarín no li acaba de fer el 

pes—, i un bon exemple és el ple d’avui, en què s’han aprovat diferents convenis 

amb la Generalitat que permetran a la ciutat avançar en àmbits com la reforma del 

Port Olímpic, l’arribada del metro a la Zona Franca o la recuperació de l’espai de la 

Model per al barri de l’Esquerra de l’Eixample. 

Manifesta, per tant, que els va sorprendre el plantejament del text inicial de la 

proposició, així com la intervenció de la regidora avui mateix en presentar-la, que 

semblava més una posició de postureig i de promoure l’enfrontament institucional, 

que no pas interessada a avançar cap una gestió millor del comerç de la ciutat. Per 

tant, convida al diàleg amb els grups polítics a fi d’arribar a acords en benefici de la 

ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS destaca la importància del comerç per a la ciutat, com han fet 

totes les intervencions que l’han precedit, que significa un 15% de l’activitat 

econòmica de Barcelona, i un 14% de l’ocupació. 

Posa de manifest que, malgrat el fort impacte que hi ha tingut la crisi, el model de 

comerç barceloní s’ha anat consolidant amb una mixtura en l’oferta entre el comerç 

de proximitat i grans superfícies, i la demanda entre el comerç destinat als residents a 

la ciutat i l’adreçat als visitants, que ha comportat l’adaptació del comerç a les noves 

realitats. 

Addueix, però, que la proposició no té tant a veure amb aquest model de comerç sinó 

amb el seu marc legal, sobre les competències que envaeix la Llei de comerç de la 

Generalitat. Entén, doncs, que la motivació de la proposició és la invasió de la 

Generalitat de competències locals de comerç, la seva regulació, la millora de la 

competitivitat, horaris, o la competència sancionadora al comerç il·legal. Tanmateix, 

fa notar que la Generalitat, tan primmirada amb altres administracions, no té cap 

inconvenient a envair competències locals de comerç amb aquesta llei promoguda 

per ERC, CiU i la crossa necessària de la CUP; i fa avinent que han trobat a faltar les 

rodes de premsa exprés que alguns gremis i associacions feien per denunciar 
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legislacions que envaeixen les competències.  

 

Avança el vot favorable a la proposició amb el benentès que la Generalitat ha de 

respectar l’autonomia local. I denuncia que en la llei de comerç ni es respecta la 

Carta municipal ni l’autonomia local dels municipis, i el fet que s’ha negat el diàleg a 

l’hora de negociar tots aquests aspectes. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que aquest gener el Govern de la Generalitat ha aprovat 

el projecte de llei de comerç, serveis i fires, i aprofita per referir-se al fet que l’exèrcit 

ha triplicat, enguany, la reserva d’espai al Saló de l’Ensenyament, atès que Fira de 

Barcelona no ha atès la demanda del Parlament de Catalunya, amb què el 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona li han reclamat que el 

n’exclogui. Entén que això és una clara mostra que amb diner públic, i un consell 

general presidit per l’alcaldessa i les vicepresidències per consellers de la Generalitat, 

votar no serveix de res. 

Observa que a la política, més enllà de les seves intencions retòriques, cal exigir-li 

coherència, i creu, per exemple, que és evident que no es poden proclamar les 

bondats de la reforma horària per part del Govern de la Generalitat i, alhora, 

torpedinar-la per la via dels horaris comercials. En aquest sentit, assenyala que el 

diputat de Junts pel Sí Fabián Mohedano va afirmar en una entrevista que a Europa a 

les nou del matí ja hi ha un 80% de persones treballant, i que per aconseguir aquest 

mateix percentatge aquí cal esperar una hora o dues més, i mentre a Europa a les cinc 

de la tarda ja són a casa, aquí l’horari s’incrementa, de mitjana, dues o tres hores 

més. Això no obstant, fa notar la incongruència amb el fet que el projecte de llei 

preveu que les botigues poden estar obertes de setanta-dues a setanta-cinc hores 

setmanals, de dilluns a dissabte, incrementant el nombre d’hores respecte a la Llei 

3/2014, que es reforma amb la nova llei. 

En conseqüència, denuncia que s’amplien uns horaris comercials, ja de per si 

extensius, i es retroalimenten dinàmiques perverses de jornades laborals encara més 

extensives. Afegeix que la realització d’hores extraordinàries no pagades a l’Estat 

espanyol ascendeix a 3.904.000 hores setmanals, segons l’enquesta del segon 

trimestre de 2015 de l’INE. 

Pel que fa a la proposició, entén que obre un debat interessat, i que no és altre que 

justificar la gestió del comerç a Barcelona practicada pel PSC durant els darrers 

trenta anys, i acte seguit exigir-ne les competències envaïdes per la nova llei. 

Tanmateix, fa notar que l’expansió dels centres comercials a la ciutat ha anat en 

contra del model de comerç de proximitat; que la remodelació dels mercats 

municipals ha significat no només una pèrdua de bon nombre de paradistes en molts 

mercats, que han estat substituïts per supermercats. Per tant, remarca que es reclamen 

unes competències sense explicar per què; alerta, doncs, que això suposa un perill 

evident, atès que la mateixa formació que els ha portat on són ara reclama més 

competències, i el risc que proliferin els centres comercials, el comerç adreçat al 

turisme, deixar de potenciar el comerç de consum veïnal i reformar els mercats 

municipals sense consultar els veïns i veïnes. 

En conseqüència, avança el vot d’abstenció del grup de la CUP.  

El Sr. COLOM subscriu les apreciacions que s’han fet sobre el comerç de proximitat 

a Barcelona, el fet que suposa un 13% del PIB, el 14% de l’ocupació i el 18% del 

conjunt d’empreses, i subratlla que una quarta part del comerç de Catalunya resideix 

a Barcelona. 

Per tant, creu que és òbvia la importància del sector comercial, tant per a l’economia 

de la ciutat com per a la cohesió social, i per aquest motiu, la rellevància de la futura 

llei de comerç, serveis i fires, per la seva capacitat de dotar d’instruments els 

ajuntaments que els capaciten per actuar, ordenar i millorar el comerç. Destaca que, 
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en aquest sentit, la Generalitat també està obligada a respectar l’especificitat de 

Barcelona que li atribueix la Carta municipal en matèria de comerç, cosa que no fa 

aquest projecte de llei. Remarca que, altrament, la llei no atorga competències a les 

administracions locals i, contràriament, els en treu. Per tant, manifesta el ple suport a 

la proposició, que emana del Govern. 

Considera paradoxal que la Generalitat actuï en aquest cas d’una manera 

recentralitzadora, però també vol assenyalar que qui primer incompleix la Carta 

municipal és el Govern de l’Estat, atès que no dota, amb el seu marc normatiu, de 

cap capacitat d’actuació, els ajuntaments. 

Fa avinent que el març de 2015 aquest ajuntament va presentar un seguit 

d’al·legacions a allò que en aquells moments era un avantprojecte de llei de la 

Generalitat, i gairebé dos anys després el projecte de llei no recull cap d’aquelles 

al·legacions. Remarca la importància d’aquelles al·legacions que incidien en el 

reconeixement del caràcter competencial de l’Ajuntament, i posa com a exemple que 

el projecte de llei no preveu l’obligació del compliment de la normativa municipal, 

no atorga competències en la capacitat d’incidir en el relleu de l’activitat comercial, 

no preveu polítiques municipals de foment de l’activitat, o restringeix la capacitat 

sancionadora de l’Administració local. 

En conseqüència, confirma que, lamentablement, es veuen obligats a demanar al 

Parlament que sigui capaç de reblar allò que la Generalitat no ha tingut voluntat de 

solucionar. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix les esmenes presentades pel grup de CiU, que han 

atenuat una suposada bel·ligerància atribuïda al text inicial pel mateix grup i també 

pel d’ERC, i amb la qual discrepa, tot i que entén que aquestes formacions estan 

obligades a defensar el Govern de la Generalitat, on governen en coalició. 

Contràriament, afirma que allò que ella defineix com a bel·ligerància és que sis del 

set representants municipals a la Comissió de Govern Local votessin en contra de 

l’avantprojecte de llei. 

Afirma que pren nota del compromís expressat pel grups municipals, tret del de la 

CUP, per mantenir el model de comerç de Barcelona i blindar les competències 

municipals en aquest àmbit, i confia que al Parlament de Catalunya es mantingui el 

mateix grau de consens que en aquest Plenari. 

Finalment, dirigint-se al Sr. Garganté, replica que el model comercial de la ciutat 

s’ha mantingut malgrat la liberalització que permet la normativa europea, espanyola i 

ara la de la Generalitat. I remarca que el govern tripartit a la Generalitat va aprovar la 

normativa que el Tribunal Europeu s’ha carregat per ser proteccionista del comerç 

local. 

 

El Sr. BLASI reitera que estan a favor de les competències que atorga la Carta 

municipal en l’àmbit del comerç; insisteix, però, que consideren que aquesta 

proposició té, només, l’objectiu d’obtenir un minut de glòria —que podrien guanyar 

redactant un nou pla de comerç, atès que l’actual ha caducat—, i provocar una certa 

discrepància entre l’Ajuntament i la Generalitat.  

 

I, finalment, aprofita per recordar-los que van presentar fora de termini les possibles 

esmenes al projecte de llei, i convida la Sra. Ballarín a establir el diàleg, que no té 

amb els grups municipals de l’oposició, amb la Direcció General de Comerç; i fa 

extensiva la invitació als grups del PP i de Ciutadans. 

 

La Sra. MEJÍAS retreu l’exercici d’alguns grups de convertir-se en agents del Sr. 

Junqueras, i defensen en aquesta cambra operacions polítiques amb gran vehemència 

per garantir, sospita, la solució de problemes econòmics i d’orientació política de la 
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Generalitat; altrament, aquests mateixos grups, quan es tracta de defensar la ciutat i 

les competències d’aquest ajuntament es mostren certament tebis. 

Els convida, doncs, a fer un repàs dels informes elaborats pels serveis jurídics de la 

Cambra de Comerç, i que avaluïn les competències que es vulneren a aquest 

ajuntament amb la nova llei de comerç, serveis i fires. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu a la Sra. Ballarín que pot estar tranquil·la quant al 

compromís d’ERC de reclamar que es respecti l’autonomia local recollida a la Carta 

municipal. 

A la Sra. Mejías, li retreu que li sàpiga greu que arribin a acords amb la Generalitat, i 

assegura que són per millorar la vida de ciutadania de Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ es reafirma en el fet que per al seu grup el PSC té menys 

credibilitat que Santi Vidal. 

 

La Sra. BALLARÍN nega que aquest ajuntament hagi presentat les esmenes al 

projecte de llei fora de termini, i el remet al 15 de març de 2015. 

 

S’APROVA la proposició amb contingut de declaració institucional amb tres 

abstencions —emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots 

a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el Parlament de Catalunya a garantir 

que la futura Llei de comerç, serveis i fires respecti el règim especial comercial 

reconegut legalment i normativa a la ciutat de Barcelona, així com la integritat i la 

forta identitat d’un model comercial propi que es fonamenta en el treball i la 

complicitat amb un sector que genera riquesa i ocupació alhora que ajuda a la 

cohesió dels nostres barris. - Defensar l’autonomia de l’Ajuntament de Barcelona i 

posar-la al servei d’un model de comerç de proximitat i de qualitat que ha esdevingut 

tot un referent arreu i que ajuda tant al benestar ciutadà, la cohesió social i l’equilibri 

territorial com a la projecció de la ciutat. En aquesta línia, reclamar que es respecti i 

reconegui l’especificitat que atribueix la Carta municipal a la ciutat en matèria de 

comerç, així com el propi marc competencial que aquesta li reconeix a Barcelona. - 

Reivindicar el paper de les administracions locals a l’hora d’enfortir els models 

urbans, per exemple els business improvement district (BID) o les àrees de promoció 

de l’economia urbana (APEU), que garanteixin la seva participació activa i de 

corresponsabilitat en la presa de decisions que els afecten en virtut del principi de 

subsidiarietat i la necessària observació dels preceptes que emanen de l’aplicació dels 

nous marcs normatius establerts en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu.  

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

1.- (M1519/5505) Que en un termini de tres mesos es presentin les mesures per tal 

d'evitar la bretxa salarial existent entre els treballadors de l'Ajuntament de 

Barcelona. Que en aquest mateix termini es presentin les mesures per evitar la 

bretxa salarial dels contractes que realitza l'Ajuntament amb empreses externes. 

 

La Sra. BARCELÓ enceta la seva intervenció esmentant el principi fonamental 

reconegut per la Unió Europea “a igual feina, igual sou”, cosa que no es compleix 

atès que els sous de les dones continuen sent més baixos que els dels homes per 

fer la mateixa feina; i afegeix que a Catalunya es manté aquesta bretxa salarial en 

un 19%, que augmenta fins al 30% en el cas de les dones més grans de 45 anys. I 
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precisa que l’informe presentat per aquest ajuntament situa la bretxa salarial en un 

13%. 

En conseqüència, formula en nom del grup de Ciutadans el prec que en el termini 

d’un trimestre el Govern municipal es comprometi a presentar un paquet de 

mesures per evitar la bretxa salarial existent entre els treballadors i les 

treballadores municipals, i mesures per evitar aquesta bretxa en els contractes que 

signa aquesta administració amb empreses externes. 

 

El Sr. BADIA reconeix que, tot i que aquest ajuntament aplica el principi d’igual 

treball, igual retribució, les dades que apunta la regidora són certes i, per tant, 

existeix una bretxa salarial també en aquesta administració. Puntualitza, 

tanmateix, que això respon a un seguit de motius, que inclouen les condicions 

associades als llocs de treball, els complements percebuts, horaris especials o 

presència en llocs directius, que afecten especialment l’àmbit retributiu. 

Afegeix que aquest ajuntament encara presenta mancances en els rols socials i 

culturals, en la gestió del temps i les cures familiars, en la feminització i 

masculinització de determinats llocs de treball, professions o àmbits municipals. 

Per tant, admet que hi ha molta feina per fer encara en aquest sentit, especialment 

pel que fa a circuits i promocions; per tant, calen canvis estructurals que 

difícilment poden tenir un impacte a curt termini. 

Recorda que aquest ajuntament disposa d’un pla d’igualtat entre homes i dones 

amb un abast del 2015 al 2019, i considera que és en el marc d’aquest pla que cal 

desenvolupar les mesures adreçades a lluitar contra la bretxa salarial. Concreta 

que hi ha grups de treball dedicats a l’estudi i l’anàlisi dels llocs de treball i les 

seves retribucions; la valoració dels complements circumstancials, com en els 

casos de nocturnitat o la feina en festiu a fi de detectar la neutralitat de la seva 

aplicació. Proposa, per tant, traslladar el debat plantejat pel grup de Ciutadans a 

l’àmbit d’aquest grup de treball en què participen totes les forces sindicals. 

Admet la pràctica impossibilitat de disposar d’aquestes mesures en el termini de 

tres mesos que demana el prec, però sí que es compromet a disposar, abans de 

l’estiu, de documents de treball damunt la taula. 

Quant a les federalitzacions, indica que s’inclouen a les guies de contractació 

pública i social, i destaca, d’una banda, l’obligació que les empreses presentin 

plecs d’igualtat de gènere, així com la possibilitat, per part d’aquesta 

administració, de fiscalitzar totes les mesures adoptades, les de conciliació 

incloses; i, d’altra banda, indica que s’ha introduït una clàusula sobre la paritat de 

gènere en els perfils i les categories professionals de compliment obligat, amb 

l’objectiu d’equilibrar la segregació per categories.  

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i la sensibilitat demostrada pel Sr. Badia, 

tot i que lamenta que les mesures no es presentin fins a l’estiu, tenint en compte 

que el Govern ja ha complert un any i mig de mandat. I insisteix que el primer que 

cal és la revisió dels criteris d’assignació dels complements salarials. 

Reconeix que el Govern ha presentat la Guia de contractació pública social, però 

fa notar que en la clàusula social d’igualtat de gènere fa referència al fet que 

l’empresa ha de presentar el seu pla deu dies després de formalitzar el contracte, 

quan això és evident que caldria fer-ho abans. 

Insisteix que el paper de les administracions públiques és garantir que la bretxa 

salarial no es produeixi, especialment imposant clàusules socials de compliment 

obligat en la contractació externa. 

Finalment, aprofita per demanar que quan es presentin les mesures a què s’ha 

referit el Sr. Badia per afrontar la bretxa salarial, també en presentin amb relació a 

la conciliació de la vida laboral i familiar, entre les quals la flexibilitat horària, els 

horaris compactes o la possibilitat de treballar des del domicili. 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  75  

Reclama diligència al Govern i que no esgoti més temps, atès que cada dia que 

passa la bretxa salarial augmenta. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/5492) Que el Govern municipal elabori, en el termini de 6 mesos, un pla 

de mobilitat cultural que analitzi l'adequació entre l'oferta actual de transport 

públic i les necessitats específiques dels diferents equipaments culturals de la 

ciutat, i que presenti mesures per resoldre les mancances existents en matèria 

d'accessibilitat en transport públic a cadascun d'aquests equipaments. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ observa que la ciutat gaudeix d’una xarxa densa i variada 

d’equipaments culturals de titularitat publicoprivada, i que, malauradament, la 

xarxa de transport públic barcelonina no cobreix satisfactòriament les necessitats 

d’accessibilitat a molts d’aquests equipaments, com és el cas dels ubicats a la 

muntanya de Montjuïc o la falda de Collserola. Afegeix que moltes vegades no hi 

ha correspondència entre l’horari del transport públic i el d’acabament d’alguns 

espectacles o actes culturals programats en aquests equipaments, com és el cas 

d’alguns concerts a l’Auditori en dies festius. 

Continua dient que la ciutadania no disposa d’una eina específica d’informació 

ràpida i eficaç sobre la ubicació, serveis, programació i accessibilitat de transport 

públic a la totalitat dels equipaments culturals de la ciutat, tot i l’existència 

d’aplicacions genèriques útils com “Vull anar” de TMB. 

Per tot plegat, justifica la demanda al Govern que elabori un pla de mobilitat 

cultural que analitzi l’adequació entre l’oferta actual de transport públic i les 

necessitats específiques dels equipaments culturals, que presenti les mesures 

oportunes per assegurar l’accessibilitat a tots els equipaments, i puntualitza que 

consideren que un termini de sis mesos és suficient per fer-ho. 

Precisa que el pla hauria d’avaluar el cost d’oportunitats d’eficàcia i la 

implementació de mesures com l’actualització del mapa d’equipaments culturals, 

creació d’una aplicació cultural específica que permeti conèixer els serveis i la 

programació d’aquests equipaments i les opcions per accedir-hi amb transport 

públic;  

la revisió, ampliació i modernització dels elements de senyalització urbana dels 

equipaments; i l’adequació dels horaris de la xarxa de transport públic als de 

finalització d’espectacles i activitats culturals. 

Finalment, suggereix la creació d’una o dues línies de bus, amb origen i final a la 

plaça d’Espanya, per facilitar l’accés als equipaments de Montjuïc, i una altra per 

als situats a la falda de Collserola. Afegeix, igualment, la necessitat d’incrementar 

parades de Bicing properes als equipaments culturals, especialment de centres 

cívics o biblioteques. I, per acabar, suggereix una política d’incorporació 

sistemàtica dels noms dels equipaments culturals a les parades de metro, bus i 

tram, com ara Urquinaona - Palau de la Música o Diagonal-Pedrera. 

 

La Sra. VIDAL avança que no poden acceptar el prec per un seguit de motius, 

entre els quals, i en primer lloc, perquè l’oferta de transport públic està concebuda 

per donar servei a totes les necessitats de mobilitat de la ciutat; i, alhora, remarca 

que el sistema de transport públic està dissenyat per obtenir la màxima eficiència 

dels recursos disponibles, per la qual cosa els diversos serveis —viaris o 

ferroviaris— no són homogenis quant a cobertura i freqüència a fi d’adequar-se a 

la realitat canviant segons les zones de la ciutat, i en hora punta, hora vall o hora 

nocturna. 

Afegeix que fa uns anys que els teatres i sales d’espectacles de la ciutat han fet 
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l’esforç d’avançar horaris —entre les vuit i les nou del vespre—, de manera que es 

converteixen en equipaments pioners a l’hora d’aplicar l’encara inexistent reforma 

horària. 

Quant a l’observació del regidor que la xarxa de transport públic no dóna resposta 

satisfactòria a problemàtiques concretes d’accessibilitat a molts equipaments, 

recorda que existeixen estudis d’avaluació de mobilitat generada, que tenen per 

objecte preveure les necessitats de mobilitat en totes les tramitacions 

urbanístiques, de manera que els projectes tinguin en compte totes les 

implicacions en matèria de mobilitat que hauran d’assumir els promotors. En 

aquest sentit, indica que hi ha promotors privats d’esdeveniments que assumeixen 

les càrregues dels costos de mobilitat de la seva activitat. Per tant, precisa que la 

programació d’un esdeveniment cultural d’envergadura implica un reforç 

sistemàtic del transport públic. 

Manifesta, tanmateix, que el Govern està obert a parlar d’equipaments o zones 

concretes com les que ha esmentat el Sr. Puigcorbé, on confirma que es reforça el 

transport per als actes que hi tenen lloc, però no de considerar la demanda com 

una qüestió general d’equipaments culturals. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa la disconformitat del seu grup amb la posició del 

Govern. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en 

debat. Del Grup Municipal del 

PP: 

3.- (M1519/5495) Que el Govern municipal constitueixi i convoqui la Comissió de 

Seguiment sobre la gestió de Barcelona Regional aprovada en el Consell Plenari 

en sessió de l'1 de juliol de 2016 i, així mateix, traslladi als grups polítics 

municipals de forma immediata un informe actualitzat sobre les possibles 

irregularitats detectades a l'Institut Municipal d'Informàtics des del 2007 fins a 

l'actualitat.  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es refereix al compromís del Govern de màxima 

transparència de la gestió pública; no obstant això, apunta que en alguns àmbits de 

gestió d’aquest ajuntament es constata una certa opacitat, quan no silenci. 

Per aquest motiu, i atès que no s’han respost les diverses qüestions que el seu grup ha 

plantejat respecte d’això, presenten el prec amb referència a la gestió de Barcelona 

Regional i de l’IMI, que llegeix. 

 

El Sr. ASENS confirma l’acceptació del prec, i matisa que ha estat constituïda la 

comissió de seguiment i ja se n’ha fet la convocatòria, que els grups rebran 

properament. 

Puntualitza, quant a la demanda d’un informe sobres les possibles irregularitats 

detectades a l’IMI, que el Govern no és el destinatari de la petició, sinó l’Oficina 

Antifrau. 

Altrament, si el grup del PP es refereix al peritatge a què es van comprometre, i que 

espera l’Oficina Antifrau, confirma que així que estigui finalitzat els el faran arribar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix l’acceptació del prec, i demana si és possible 

d’informar en el Ple de la data del Decret de constitució de la comissió de seguiment, 

qui n’ostentarà la presidència i la vicepresidència, càrrecs que han de ser nomenats 

per l’alcaldessa, mentre que la resta de membres ho són a proposta dels grups 
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municipals. 

Assegura que els sorprèn, tanmateix, que s’hagi trigat mig any a constituir la 

comissió de seguiment, ja que l’octubre passat només es va fer una reunió de treball, 

d’escassos cinc minuts, en què el Govern va traslladar als grups municipals el seu 

compromís —que no ha complert— que abans d’acabar el novembre els lliurarien un 

informe sobre la qüestió. 

Insisteix que és imprescindible per als grups disposar de la màxima informació sobre 

aquests casos; i, en el cas concret de l’IMI, recorda que l’Oficina Antifrau va dir que 

no era incompatible la seva investigació amb la que pogués fer aquest ajuntament; i 

va assenyalar que les irregularitats que havia detectat eren anteriors al 2011. 

Addueix, per tant, que si no els lliuren l’informe actualitzat poden arribar a sospitar 

de l’existència d’un pacte de silenci o de no agressió entre alguns grups municipals 

en funció de les anteriors responsabilitats de govern. 

 

El Sr. ASENS diu que li sorprèn que el Sr. Fernández Díaz afirmi que la reunió de 

treball va durar cinc minuts, atès que no hi era present, i assegura que va ser més 

llarga. Precisa que en aquella ocasió es va explicar el que tenien, que no era gaire, i 

que estaven esperant l’actuació de la Fiscalia. 

Confirma que així que disposin de l’informe tecnicojurídic els el faran arribar, i diu 

que la previsió és que el tinguin abans de la convocatòria de la comissió de 

seguiment, el 9 de febrer. 

Amb referència a la inexistència d’incompatibilitat entre les investigacions, precisa 

que els informes de l’Oficina Antifrau i els d’aquest ajuntament tenen un contingut 

diferent, atès que una cosa és el reconeixement de crèdit sense suport contractual, 

sotmès a auditoria actualment, i una altra cosa són les possibles irregularitats de 

l’IMI, que corresponen a l’Oficina Antifrau, que assumeix la jurisdicció i aquesta 

administració es posa al seu servei realitzant el peritatge.  

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/5501) Quin retorn social ha obtingut la ciutat de Barcelona dels projectes 

en els quals ha intervingut el Govern municipal des de l'inici del mandat? 

 

El Sr. TRIAS posa de manifest que una ciutat es forma amb la tasca de la 

ciutadania i de l’Administració pública a fi de generar més benestar a la població 

i, en aquest sentit, apunta la reflexió sobre el retorn social que ha obtingut la ciutat 

de Barcelona dels projectes del Govern durant l’any i mig des de l’inici de 

mandat. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que la pregunta que formula el Sr. Trias és molt 

genèrica, de manera que no té més remei que respondre de la mateixa manera. 

Així, confirma que els plans, projectes i mesures que adopta el Govern municipal 

estan fets amb la intenció d’obtenir el màxim retorn social. 

Atès que només disposa de dos minuts i mig per respondre, convida el Sr. Trias a 

concretar una mica més a fi d’orientar una resposta més precisa. 

 

El Sr. TRIAS addueix que es tracta d’una qüestió de filosofia i de plantejaments. 

En aquest sentit, considera que el Govern ha pres un seguit de decisions que no 

generen retorn social sinó, altrament, situacions de reversió social. 

Posa com a exemple del que acaba dir que la Sra. Colau es va presentar a les 

eleccions municipals assegurant que el projecte d’un hotel a la torre del Deustche 

Bank no tiraria endavant, i que hi promourien habitatges de protecció social. 
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Tanmateix, destaca que el resultat a dia d’avui és que no es farà l’hotel —amb la 

consegüent pèrdua de mig miler de llocs de treball—, i, per tant, no es podrà 

concedir l’ajut als Lluïsos de Gràcia ni tampoc es podrà comprar el Taller 

Masriera. Igualment, es refereix a la decisió de no fer l’hotel a la Torre Agbar, que 

es converteix en edifici d’oficines. 

També fa referència a la moratòria d’allotjaments turístics, amb el resultat que els 

preus de l’habitatge a Ciutat Vella són els més alts de la història. 

Entén que totes aquestes qüestions els haurien de fer reflexionar i valorar la 

manera de revertir la situació, ja que considera que hauria de prevaldre la idea que 

per a la lluita contra les desigualtats socials han de ser capaços tots plegats de 

crear activitat econòmica; i que l’Administració pública té l’obligació de liderar 

actuacions en aquest sentit, no pas mitjançant la gesticulació i els arguments 

populistes, sinó buscant solucions reals per tirar endavant. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa la disparitat dels exemples que ha posat el Sr. 

Trias. Precisa, tot seguit, que aquesta mateixa setmana ha quedat aprovat el 

pressupost de l’exercici del 2017, que implica un increment de gairebé el 50% de 

la despesa social corrent d’aquest ajuntament respecte a l’anterior pressupost. 

Confirma que això és retorn social, ja que significa incrementar d’un 224% els 

beneficiaris de beques menjador, o que la renda infantil per a les famílies més 

vulnerables arribi a dinou mil infants i adolescents, una xifra que duplica la del 

mandat anterior. 

Afegeix que el ple d’avui ha aprovat acords històrics, com ara el Pla d’habitatge, 

que multiplica la inversió respecte als plans anteriors, incrementa d’un 40% els 

ajuts al lloguer, consolida una unitat contra l’exclusió residencial, que el 2016 ha 

doblat el nombre de desnonaments aturats per aquest ajuntament respecte a l’any 

anterior.  

Destaca el retorn social que suposarà l’acord perquè l’any vinent arribi el metro 

als barris de la Marina —una actuació esperada llargament—; o el trasllat de la 

presó Model per guanyar equipaments o habitatge social. 

Continua dient que en l’àmbit del retorn social també s’hi pot incloure la Bústia 

Ètica, presentada aquesta setmana, amb l’objectiu de posar fi a la corrupció, que 

suposa un retorn social molt més evident que contractar cantants que ni tan sols 

trepitgin l’empresa que els contracta, Barcelona Regional. 

Afirma que el nombre de mesures preses que impliquen retorn social és llarga, i 

convida el Sr. Trias a continuar parlant-ne. 

 

2.- (M1519/5502) Quines són les accions que el regidor Josep Maria Montaner ha dut 

a terme amb relació a la llicència sol·licitada pels propietaris de la Torre Agbar, 

per arribar a afirmar que el fet que no es faci l'hotel és un èxit de l'Ajuntament? 

 

El Sr. MARTÍ recorda que fa pocs dies que es va fer efectiva la renúncia dels 

propietaris de la Torre Agbar a obtenir la llicència per a la conversió de l’edifici 

en hotel arran de les traves que els havia posat aquest ajuntament, especialment el 

Govern. 

En aquest sentit, retreu al Sr. Montaner que declarés als mitjans que aquesta 

renúncia era “una boníssima notícia per a la ciutat”, i afegia que tampoc no se’ls 

havien posat facilitats. Li demana, doncs, que ho ratifiqui en el plenari i, 

concretament, què han fet o deixat de fer perquè els interessats hagin llançat la 

tovallola pel que fa la sol·licitud de la llicència. 

 

El Sr. MONTANER precisa que la concessió de llicències és un procediment 

reglat que respon a la normativa municipal i europea, de manera que com a 
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regidor no té cap capacitat d’intervenció. 

Puntualitza que el fet que finalment no es faci un hotel de luxe a la Torre Agbar ha 

estat una decisió dels promotors basada, prioritàriament, en motius econòmics, en 

vista de la gran inversió necessària per convertir en hotel un edifici inicialment 

projectat per a oficines. En aquest sentit afirma, des d’una òptica arquitectònica, 

que era contra natura fer aquesta conversió i, per aquest motiu, s’ha retirat el 

projecte. 

Pel que fa a la seva declaració, reconeix que l’hauria d’haver completada dient 

que l’Ajuntament havia exigit, regladament, tots els tràmits que marca la llei. 

Igualment, manifesta que, com a regidor del Districte de Sant Martí, partia de la 

responsabilitat de tenir en compte que el moviment veïnal dels barris de l’entorn 

estava en contra del projecte hoteler. Destaca que el que necessita aquella zona de 

la ciutat són oficines i no pas un hotel. 

 

El Sr. MARTÍ observa que el Sr. Montaner ha rebaixat el to de les seves 

declaracions als mitjans de comunicació sobre la possible intervenció, seva en 

primera instància, del Govern municipal en la no concessió de la llicència 

hotelera. 

Diu que no és la seva pretensió entrar en qüestions tècniques arquitectòniques, ni 

tampoc de voluntats empresarials, sinó que se cenyeix a les declaracions 

polítiques d’un membre del Govern de la ciutat, que van arribar molt lluny i han 

donat una imatge de la ciutat molt dolenta. Considera que les declaracions 

esmentades són políticament reprovables i no s’haurien de tornar a repetir. 

 

El Sr. MONTANER creu que s’ha de valorar positivament el fet que un edifici 

d’oficines generarà molts més llocs de treball que no pas l’hotel.  

Reconeix que no es va expressar com calia confirmant que no s’havien donat 

facilitats, perquè li va faltar afegir que tampoc no s’havien posat impediments. 

Afirma que és conscient que hauria d’haver estat més cautelós. 

 

Del Grup Municipal de C’s: 

 

3.- (M1519/5504) Pretén satisfer l'Excel·lentíssima Alcaldessa les reivindicacions 

dels diversos cossos policials que es van manifestar a la plaça de Sant Jaume el 17 

de gener de 2017? 

 

La Sra. MEJÍAS, que formula la pregunta, destaca que el valor de la seguretat és 

que garanteix la bona convivència a la ciutat, i recorda a l’alcaldessa, a qui adreça 

la pregunta, que en arribar a l’Alcaldia va decidir d’assumir la màxima 

responsabilitat en matèria de seguretat. 

Seguidament, es refereix a els manifestacions dels cossos de seguretat reclamant 

respecte i dignitat per a la seva professió, especialment a conseqüència d’algunes 

actituds que no són apropiades. I lamenta que alguns sectors d’aquests cossos 

hagin arribat a dir que la desprotecció institucional que pateixen ha posat en risc la 

seguretat ciutadana. 

Per tot plegat, pregunta a l’alcaldessa com pensa redreçar la situació i evitar que 

els cossos i forces de seguretat que actuen a Barcelona se sentin institucionalment 

desprotegits, i que aquest ajuntament els garanteixi el suport i la consideració 

digna de la seva funció a la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA precisa que no es van manifestar els cossos de seguretat 

sinó alguns sindicats representants de vuit cossos policials diferents. Indica que en 

el manifest de la plataforma professional de Forces de Seguretat i Agents de 
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Duanes es feien moltes reivindicacions, algunes de les quals fora de l’àmbit 

competencial municipal, com ara totes les que fan referència a modificacions 

legislatives. 

Quant a les reivindicacions que sí que són competència d’aquest ajuntament, com 

la necessitat de coordinar millor els sistemes entre administracions i cossos 

policials, garantir la seguretat jurídica dels agents, o vetllar pel seu benestar 

psicològic, confirma que hi donen suport i que hi estan treballant. 

Puntualitza, tanmateix, que no estan d’acord amb la reivindicació d’equipació amb 

pistoles elèctriques Taser. 

Remarca que la Guàrdia Urbana és conscient que té el suport del Govern 

municipal, que ha defensat la seva professionalitat; i destaca que treballen 

conjuntament amb aquest cos en l’àmbit del seu nou pla director. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que la Sra. Alcaldessa ha esquivat la pregunta, atès que 

les reivindicacions es referien especialment a la contínua manca de respecte per 

part de càrrecs institucionals envers els cossos i forces de seguretat, que l’ha portat 

a manifestar-se en favor del respecte institucional, la garantia jurídica de les seves 

funcions, que s’han vist vulnerades de vegades, i també la seva mateixa seguretat. 

Posa de manifest que fa una estona parlaven de les actituds d’alguns membres del 

Consistori amb les forces de seguretat, que actuen intimidant funcionaris 

d’aquests cossos, provocant-los i, fins i tot, intentant agredir-los, actuacions que 

en alguns casos els han portat a ser cridats a donar-ne compte davant dels 

tribunals. Per tant, considera que l’alcaldessa és la més indicada per donar un toc 

d’atenció en cas d’agressions a membres de les forces de seguretat per part de 

càrrecs institucionals que menystenen la seva funció.  

 

La Sra. ALCALDESSA diu que està d’acord amb l’apartat final del manifest de la 

plataforma, que demana respecte per la tasca policial, despolitització dels seus 

col·lectius per part de totes les formacions polítiques, i que les seves actuacions no 

siguin emprades com a arma llancívola o se’n pretengui rèdit electoral, que opina 

que és el que passa massa sovint en aquesta cambra. 

Considera que es fa un flac favor als cossos policials i a la política en general quan 

s’intenta instrumentalitzar aquesta qüestió, i creu que els càrrecs públics han de 

defugir tota mena de confrontació. 

Afegeix que no és bo fer generalitzacions, ni quan es parla de cossos policials ni 

quan es fa específicament de la Guàrdia Urbana. I precisa que si hi ha actituds 

individuals que poden ser reprovables, s’han de reprovar en l’àmbit adient. 

Igualment, considera que tampoc no s’han de fer generalitzacions respecte a cap 

formació política, i que s’ha de reclamar, alhora, la neutralitat política als cossos 

policials. 

 

La Sra. LECHA demana la paraula arran de l’afirmació de la Sra. Mejías 

d’agressió a membres de la Guàrdia Urbana per part de membres de formacions 

polítiques, que qualifica de difamació. 

La Sra. ALCALDESSA li nega la paraula al·legant que no s’ha fet cap al·lusió 

personal ni a cap grup. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

4.- (M1519/5493) Quants habitatges públics resten buits actualment, inclosos aquells 

que van destinats als reallotjaments per afectacions urbanístiques? 

 

La Sra. BENEDÍ formula la pregunta sobre el nombre d’habitatges públics buits a 
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la ciutat, incloent-hi els destinats al reallotjament per afectacions urbanístiques, 

atès que aquesta xifra no surt al Pla pel dret a l’habitatge. 

Considera que per tenir coneixement del nombre de pisos buits existents, i amb 

l’objectiu d’arribar al 15% de parc de lloguer assequible, fóra lògic saber quants 

pisos del parc públic municipal estan buits actualment, quants estan en aquesta 

situació per renovació dels llogaters, i quant de temps es triga a fer la renovació. 

 

La Sra. ALCALDESSA precisa que aquesta xifra no surt al Pla pel dret a 

l’habitatge perquè aquest ajuntament no disposa de pisos buits permanentment 

desocupats. Tanmateix, indica que hi ha habitatges en rotació que, puntualment i 

temporalment, estan buits. 

Concreta que a 1 de desembre de 2016 estaven en aquesta situació 250 pisos, que 

representen un 3,7% del total de 6.772 habitatges de lloguer que gestiona el 

Patronat Municipal d’Habitatge. Precisa que d’aquests 250 pisos en rotació, 93 

estan en procés de reparació per tornar-los a adjudicar, 74 en tràmit d’adjudicació, 

27 pendents de signatura, i 56 reservats per a afectacions urbanístiques segons 

estableix la Llei catalana d’urbanisme. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la concreció de la resposta, i demana que els facin 

arribar la resposta per escrit.  

La Sra. ALCALDESSA confirma que els la faran 

arribar. Del Grup Municipal del PP: 

5.- (M1519/5496) Quin preu, polític i de ciutat, pagarà Barcelona pels acords del 

Govern municipal, amb la Generalitat i grups polítics d'aquest Ajuntament, 

adoptats des de la darrera sessió del Plenari del Consell Municipal? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que d’ençà de la sessió de Plenari del 

desembre han passat moltes coses en l’àmbit municipal; algunes d’anecdòtiques, i 

altres de transcendentals, com ara l’aprovació tàcita dels pressupostos de 2017 

superada la qüestió de confiança, o en aquesta mateixa sessió l’aprovació del 

PEUAT, el Pla pel dret a l’habitatge o acords amb la Generalitat sobre la L9 de 

metro i el trasllat de la Model. 

Adverteix que es podria creure que aquests acords que acaba d’esmentar 

confirmen la governabilitat de la ciutat, però al seu parer són només una aparença 

de governabilitat i la certesa de sotmetiment del Govern municipal al de la 

Generalitat a l’hora de defensar els interessos de Barcelona, atès que els convenis 

que ha esmentat suposen una clara renúncia, i la docilitat pel que fa al procés 

independentista, com demostra el fet que el mateix dia que es van refusar els 

pressupostos municipals en el Ple i s’endegava el termini per a la qüestió de 

confiança, l’alcaldessa assistia per la tarda a la convocatòria al Parlament de 

Catalunya sobre la celebració del referèndum per la independència. 

Conclou, per tant, que sota l’aparença de governabilitat de la ciutat hi ha la certesa 

de la docilitat del govern municipal amb el procés independentista, i demana a 

l’alcaldessa que en faci una valoració. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que la pregunta formulada pel grup del PP es 

referia al preu que pagava la ciutat pels acords amb la Generalitat, entre els quals 

l’arribada del metro a la Marina - Zona Franca que, com ja s’ha dit aquí, suposa la 

resolució d’un deute històric amb aquells barris; guanyar per a la ciutat l’edifici 

del Borsí, 23.700 metres quadrats a La Magòria de sòl d’equipaments, 10.000 

metres quadrats d’habitatge dotacional, o 11.150 metres quadrats de sòl esportiu. 
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Precisa que en el cas de la Model, a diferència de l’acord d’intencions del mandat 

anterior en què l’Ajuntament es comprometia a pagar la construcció de les noves 

presons —que no són la seva competència—, ara es limiten a assumir les seves 

competències, que són els solars a la Zona Franca, facilitar la urbanització de 265 

nous habitatges socials al barri de la Trinitat, així com els equipaments i la zona 

verda que fa dècades que esperen els veïns de l’Esquerra de l’Eixample al solar de 

la Model. 

Considera que aquests acords se sustenten per ells mateixos, i que el regidor 

barreja amb altres qüestions que no hi tenen res a veure. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que sí que és pertinent la seva associació, atès 

que en la mesura que l’alcaldessa s’acosta a la Generalitat i a l’independentisme, 

s’allunya la moció de censura a la seva persona; insisteix que a mesura que hi ha 

menys Barcelona a la Generalitat, hi ha més Ada Colau a l’Ajuntament. 

Retreu a l’alcaldessa que aquesta seva docilitat en la defensa dels interessos de la 

ciutat, i l’acostament a les tesis independentistes, hagi estat retornada pels grups 

municipals de CiU i d’ERC, que governen conjuntament a la Generalitat com a 

Junts pel Sí, en Junts per Ada Colau en aquest ajuntament.  

Considera que aquesta és la realitat, que l’alcaldessa pot vendre com a rumb 

variable, però que el seu grup té molt clar que aquest rumb apunta al dirigisme, a 

l’intervencionisme, a la demagògia populista i escàs rigor de govern. 

 

La Sra. ALCALDESSA reconeix que el Sr. Fernández Díaz té el do de 

l’ocurrència, i li agraeix que posi un toc d’humor a aquestes altures de la sessió. 

Quant a la impossibilitat de dur a terme una moció de censura motivada per la 

qüestió de confiança que apuntava el regidor, considera que és atribuïble a 

l’oposició només, ja que numèricament ho pot fer. Per tant, considera que la 

pregunta l’hauria de formular als seus veïns d’escó amb qui no han estat capaços 

de posar-se d’acord per tirar-la endavant. 

Addueix que no acaba d’entendre què vol dir quan parla de docilitat amb la 

Generalitat, i es pregunta si és comparable amb la que demostra la formació del 

Sr. Fernández Díaz amb la corrupció, per exemple en el cas conegut de Bankia i 

les targetes black, els aeroports sense avions, el rescat milionari de les autopistes 

deficitàries, o la docilitat demostrada pel president del Govern de l’Estat ahir 

mateix quan davant l’escandalosa pujada del preu de la llum es va limitar a dir que 

aviat plouria. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

6.- (M1519/5498) Quines zones pretén exactament transformar el pla proposat per 

l'alcaldessa amb la intenció d’impulsar un nou creixement de la ciutat i quin és el 

calendari amb el qual treballa el Govern de la ciutat o l'Àrea Metropolitana per 

aprovar-lo i executar-lo? 

 

La Sra. LECHA es refereix al fet que el 16 de gener, en la conferència anual al 

Col·legi de Periodistes, l’alcaldessa va anunciar la intenció d’impulsar un nou 

creixement de la ciutat, i esmentava com a referent el pla Delta dels anys vuitanta, 

que va tenir una forta oposició veïnal i dels moviments ecologistes, i remarca que 

aquest nou creixement podria comportar l’esgotament del parc agrari del Baix 

Llobregat. D’altra banda, indica que també al·ludia al creixement de la ciutat cap 

al mar arran de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992, que denuncia que va 

consistir en una transformació urbanística que va generar moltes plusvàlues i 

l’expulsió dels veïns i les veïnes. 
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En conseqüència, formula la present pregunta a fi que l’alcaldessa aclareixi quines 

zones pretén transformar el pla proposat, amb quin calendari i en quin àmbit es 

faran les transformacions físiques de creixement de la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que el del 16 de gener va ser un primer anunci, 

que es desenvoluparà les properes setmanes, i entén que, com a tal anunci, es pot 

prestar a equívocs, com sembla que ha generat el fet d’emprar com a referent el 

pla Delta, amb el qual ja va establir les diferències. Aclareix, per tant, que tant en 

l’àmbit territorial com en les intencions la seva proposta és radicalment diferent. 

Precisa que en aquest cas es refereix als terrenys industrials de la Zona Franca, 

que en absolut afecten el parc agrari, que el Govern municipal defensa com un 

tresor per preservar, ni el delta del Llobregat. Remarca que, contràriament, allò 

que es pretén és recuperar lideratge públic en un àmbit de la Zona Franca, 

actualment sòl industrial, per aprofitar els solars en desús per a activitats 

econòmiques de les pimes o activitats d’economia sostenible, i per impulsar 

projectes útils per reduir la petjada ecològica com pot ser la creació d’una estació 

que permeti disminuir el trànsit de camions pel cinturó del litoral, o la instal·lació 

de plaques solars a Mercabarna, entre altres projectes.  

La Sra. LECHA demana que explicacions com les que acaba de donar l’alcaldessa 

es facin arribar als grups municipals abans de propiciar titulars. 

Assenyala que esperen que, conseqüentment amb l’argumentació que acaba de fer, 

el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat respecti el parc agrari i tot el que 

significa el delta del Llobregat, ja que preveu tot el contrari del que acaba 

d’esmentar l’alcaldessa. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que faran arribar als grups tota la informació 

disponible així que la tinguin. Alhora, es ratifica en la defensa del parc agrari del 

Baix Llobregat, tant en aquest ajuntament com a l’Àrea Metropolitana. 

 

7.- (M1519/5499) Quin ha estat el procés participatiu amb el professorat, i en concret 

amb els claustres, per prendre la decisió de vincular les escoles públiques els 

propers anys al programa Escola Nova 21? 

 

La Sra. ROVIRA fa referència al ple extraordinari del 19 de gener de les 

direccions dels centres públics i d’ensenyaments obligatoris de Barcelona, en el 

qual es va presentar el conveni de col·laboració “Xarxes per al canvi”, liderat pel 

Consorci d’Educació, juntament amb Escola Nova 21, l'Institut de Ciències de 

l'Educació de la UAB i els mestres de Rosa Sensat. 

Pregunta, doncs, pel procés participatiu amb el professorat i els claustres per 

prendre la decisió de vincular les escoles públiques al projecte Escola Nova 21, 

tenint en compte que genera molts recels entre la comunitat educativa. Atès que el 

projecte no compta amb el consens del sector educatiu, i consideren que encara 

manca debatre’l en profunditat, diu que els sorprèn que, tot de sobte, els mitjans 

de comunicació se’n facin ressò. 

 

La Sra. ORTIZ indica que el Govern municipal va constatar la preocupació 

d’alguns centres i de part de la comunitat educativa per un model d’innovació que 

inclou la selecció dels centres. 

Afirma que consideren que l’aposta per la innovació educativa és una eina clau 

per a la millora de la seva qualitat, però també per combatre la segregació, cosa 

que implica un lideratge clarament públic i, per tant, assumit pel Consorci 

d’Educació. Precisa que van comunicar aquesta voluntat d’endreçar la proposta al 

Consorci i als actors del projecte, al qual s’havien apuntat els centres, públics i 
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concertats, d’una manera aleatòria. 

Afegeix que es va passar una enquesta a més de dos-cents trenta centres 

d’educació obligatòria per demanar-los la seva opinió i quines eines d’innovació 

necessitaven, els resultats de la qual es van presentar en el marc de la junta 

extraordinària del 19 de gener. Precisa que els resultats van palesar que el 88% 

dels centres era molt favorable a participar en xarxes d’innovació pedagògica, 

però fent-ho des d’un marc de col·laboració, que és el que representa el conveni. 

Precisa que no hi ha una llista d’escoles “bones”, sinó que totes les xarxes 

d’innovació pedagògica existents apostin, en el marc del Consorci, per potenciar 

els centres; així com que es formin grups de sis o vuit centres perquè entre ells 

reforcin les eines d’innovació.  

 

Destaca, per tant, que es tracta d’un model d’escola significativament diferent, 

sense llistes de selecció, amb lideratge públic i comptant amb els actors i experts 

del sector educatiu. 

 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup encara no ha rebut el conveni que va 

sol·licitar quan va veure la notícia a la premsa i, per tant, el reclama en el seu nom 

i en el de persones que formen part de la comunitat educativa. 

Igualment, posa en relleu que Escola Nova 21 és un programa que es posa en 

marxa des de centres privats, en el qual participa, fins i tot, La Caixa. Per tant, 

entenen que hauria d’haver estat sotmès a debat a fi que tots els grups municipals, 

però sobretot la comunitat educativa, hagués pogut decidir la implicació de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Tanmateix, per la resposta que li ha donat la regidora, entén que és el contrari de 

l’anàlisi que fa bona part del professorat que ja treballa en centres d’escola 

pública, que constaten que el model genera una doble línia i un increment de la 

segregació, atès que hi ha centres que han entrat a les xarxes i d’altres que n’han 

quedat fora. 

Posa en relleu, igualment, que fa temps que molts professionals del sector 

educatiu innoven a fi de desenvolupar els millors serveis possibles amb menys 

recursos arran de les retallades dels darrers anys. 

Avança, per tant, que el seu grup demanarà una compareixença a la comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports per demanar explicacions sobre aquest assumpte. 

 

La Sra. ORTIZ celebra la demanda d’aquesta compareixença a fi de tenir més 

marge per explicar-se, ja que li sembla que el grup de la CUP s’ha quedat amb la 

informació inicial del projecte, i desconeix la manera com s’ha reformulat. Precisa 

que “Xarxes per al canvi” inclou els projectes d’innovació existents en el marc del 

Consorci i compta amb tota la comunitat educativa. Apunta, en aquest sentit, que 

la trajectòria de Rosa Sensat palesa el llarg recorregut en innovació. 

Remarca, a més, que el projecte s’adreça a tots els centres públics. 

 
 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

E) Mocions 
 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El 24 de juliol de 2013 es va produir el primer accident en la història ferroviària 

espanyola que tenia lloc en una línia d'alta velocitat. El tren Alvia que cobria el 

trajecte entre les ciutats de Madrid i el Ferrol va descarrilar a prop de Santiago de 
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Compostel·la. 81 persones van perdre la vida i 145 més van resultar ferides en el 

que es considera el sinistre ferroviari més greu de la història de la democràcia 

espanyola. Malgrat la distància, també ciutadans de Catalunya i la ciutat de 

Barcelona van perdre, aquell dia, persones estimades. 

 

Des d’aleshores, la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04155 suma més de tres 

anys lluitant per esclarir les circumstàncies en les quals es va produir el desgraciat 

accident. Aquesta plataforma es va constituir amb la intenció de reivindicar la 

veritat i la justícia en sentit ampli, exigint, també, responsabilitats polítiques pels 

fets que van envoltar el sinistre.  

 

 

L’Ajuntament de Barcelona, a petició de la plataforma i en sintonia amb el seu 

compromís amb els principis de veritat, reparació i justícia, no és indiferent a aquests 

fets. Un succés tan greu no pot ni ha de quedar en l'oblit de les institucions públiques 

i dels responsables polítics, i per això és necessari indagar en les causes i 

responsabilitats penals i polítiques que poguessin derivar-se d'aquest accident 

ferroviari. 

 

Al marge de les recerques judicials i les responsabilitats penals que puguin derivar-

se’n, les víctimes sempre han reivindicat l'obertura d'una comissió de recerca 

parlamentària al Congrés dels Diputats per depurar les responsabilitats polítiques i en 

un exercici de responsabilitat és necessari donar el nostre suport a aquesta iniciativa, 

posicionar-nos al seu costat amb el nostre suport. 

 

La Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04155 ha denunciat en reiterades ocasions la 

falta de sensibilitat de les autoritats i una incomprensible situació de desemparament 

que viola els seus drets més bàsics com a víctimes i familiars d'aquest terrible succés. 

Amb aquesta moció no podem reparar el dany immens que aquestes persones han 

sofert, no podem fer justícia, ni esclarir la veritat del que va ocórrer, però a través del 

consens entre tots els partits polítics amb representació al nostre Ajuntament en un 

acte de responsabilitat i compromís contribuïm a reconèixer i dignificar les víctimes i 

els familiars de l'accident ferroviari Alvia 04155. 

 

Per tot això, el grup polític Barcelona en Comú proposa l’adopció dels acords 

següents:  
 

Primer.- Donar suport exprés a la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04155 

 

Segon.- Que l’Ajuntament de Barcelona rebi la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 

04.155, per conèixer les seves demandes i reivindicacions. 

 

Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que encarregui a una comissió d'experts i 

tècnics independents la recerca dels fets ocorreguts. 

 

Quart.- Sol·licitar al Govern de l’Estat l'obertura d'una comissió d’investigació en 

seu parlamentària per esgrimir possibles responsabilitats polítiques. 

 

La Sra. ALCALDESSA saluda el representant de la Plataforma de Víctimes de 

l’Alvia 04155 que avui els acompanya. 

 

El Sr. ASENS se suma a la salutació de l’alcaldessa al representant de la plataforma, 

que avui s’ha desplaçat expressament des de Galícia per assistir a aquest ple. 



Ref : CP 

01/17 V: 

03/03/2017 
PÀG  86  

 

Tot seguit, intervé la representant del grup del PP, atès que no ha signat la declaració 

institucional. 

 

  

La Sra. ESTELLER confirma que el PP sempre ha donat suport a les víctimes de 

l’Alvia, però justifica que no han signat la present declaració en considerar que no es 

pot instrumentalitzar aquest succés; més encara tenint en compte la creació, per acord 

del Congrés dels Diputats, d’una comissió d’investigació d’accidents ferroviaris que 

va donar una resposta i que el cas resta sota procediment judicial. 

En aquest sentit, demana al grup del PSC que sigui coherent i que porti aquesta 

mateixa proposta al Congrés, atès que en seu parlamentària no va voler que es creés 

la comissió esmentada, sospita que perquè el traçat i els sistemes de seguretat de la 

línia els va acordar el Govern del PSOE. 

Confirma que la voluntat del seu grup és que s’aclareixi aquest accident ferroviari, i 

remarca que les víctimes han rebut el suport de l’Estat i han estat indemnitzades. 

Ratifica, doncs, tot el suport del seu grup a les víctimes, però reitera que no estan 

d’acord amb la seva instrumentalització política. 

 

Seguidament, s’obre un torn de paraula d’un minut a la resta de grups municipals que 

vulguin intervenir. 

 

El Sr. MARTÍ dóna la benvinguda al representant de la Plataforma de Víctimes de 

l’Alvia 04155, a la qual expressa novament el suport del seu grup a la causa que 

defensen, bàsicament reparació i justícia amb les famílies de les 81 víctimes del 

pitjor accident ferroviari ocorregut a l’Estat espanyol i a Europa; i expressa el desig 

que els tribunals dirimeixin les possibles responsabilitats. 

 

La Sra. MEJÍAS se suma a la benvinguda al representant de la plataforma, i expressa 

el ple suport a les víctimes de l’accident, així com reclama transparència quant als 

fets que van ocórrer. Considera, per tant, que aquesta declaració institucional és una 

manera de donar-los suport. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup dóna suport a les víctimes i que està per 

la transparència, per la qual cosa subscriuen la declaració institucional, com han fet 

membres dels grups socialistes d’altres ajuntaments. 

Afegeix que haurien celebrat que aquesta demanda de transparència formulada per la 

representant del grup del PP s’hagués plasmat amb la signatura d’aquesta declaració. 

 

El Sr. GARGANTÉ denuncia el cinisme manifestat pel grup del PP, la hipocresia del 

PSOE, el paper galdós dels sindicats CCOO i UGT i el seu silenci en el consell 

d’administració d’Adif-Renfe. 

Altrament, expressa tot el suport a la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04155. 
 

El Sr. ASENS tanca les intervencions recordant que la intenció de la present 

declaració és valorar les reivindicacions de memòria, justícia i reparació de les 

víctimes d’un dels pitjors accidents dels darrers anys, que els interpel·la a tots com a 

societat, també perquè veïns i veïnes de Barcelona hi van perdre familiars seus. 

Afegeix, per acabar, la consideració que la Sra. Esteller confon les responsabilitats 

penals amb les responsabilitats polítiques; i que els peritatges, una de les 

reivindicacions de la plataforma, han de ser imparcials i independents, tal com ha 

requerit el Parlament Europeu al Govern espanyol. 
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S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Asens, amb 

el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el del Partit Popular.  

2.- L’Ajuntament de Barcelona té una llarga tradició en liderar polítiques de 

cooperació i ha explicitat el seu suport als refugiats diverses vegades. 

Paral·lelament a la permanent reivindicació que es compleixin els acords pel que 

fa a l’acollida de les persones refugiades, no podem restar indiferents a la situació 

d’alarma vital en què es troben, en aquests moments, els refugiats que es troben en 

camps de refugiats al sud d’Europa i de la ribera Mediterrània en països veïns de 

les zones de conflicte a causa de diversos conflictes en els seus països d’origen. 

 
El Consell Municipal manifesta la seva profunda preocupació per la situació en 

què es troben ara mateix milers de persones que estan als camps de refugiats, i han 

de sobreviure sense les mínimes condicions necessàries. Enguany, i amb l’onada 

de fred que està patint Europa, la penosa condició dels refugiats està empitjorant 

encara més. Famílies senceres, que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el 

terror i que sobreviuen en terribles condicions, en alguns casos amb temperatures 

extremes, neu abundant, sense electricitat, etcètera. Diverses entitats de 

cooperació com Metges sense Fronteres estan alertant dels riscos que diverses 

persones morin congelades, com, malauradament, de fet ja ha succeït. 

 
L’Ajuntament disposa d’instruments i recursos per poder fer front a aquestes 

situacions d’emergència en el mateix territori i col·labora amb entitats i ONG que 

treballen sobre el terreny, però únicament una intervenció de caire global serà 

realment efectiva. En aquests moments, és necessari que tots els estats, la Unió 

Europea i les agències internacionals estiguin a l'altura d'aquesta situació extrema, 

i per a això cal que assumeixin que aquesta és una crisi global a la qual s’haurien 

d'enfrontar solidàriament amb mesures excepcionals i sempre d’acord amb les 

normes i els principis de protecció dels drets humans. Una actuació humanitària 

decidida i eficaç, juntament amb mesures valentes que ofereixin a les persones 

refugiades un passatge segur i legal cap a Europa són les eines més eficaces per 

evitar més sofriment i vulneració de drets humans per a les persones que fugen 

dels conflictes. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

Primer. Seguir refermant els esforços i compromisos amb les polítiques de 

cooperació incrementant els recursos econòmics i les possibilitats d’incidència 

destinats a les entitats i ONG que treballen sobre el terreny per millorar les 

condicions de vida dels refugiats als camps del sud d’Europa. 

 

Segon. Instar el Govern espanyol a un major compromís en el territori per oferir 

ajuda humanitària als refugiats. 

 

Tercer: Instar la Unió Europea i les agències internacionals a coordinar de manera 

urgent una intervenció global per tal de garantir les mínimes condicions 

necessàries per als refugiats, tenint en compte les ciutats, que són les que sovint 

estan en primera línia de l’assistència i la protecció dels més vulnerables. 

 

Quart. Comunicar el present acord a la Unió Europea, al Govern de l’Estat 

Espanyol, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.  

La Sra. ESTELLER disposa novament d’un torn de paraula d’un minut com a 

representant de grup no signant. 

Es refereix a la iniciativa de només dues persones, Maite Guerra i Teresa 
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Garolera, que han aconseguit gran quantitat de roba d’abric de tota mena —quatre 

tràilers sencers— per als refugiats que estan patint les conseqüències d’un hivern 

molt fred a Lesbos, i pregunta si aquest ajuntament s’hi ha posat en contacte per 

oferir-los ajuda. I, concretament, qüestiona per quin motiu no ha respost quan el 

seu grup ha demanat ajuda per al trasllat d’aquesta roba. Per tant, consideren que 

aquesta administració pot fer molt més del que fa en ajuda humanitària, i no 

només declaracions polítiques. 

 

La Sra. ALCALDESSA fa notar a la regidora que hauria d’haver cenyit la seva 

intervenció a justificar els motius que els han portat a no signar la declaració. 

 

El Sr. GARGANTÉ intervé per justificar els motius pels quals el seu grup no ha 

signat la declaració; en primer lloc, perquè despolititza un conflicte polític parlant 

de crisi humanitària dels refugiats, quan en realitat és un crim comès pels estats 

membres de la UE. I titlla de naïf que amb la declaració s’insti els criminals de 

l’Estat espanyol i la UE a deixar de ser-ho. 

Considera, a més, que donar més diners a les ONG perquè salvin més refugiats 

s’inscriu en el pur assistencialisme; altrament, entenen que allò que cal és 

denunciar l’imperialisme, l’explotació, l’espoli dels pobles i el racisme i el 

classisme amb què actuen la UE i el Govern de l’Estat espanyol en contra de les 

persones. 

 

El Sr. ASENS agraeix al grup de CiU l’acceptació de les esmenes formulades pel 

grup de Barcelona en Comú. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Martí, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte els del Partit 

Popular i CUP Capgirem Barcelona. 

 
 

3.- Atès que als Països Catalans i a la resta de l’Estat espanyol molts particulars han 

iniciat processos judicials contra entitats financeres, sol·licitant que es declari que 

les clàusules sòl incloses als contractes de préstec hipotecari subscrits amb les 

persones consumidores eren abusives i que, en conseqüència, no les vinculaven. 

Les clàusules en qüestió preveuen que, malgrat que el tipus d’interès se situï per 

sota d’un determinat llindar fixat en el contracte, la persona consumidora seguirà 

pagant uns interessos mínims que equivalen a aquest llindar i sense que li resulti 

aplicable un tipus inferior a aquest. 

 

Atès que la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem considera 

abusives les clàusules sòl, ja que les persones consumidores no havien estat 

adequadament informades respecte de la càrrega econòmica i jurídica que els 

imposaven les clàusules esmentades. Tanmateix, el Tribunal Suprem va decidir 

limitar els efectes en el temps de la declaració de la nul·litat d’aquestes clàusules, 

de manera que només produís efectes de cara al futur, a partir de la data en què es 

va dictar la sentència. 

 

Atès que les persones consumidores afectades per l’aplicació d’aquestes clàusules 

van reclamar les quantitats que al·legaven per haver pagat indegudament a les 

entitats financeres a partir de la data de subscripció dels seus contractes de crèdit.  

El Jutjat Mercantil núm. 1 de Granada i l’Audiència Provisional d’Alacant, on es van 

plantejar pretensions d’aquest caire, van preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (TJUE) si la limitació dels efectes de la declaració de la nul·litat a partir de 
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la data en què es dictà la sentència del Tribunal Suprem és compatible amb la 

Directiva 93/13/CEE del Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives 

en els contractes subscrits amb consumidors (DO 1993, L 95, p. 2) ja que, segons 

aquesta directiva, aquestes clàusules no vinculen les persones consumidores. 

 

Atès que la sentència del TJUE, en els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15, C- 

308/15, núm. 144/2016, de 21 de desembre de 2016, considera que el dret de la Unió 

Europea s’oposa a la jurisprudència d’un estat, en virtut de la qual els efectes 

restitutoris vinculats a la nul·litat d’una clàusula abusiva es limiten a les quantitats 

indegudament pagades amb posterioritat al pronunciament de la resolució judicial 

mitjançant la qual es declari el caràcter abusiu de la clàusula. 

 

Atès que, d’acord amb la sentència del TJUE, les clàusules abusives no poden 

vincular la persona consumidora, en les condicions estipulades pel dret dels estats 

membres, 

 

interpel·lant aquests en l’obligació de prevenir mitjans adequats i eficaços per tal que 

s’aturi l’ús de les clàusules esmentades. La declaració del caràcter abusiu de les 

clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel 

professional en detriment de la persona consumidora. 

 

Atès que, d’acord amb la sentència del TJUE, el Tribunal Suprem podria declarar 

legítimament, en nom de la seguretat jurídica, que la seva sentència no afectava en 

les situacions definitivament decidides per resolucions judicials anteriors. En efecte, 

el dret comunitari no pot obligar un tribunal d’un estat membre a deixar d’aplicar les 

normes processals internes. 

 

Atès que tenint en compte l’exigència fonamental d’una aplicació uniforme i general 

del dret de la Unió Europea, el TJUE és l’únic que pot decidir respecte de les 

limitacions en el temps que hagin d’aplicar-se a la interpretació que ell mateix hagi 

fet d’una norma del dret de la Unió Europea. En aquest context, el TJUE precisa que 

les condicions estipulades per la legislació interna dels estats membres no podran 

afectar la protecció de les persones consumidores garantida per la Directiva 

93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els 

contractes subscrits amb consumidors. 

 

Atès que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de 

les clàusules sòl priva les persones consumidores que van subscriure un contracte de 

préstec hipotecari previ a la data del pronunciament de la sentència del Tribunal 

Suprem referenciada al segon atès del dret a obtenir la restitució de les quantitats que 

pagaren indegudament a les entitats bancàries. 

 

Atès que de la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat 

dels clàusules sòl suposa una protecció de les persones consumidores incompleta i 

insuficient que no contribueix en un mitjà adequat i eficaç per tal que cesi l’ús de les 

clàusules abusives, en contra del que exigeix la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 

5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb 

consumidors.  

Atès que la sentència del 9 de maig de 2013 del Tribunal Suprem contradiu el TJUE. 

 

Atès que d’acord amb la sentència del TJUE en els assumptes acumulats C-154/15, 

C-307/15, C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016 estableix que “la 

declaració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència 
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el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor si no hagués existit tal 

clàusula. En conseqüència, la declaració del caràcter abusiu de les clàusules sòl ha de 

permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en 

detriment del consumidor”. ”En conseqüència, de tal limitació en el temps resulta 

una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no contribueix en un 

mitjà adequat i eficaç perquè cesi l’ús de les clàusules abusives, en contra del que 

exigeix la Directiva”. 

 

Atès que, malgrat tot, la sentència del TJUE no és d’aplicació immediata, sinó que 

haurà de ser adoptada pel Tribunal Suprem en les properes declaracions de nul·litat 

d’aquestes clàusules. Així mateix, tampoc les declara nul·les en tots els casos, per la 

qual cosa les persones consumidores hauran de seguir pledejant per assolir la 

declaració de nul·litat i, en cas de sentència favorable, que se’ls retornin tots els 

diners pagats de més des de la firma de la hipoteca. 

 

Atès que, amb relació a la sentència esmentada del TJUE, l’Associació Espanyola de 

la Banca (AEB), que agrupa els bancs implicats, ha assenyalat que caldrà esperar a 

veure “com es traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola”. Així mateix, la 

CECA, que representa les antigues caixes d’estalvis, precisa que aquesta resolució 

“no és d’aplicació directa” i que l’impacte es coneixerà “a mesura que els jutjats i 

tribunals espanyols” l’apliquin. 

 

Atès que les associacions de persones consumidores i usuàries i les plataformes 

d’afectats per la hipoteca consideren que en cap cas els costos del procés haurien de 

recaure en els clients afectats i que aquest no ha de dilatar-se en el temps. 

 
Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

PRIMER- Instar el Govern espanyol a establir de forma immediata el procediment 

que cal seguir —mitjançant un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que 

garanteixi la protecció dels consumidors, evitant que la càrrega del procés recaigui en 

els clients afectats— per tal que les entitats financeres facin efectiu el compliment de 

la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm 144/2016, de 21 de 

desembre de 2016, i en aquest sentit, procedir a modificar el Real Decreto-Ley 

1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 

materia de cláusulas suelo, aprovat pel Govern de l’Estat, per tal d’adequar-lo 

plenament a la sentència. 

 

SEGON- Instar el Banc d’Espanya a definir els mecanismes obligatoris per tal que 

els bancs implicats facin efectiu el compliment de la sentència esmentada i informin 

de forma perceptiva cadascun dels clients afectats dels drets que els corresponen 

durant el primer semestre del 2017.  

TERCER- Instar la Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el retorn 

immediat dels diners per retornar, a impulsar mecanismes de mediació efectius entre 

els clients afectats i els bancs implicats en el procés. 

 

QUART- Instar el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya a articular 

mecanismes de coordinació i cooperació amb les associacions de persones 

consumidores i usuàries i plataformes d’afectats per la hipoteca per tal que puguin 

participar en la supervisió que el procés de retorn es desenvolupa de manera efectiva 

i el més àgil possible. 

 

CINQUÈ- Instar el Banc d’Espanya a establir el mecanisme per supervisar i, si 
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escau, sancionar, aquelles entitats que incompleixin l’aplicació de la sentència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, de 21 de desembre de 2016. 

 

SISÈ- Instar l’Agència Catalana de Consum, conjuntament amb l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor (OMIC), a realitzar, de forma URGENT, una campanya 

de difusió del dret de les persones afectades per les clàusules sòl que se’ls retorni les 

quantitats indegudament pagades per aquest concepte. 

 

SETÈ- Instar el Govern espanyol a retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra la 

Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 

del codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 

consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 

relacions de consum, del Parlament de Catalunya, en la mesura que protegeix els 

drets del consumidor i regula les clàusules sòl, per impedir que fossin abusives, en 

línia amb el que estableix la legislació comunitària. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix les esmenes que hi han presentat els grups de CiU i de 

Barcelona en Comú, que han contribuït a enriquir el text inicial. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Benedí, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el del Partit 

Popular. 

 

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

hores i trenta minuts. 




