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Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-SET DE MAIG DE DOS MIL SETZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

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

Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, 

Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume 

Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 

Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 

Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, 

Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina 

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

Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier 

Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep 

Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que 

certifica. 

 

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

 

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

deu hores i cinc minuts. 

 

Es donen per llegides les actes de les dues sessions anteriors, celebrades 

els dies 29 d’abril i 5 de maig de 2016, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots 

els membres del Consistori; i S'APROVEN. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé en començar aquesta sessió tenint en 

compte l’excepcionalitat dels fets ocorreguts al barri de Gràcia aquesta setmana, 

que han ocasionat molt de debat i polèmica, i avança que posteriorment obrirà un 

torn de paraula als grups perquè puguin fer les consideracions pertinents. 

Així, com a màxima representant d’aquest ajuntament i com a presidenta 

del Plenari del Consell Municipal, expressa una vegada més, aquesta setmana, el 

rebuig total a tota forma de violència a Barcelona, que és ciutat de pau i de diàleg. 

Manifesta, sobretot, el suport a veïns i veïnes de Gràcia, que han viscut una setmana 

complicada, i defensa la convivència, per a la qual han de col·laborar totes les 

administracions i treballar conjuntament, en aquest cas, amb el teixit veïnal de 

Gràcia. 

Afegeix el suport explícit als cossos policials, que fan una tasca 

complicada en situacions puntuals que s’han de diferenciar de manifestacions 

absolutament legítimes; assenyala que s’han produït uns episodis de destrosses 

greus, i fins i tot d’agressions a membres dels mitjans de comunicació. Això no 

obstant, demana proporcionalitat, com han fet les entitats veïnals de Gràcia, que 

tant ahir com avui han manifestat la necessitat de fer actuacions proporcionals que 

ajudin a rebaixar la tensió més que no pas a augmentar-la. 

Afirma que volen el millor per al barri de Gràcia, recuperar la normalitat, que els 

col·lectius i els veïns i veïnes puguin desenvolupar les seves activitats, i assegura que 

l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les seves competències, farà tot allò que 
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estigui al seu abast, convidant a la col·laboració constructiva tots els grups municipals. 

 

El Sr. TRIAS puntualitza que va demanar a l’alcaldessa que fes aquesta 

intervenció abans de començar la sessió d’avui, i li agraeix que ho hagi acceptat, i li 

expressa el suport del seu grup en la lluita contra la violència; i, a més, el suport total 

a fi d’assolir la pau en una zona en què, cal recordar-ho, els veïns col·laboraven amb 

els ocupants del centre Banc Expropiat. 

Fa extensiu també el suport absolut a les forces de seguretat; i fa notar a 

l’alcaldessa que quan parla de proporcionalitat en les actuacions posa en dubte l’acció 

dels cossos de seguretat, cosa que al seu parer no s’ha de fer i que qualifica 

d’equivocació. 

 

La Sra. MEJÍAS critica la variació dels procediments en funció de l’interès 

de l’alcaldessa. Entén que avui tots podrien haver opinat, atès que es presenten 

iniciatives de diversos grups que han de permetre criticar l’actuació del Govern. 

Aprofita aquesta oportunitat, tanmateix, per manifestar el reconeixement del 

grup de Ciutadans als cossos i forces de seguretat, tant a la Guàrdia Urbana com als 

Mossos d’Esquadra, que no tenen pas una feina fàcil, i que són els garants del respecte 

a la llibertat, els drets i la convivència. Igualment, refusa frontalment qualsevol 

manifestació de violència, i remarca que és absolutament intolerable que una ciutat 

global com Barcelona, qualificada com una de les ciutats més segures del món, es vegi 

immersa en disturbis que no fan altra cosa que posar en risc la convivència, molestar i 

posar en situació d’indefensió el veïnat de Gràcia. 

 

El Sr. BOSCH condemna enèrgicament la violència vingui d’on vingui, i no 

només manifesta el suport a veïnes i veïns de Gràcia, sinó que els demana disculpes 

en nom del seu grup, en la part que els pertoqui, per no haver fet tot allò que calia per 

defensar-los i evitar-los danys. 

Considera que el Govern de la ciutat ha actuat amb lleugeresa davant aquests 

fets, potser en considerar que la culpa és dels altres; o bé dels Mossos, als quals cal 

reclamar bona feina però també donar-los suport; o bé del govern de l’alcalde Trias; o 

la culpa és d’uns activistes que no responen un correu electrònic. 

Entenen que no es pot improvisar d’aquesta manera, i adverteix que els 

possibles incendis de l’estiu s’han d’haver previngut a l’hivern. I recorda a l’alcaldessa 

que és la màxima autoritat de la ciutat en matèria de seguretat i que ha d’assumir amb 

maduresa, i a costa d’impopularitat, aquesta responsabilitat a tots els efectes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ celebra que es condemni la violència viscuda 

arran dels incidents de Gràcia, però lamenta que hagi hagut d’estar a instàncies d’una 

declaració institucional que va presentar ahir el seu grup, ja que el Govern municipal i 

l’alcaldessa havien callat fins minuts abans de l’inici d’aquesta sessió, i en saber que 

la proposta del grup del PP tenia els suports necessaris per tirar endavant. 

Insisteix, doncs, que allò important és condemnar la violència, però fent-ho sense 

matisos ni equidistàncies. Adverteix a l’alcaldessa que no pot mantenir-se equidistant 

entre els violents i la policia; no pot reclamar proporcionalitat i prudència als Mossos 

d’Esquadra, sinó donar-los ple suport. I, sobretot, diu que no es pot, de cap manera, 

cedir al xantatge dels violents i dels grups antisistema, als quals fa massa temps que 

se’ls consent tota mena d’activitats i actes que no es permetrien a qualsevol altre veí, 

començant per l’incompliment de la llei, pagant-los els lloguers i els subministraments. 

Finalment, demana a l’alcaldessa que exerceixi el seu càrrec, amb c i no amb 

k. 

 

La Sra. ROVIRA puntualitza, en primer lloc, que el Banc Expropiat de Gràcia 
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és totalment autònom de l’esquerra independentista i de CUP - Capgirem Barcelona; 

tanmateix, com a CUP i com a esquerra independentista, manifesta que sempre han 

donat suport a tots els espais alliberats de la ciutat que contribueixen a construir vides 

dignes als barris. Per tant, confirma que participen activament en les mobilitzacions, 

com sempre han fet. 

Afegeix que no es pot desvincular aquest desallotjament i la situació que 

s’està vivint al carrer de la gentrificació del barri de Gràcia, que contribueix a la ciutat-

aparador que els mateixos veïns i veïnes no volen. 

Finalment, considera que l’Ajuntament s’ha de posicionar fermament en 

contra de la brutalitat i la impunitat policial d’aquests dies als carrers de Gràcia. 

 

El Sr. COLLBONI s’afegeix al rebuig més contundent a la violència, vingui 

d’on vingui, perquè no és manera de resoldre conflictes ni d’expressar opinions. 

Manifesta el suport del Grup Socialista als veïns i les veïnes de Gràcia que 

han patit aquests darrers dies els aldarulls, molts dels quals probablement estan a favor 

de l’activitat que es duia a terme al Banc Expropiat, però que entenen que no s’ha de 

permetre que s’alteri la convivència com ha passat. 

Igualment, expressa el suport explícit i sense embuts a la Guàrdia Urbana i 

als Mossos d’Esquadra, que fan una feina important i valuosa, amb els objectius de 

garantir la convivència, de fer respectar les llibertats i l’autoritat democràtica que s’ha 

d’exercir a la ciutat. Considera que aquest és un debat molt sensible, i avui mateix 

tindran l’oportunitat de debatre el Pla director de la Guàrdia Urbana, que hauria de 

redreçar el debat que s’està produint a la ciutat i el neguit que es constata en l’àmbit 

de la seguretat, amb la voluntat clara de tenir una policia democràtica al servei de la 

cohesió social. 

 

El Sr. PISARELLO s’afegeix a la voluntat expressada que al barri de Gràcia 

es trobin solucions tan dialogades com sigui possible, que comportin rebaixar la tensió 

que s’hi ha viscut els darrers dies. Per tant, fa una crida a totes les administracions 

implicades perquè actuïn amb prudència i responsabilitat, que també fa extensiva al 

Govern de la Generalitat. 

Afirma que el Govern de la ciutat continuarà fent el que ha fet de bon principi: 

buscar vies de diàleg i de mediació a fi d’arribar a una solució adequada al conflicte 

que es viu a Gràcia. 

Ratifica que la violència, vingui de la banda que vingui, no serveix per 

resoldre els conflictes, i expressa el compromís del Govern amb les vies de mediació, 

també per preservar espais comunitaris, socials i culturals que són molt necessaris a la 

ciutat. 

 

 

PART INFORMATIVA 

 

a.1) Despatx d'ofici ordinari En compliment de l'article 63.1 del 

Reglament orgànic municipal, ES COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’abril de 2016, que designa la lletrada 

consistorial Sandra Abad Garcia com a representant de l’Ajuntament en els 

procediments de mediació previstos a l’article 42 i 43 de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, que podrà comparèixer 

acompanyada dels tècnics de l’Ajuntament que necessiti a efectes d’assessorament 

en el procediment. 

 

2.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 d’abril de 2016, que designa membres de la 
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Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD). 

 

3.-  Decret de l’Alcaldia, de 22 d’abril de 2016, que nomena secretari del 

Consell Escolar Municipal el Sr. Albert Pérez Núñez, amb efectes des del dia 4 de 

maig de 2016, en substitució del Sr. Josep Rovira Riera. 

 

4.-  Decret de l’Alcaldia, de 25 d’abril de 2016, que designa el Sr. Antoni 

Fernández Pérez representant municipal en el Patronat de la Fundació Museu 

Picasso, en substitució del Sr. Jordi Ayala Roqueta. 

 

5.-  Decret de l’Alcaldia, de 25 d’abril de 2016, que aprova, amb caràcter 

provisional, la composició, funcions i el règim de funcionament de la Comissió 

Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. 

 

6.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa com a vocal del 

Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona el Sr. 

Carles Sala i Marzal, en substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

7.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa l’Im. Sr. Agustí 

Colom Cabau i el Sr. Lorenzo di Pietro indistintament com a representants de 

l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General de l’Associació Barcelona 

Clúster Nàutic; proposa a la dita Assemblea General la designació de l’Im. Sr. 

Agustí Colom Cabau com a representant a la Junta Directiva de l’Associació, i deixa 

sense efectes els anteriors nomenaments de representants de l’Ajuntament de 

Barcelona a l’Associació Barcelona Clúster Nàutic. 

 

8.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que nomena el Sr. Xavier 

Queralt i Mateu membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc en 

substitució del Sr. Marc Santasusana i Corzán. 

 

9.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa com a vocal del 

Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau, en 

substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

10.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que proposa al 

Consell General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona la 

designació de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, com a membre del Consell Rector de 

l'associació esmentada en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

11.-  Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2016, que primer sol·licita, a l’empara 

d’allò establert a la resolució GAH/1015/2016, de 18 d'abril, del director de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, la concessió dels ajuts destinats al 

finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les 

administracions públiques locals (DOGC núm. 7106, del 25 d’abril de 2016); i 

segon, faculta la directora de Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al 

Personal d’aquest Ajuntament, senyora Maria Rodríguez per tal que, en nom i 

representació de la Corporació municipal, pugui formular la pertinent sol·licitud 

dins el termini establert a la convocatòria, així com la resta de tràmits que siguin 

requerits fins a la seva resolució. 

 

12.-  Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2016, que modifica l’article II del 

Reglament intern del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona, pel que fa a 
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la seva composició i designa els seus membres. 

 

13.-  Decret de l’Alcaldia, de 10 de maig de 2016, que nomena el Sr. Oriol 

Casabella Troncoso membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en 

substitució del Sr. Daniel Pío Gutiérrez. 

 

14.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que nomena la Sra. Mercè 

Jofra i Companys vocal de la Junta del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, 

en substitució de la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. 

 

15.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa el Sr. David 

Malmusi com a vocal del Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona en substitució de la Sra. Carme Borrell Thió. 

 

16.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa el Sr. David 

Malmusi com a representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General del 

Consorci Sanitari de Barcelona, en substitució del Sr. Ricard Fernández Ontiveros. 

 

17.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que delega en el Sr. David 

Malmusi la representació de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General del 

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, en substitució de la Sra. Pilar 

Solanes Salses. 

 

18.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa la Sra. Pilar 

Solanes Salses representant de l’Ajuntament de Barcelona al Comitè Local de la 

Creu Roja, en substitució de la Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 

 

19.-  Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa membres de la 

Taula de Policia Administrativa. 

 

a.2) Despatx d’ofici de Cartipàs Municipal 

 

1.- Decret de l’Alcaldia que nomena tinents/es d’alcaldia. 2.- Decret de 

l’Alcaldia que nomena membres de la Comissió de Govern. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia que nomena portaveu del Govern municipal. 

 

4.-  Decret de l’Alcaldia que designa regidor/a dels districtes de l’Eixample, 

Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià - Sant Gervasi i Sant Andreu. 

 

5.-  Decret de l’Alcaldia de configuració de les àrees de govern i sistema de 

delegacions. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que presenten la nova estructura del Govern 

municipal, que obeeix al mandat de canvi i de diàleg que va expressar la ciutadania 

ara fa un any, i que contribueix a enfortir-lo. 

Indica que durant aquest any de govern de Barcelona en Comú s’han fet 

moltes coses, la ciutat ha canviat de rumb en moltes qüestions que són essencials 

per a la ciutadania, i que ha estat possible gràcies al diàleg a fi de trobar aliats per 

tirar-ho endavant, alguns dels quals ara passaran a formar part del Govern. 

Confia, doncs, continuar tenint aliats per tirar endavant les mesures de 

canvi també fora del Govern. 

Puntualitza que avui fan un pas endavant, no per canviar de direcció, sinó 
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per avançar i consolidar el canvi real iniciat amb un govern més fort al servei 

d’aquest canvi que ja està en marxa. 

Convida al front ampli que fins ara els ha permès aprovar les grans 

polítiques de ciutat a continuar fidels a allò que va reclamar i reclama una gran 

majoria de la ciutadania; i considera que aquest acord de govern ha de ser un 

exemple per a tots els grups, perquè entenen que superant els caucus partidistes 

poden arribar a acords. 

Reconeix que és legítim divergir sobre el model de ciutat que tenen i que 

volen, que el conflicte és i ha de ser una part irrenunciable de la vida política 

democràtica a la ciutat, però que no ha d’impedir veure aquells aspectes en què es 

poden posar d’acord. 

 

El Sr. COLLBONI considera que aquest acord de govern forma part del 

relat que van iniciar al començament del mandat a fi d’afavorir la governabilitat de 

la ciutat, responent a un mandat de canvi de progrés i d’esquerres per part de la 

ciutadania. Indica que han fet pactes puntuals que han permès fer avançar la ciutat, 

entre els quals acords pressupostaris o mesures fiscals. 

Es mostra satisfet d’aquest pas qualitatiu en el relat sobre la governabilitat 

de la ciutat que el grup del PSC va expressar des del mateix dia de la investidura. 

Insisteix que Barcelona ha de ser governable, un aspecte que ha reforçat el canvi de 

Cartipàs, i precisa que les àrees que el seu grup considera clau són aquelles que 

tenen a veure amb la reactivació de l’economia, amb la creació d’ocupació i amb la 

lluita contra les desigualtats. 

Subscriu, com ja ha dit el Sr. Pisarello, que el Govern ha d’estendre la mà 

als grups de l’oposició, ja que la ciutat haurà d’afrontar, els propers anys, canvis i 

projectes estratègics que superen la frontera dels partits i, també, la mateixa frontera 

del mandat. 

Per tant, insisteix a demanar als grups que posin la ciutat al capdavant, malgrat 

les diferències de projectes i de prioritats, i entén que les possibilitats d’acord són reals 

en propostes i reptes concrets que facin avançar la ciutat. El Sr. FORN avança que no 

tenen intenció de discutir sobre l’organització que l’alcaldessa ha decidit, que forma 

part de la seva competència d’autoorganització. Altrament, diu que farà una valoració 

política de l’acord entre Barcelona en Comú i el PSC, que ha motivat la reforma del 

Cartipàs. 

Puntualitza que la pregunta que es fa el seu grup i bona part de la ciutadania 

és si aquest acord permetrà tenir un govern més fort, capaç d’afrontar els reptes 

d’ocupació, de generar activitat econòmica, i si milloraran la convivència i la seguretat 

a la ciutat. Es pregunta si hi haurà un govern unit que anirà en la mateixa direcció o, 

altrament, hi planarà la desconfiança. 

Observa que si s’hagués de mesurar l’entusiasme per aquest acord en funció 

de les piulades que els partits signants van fer ahir mateix a Twitter, només cal 

constatar que el PSC va fer-ne dinou i Barcelona en Comú cap ni una. 

Afegeix que, en aquest sentit, també es poden remetre a les paraules de Pedro 

Sánchez, que ja ha declarat la motivació que ha portat el PSC a entrar al Govern 

municipal; però, sobretot, diu que voldrien saber què ha canviat d’ençà de les 

declaracions de l’alcaldessa i de Barcelona en Comú que afirmaven que el PSC era la 

casta, la màfia, el culpable de l’especulació financera i un llarg seguit d’improperis 

més, compartits amb altres forces polítiques d’aquesta cambra. 

En conseqüència, es pregunta si han de creure que llavors acusaven el PSC 

de tot això perquè sí, o bé que ara han guardat aquells principis que expressaven al 

calaix, d’on no els pensen treure fins a la propera contesa electoral. 

Qüestiona si és aquest el canvi que Barcelona en Comú va prometre per a la 

ciutat; i es remet a les paraules del Sr. Collboni en la recent roda de premsa sobre 
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l’acord, quan afirmava que aquest pacte no era cap novetat, ni una revolució, sinó que 

enllaça amb la millor tradició dels governs de Serra, Maragall, Clos i Hereu. 

Creu que el nou govern és ara més feble malgrat que passi d’onze a quinze 

regidors, cosa que no els atorga més solidesa; i alerta Barcelona en Comú que els seus 

socis naturals estan més allunyats que mai. 

Considera que durant l’any de mandat han aflorat les contradiccions, 

Barcelona en Comú ha volgut actuar com un partit antisistema des del govern de la 

ciutat sense entendre que ambdós termes no són compatibles. 

Altrament, destaca que el seu grup ha demostrat durant aquest any la voluntat 

d’arribar a acords, però que ha rebut una resposta nul·la per part del Govern, i li 

reclama que se centri en els problemes de la ciutat i que comenci a treballar, atès que 

ja ha esgotat un 25% del mandat. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda, també, al Sr. Collboni que el Govern municipal 

neix de la debilitat i que ara continua en minoria. Per tant, recomana a l’alcaldessa 

que no continuï dividint el Consell Municipal en bàndols, perquè continuaran havent 

de fer esforços per aconseguir consensos, si és que arriben a definir, a més del 

repartiment de quotes de poder, quins són els seus objectius prioritaris per a la ciutat. 

Addueix que desconeixen quines són aquestes prioritats, entre altres motius 

perquè el Govern ha manifestat contínues contradiccions; i reclama saber, d’una 

vegada, quines són les seves prioritats i com les pensa desenvolupar. 

Afegeix que el projecte del Govern està allunyat de la proximitat, ja que tal 

com ha manifestat l’alcaldessa, aquest acord amb el PSC busca descarregar Barcelona 

en Comú d’algunes tasques que els començaven a resultar incòmodes, tal com 

corrobora que han traspassat als nous membres del Govern moltes responsabilitats als 

districtes. Confia que la presència del PSC al Govern municipal aconsegueixi atorgar-

li una mica més de flexibilitat, ja que, contràriament, la ciutat continuarà frenada. 

 

El Sr. BOSCH manifesta que a ERC li estranya que el Cartipàs no es porti a 

votació, i pregunta si és que no volen que el govern sigui aprovat pels representants de 

la ciutadania. 

Apunta que, a banda d’aquest aspecte, n’hi ha d’altres que els inquieten, com 

que BSM, l’empresa municipal més important, amb l’acord de govern passi a dependre 

de la direcció del PSC. Observa que Barcelona en Comú, durant la campanya electoral, 

va posar sota sospita aquesta empresa, i que ara la traspassa al partit que també va 

posar sota sospita. 

Confirma que aquestes darreres setmanes, durant les negociacions per a 

l’acord de govern, han pogut assistir a un joc de cadires que qualifica de gairebé 

tragicòmic, amb acusacions creuades i incriminacions entre els dos socis de govern, 

tot i que constata que encara no saben on han d’asseure’s en aquest hemicicle, de tal 

manera que es produeix l’estranya situació que el grup d’ERC, que és oposició, té el 

Govern assegut a una banda i a l’altra, la qual cosa converteix la seva formació en el 

tall d’un entrepà. 

Recorda que en les negociacions ERC va oferir un canvi real, i Barcelona en 

Comú va triar la vella política; per tant, els desitja sort i els fa avinent que si volen fer-

se enrere el seu grup tirarà endavant amb les seves conviccions. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que la perseverança meritòria del PSC, 

que ja començava a fer punts des del primer minut del mandat amb el seu suport a 

l’alcaldessa a canvi de res, ha tingut premi. Remarca que li ha donant suport a decisions 

estratègiques com les ordenances fiscals o les modificacions pressupostàries, i que ha 

mantingut aquesta actitud malgrat els epítets que els ha dedicat l’alcaldessa. 

Posa en relleu, també, que Barcelona en Comú proclamava que havia de 
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portar el canvi a la ciutat, però tanmateix s’ha acabat aliant amb el PSC, que ha 

governat Barcelona durant més de trenta anys; i recorda que assegurava que volia 

liquidar la seva herència de ciutat, i qualificava la formació de règim i, fins i tot, de 

màfia. 

En conseqüència, pregunta a l’alcaldessa si han de témer alguna cosa, si és 

que el codi ètic de Barcelona en Comú ja no regeix per al Govern. 

Valora aquest acord de govern com un repartiment de càrrecs, sense acord de 

ciutat, i que tampoc no aporta ni estabilitat perquè el Govern continuarà en minoria, ni 

centralitat perquè el PSC apuntala, avui, l’extremisme de Barcelona en Comú. 

 

La Sra. LECHA manifesta que el seu grup valora l’acord de govern entre 

Barcelona en Comú i el PSC com un autèntic desastre i una estafa en tota regla a les 

persones que van votar per guanyar una ciutat per a les classes populars. 

Demana que ningú els acusi de fer un discurs amb perspectives electoralistes 

perquè, recorda, la CUP no es presenta a les eleccions espanyoles. 

Remarca que amb aquest acord de govern guanyen els de sempre, els qui han 

governat durant anys l’Ajuntament. Recorda la màxima “no oblidem qui som i per a 

què som aquí”, i afirma que amb l’acord de govern torna a l’Ajuntament de 

Barcelona la màfia, els responsables del genocidi financer, els especuladors 

immobiliaris, els privatitzadors dels serveis públics, els encobridors del 4F, i el lobby 

turístic, entre altres consideracions. 

Considera que un partit que ha governat durant trenta-dos anys la ciutat amb 

la crossa d’ICV-EUiA ara presenti aquest acord de govern com a part del canvi és una 

broma de mal gust; que l’acord es vengui com un pacte d’esquerres és un insult a tota 

la gent d’esquerres que ha combatut la política de dretes del PSC, més encara tenint en 

compte les àrees que ara són a mans d’aquesta formació. 

Seguidament, esmenta algunes fites de la marca Barcelona com els Jocs 

Olímpics del 92, que van generar un deute que no es va acabar de pagar fins al 2004; 

el procés sistemàtic de privatització i externalització dels serveis públics; 

l’empitjorament dels serveis i dels llocs de treball, que ha comportat més precarització 

i temporalitat i indefensió sindical; especulació immobiliària i defensa de la bombolla 

de la construcció; defensa dels desnonaments exprés; el Fòrum de les Cultures com a 

part de l’espoli del territori per beneficiar la gran patronal de la construcció, el turisme 

i la telefonia en nom de la diversitat. Continua atribuint a la marca Barcelona el 

desastre econòmic de les arques públiques i el creixement de la bombolla immobiliària. 

Alerta que aquest acord de govern significa un retorn al passat, a la Barcelona 

de Jordi Hereu i Ricard Gomà, que continua després d’un parèntesi de quatre anys de 

mandat de CiU. 

Observa que Ada Colau no s’ha cansat de destacar la valentia que han tingut 

per superar les diferències polítiques per arribar a un acord amb el PSC; i reconeix que 

en cal molta, de valentia, per pactar amb la màfia i intentar vendre-ho com un pacte de 

progrés. 

Felicita les 853 persones de Barcelona en Comú que van votar en contra 

d’aquest pacte de govern, malgrat que cap regidor ni regidora d’aquest grup va 

mostrar-s’hi públicament en contra. 

Acaba recordant a Barcelona en Comú que avui suma quatre regidors i 

regidores a l’equip de govern, però resta la possibilitat d’arribar a acords en aspectes 

rellevants de ciutat amb el grup de la CUP. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que aquest acord de govern obre una nova fase 

que pretén donar continuïtat a la gran revolta democràtica que es va viure a la ciutat el 

24 de maig de 2015. 

Remarca que fa dotze mesos que governen Barcelona gràcies a acords i afirma 
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que són conscients que els calen aliats en les institucions i al carrer. 
Manifesta que volen continuar sent un govern de front ampli, i per aquest 

motiu conviden tots els grups que s’afegeixin a la seva proposta. En aquest sentit, 

demana al Sr. Bosch que no exageri les coses, i li confirma que continuaran votant 

polítiques de canvi avui mateix quan debatran l’establiment d’un salari mínim de ciutat 

i es posaran d’acord per millorar les condicions laborals dels treballadors i 

treballadores. I li recorda que ERC ha governat durant molts anys amb altres forces 

polítiques a Barcelona, i que ara governa a l’Àrea Metropolitana amb el PSC, i governa 

a la Generalitat amb CiU, que també és una formació històrica, i li diu que si fos 

coherent amb els seus arguments d’avui hauria de renunciar-hi. 

Reitera que el canvi real és possible i que les aritmètiques municipals són les 

que són, i que el front ampli que els ha permès d’arribar a acords és el que volen 

mantenir. 

Als representants de la CUP els recorda que a Argentona la CUP governa amb el 

PSC, i a Cerdanyola l’equip de govern municipal està compost per la CUP i CDC, 

i remarca que aquests governs no han renunciat al canvi; per tant, els convida a 

incorporar-se al Govern per reforçar el canvi real a la ciutat. 

 

El Sr. COLLBONI reitera que aquesta fórmula està oberta a la 

incorporació dels grups d’esquerres al Govern, i de mà estesa als grups de l’oposició 

per fer governable la ciutat sobre la base d’avenços concrets. 

 

El Sr. FORN observa que el Sr. Pisarello és molt amant de la retòrica, de 

grans conceptes com “gran revolta democràtica”; i replica que han tornat als 

governs de fa trenta-dos anys, amb PSC i ICV-EUiA. 

Li demana, doncs, que torni a la realitat, que comenci a afrontar els 

problemes de la ciutadania i que compti amb la resta de formacions d’aquest 

consistori. 

 

La Sra. MEJÍAS subscriu les paraules del Sr. Forn, i considera que a 

Barcelona en Comú “la gran revolució democràtica” se’ls està desactivant com a 

conseqüència del bany de realitat que ha significat constatar que amb el “sí se 

puede” no podien fer el que volien, i han d’intentar arribar a acords amb qui sigui i 

al preu que sigui. 

Remarca que gestionar la ciutat és una responsabilitat molt important de la 

qual depenen les condicions de vida de moltes persones i, per tant, els anima a 

treballar per la ciutat i que es deixin estar de grandiloqüències i discursos, i reclama 

que surtin de l’activisme i passin a la gestió. 

 

El Sr. BOSCH reconeix que ERC té vocació de govern i així ho ha 

demostrat moltes vegades, però sempre per avançar i no pas per retrocedir, cosa que 

succeeix amb aquest pacte de govern, que retrocedeix com a mínim una dècada. 

Precisa, en aquest sentit, que ERC va trencar fa deu anys amb un model de ciutat 

que consideraven que tenia mancances democràtiques. 

Reitera que no entraran en un govern que vagi enrere en comptes 

d’endavant. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que li agradaria equivocar-se i constatar 

que la incorporació del PSC al Govern de la ciutat aporta centralitat; però entén que, 

altrament, només apuntala l’extremisme de Barcelona en Comú;  i destaca que ni 

tan sols han estat capaços de presentar un acord de ciutat que permeti rectificar les 

polítiques equivocades dels darrers mesos; i afegeix que aquest pacte tampoc no 

aporta estabilitat perquè continua estant en minoria i, alhora, retreu al PSC que 
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estigui d’acord amb el fet que la CUP sigui el soci preferent i a compartir govern, 

si escau, amb ERC. 

 

b) Mesures de govern 

 

Mesura de govern 1.- Pla de barris 

 

La Sra. ALCALDESSA presenta el Pla de barris, que defineix com una de 

les principals mesures del mandat i que l’ha d’ultrapassar. 

Contextualitza la mesura de govern amb un dels principals reptes de la ciutat: 

la desigualtat; tot i que remarca que aquest desafiament no és exclusiu de Barcelona, 

sinó que totes les grans ciutats pateixen el fenomen que molts comencen a anomenar 

“ciutat dual”. Així, d’una banda, es tracta de ciutats que generen oportunitats i activitat 

econòmica, però cada vegada més mal repartides, ja no entre grups socials, sinó també 

territorialment. 

Remarca que, clarament, a la ciutat dual hi ha els qui gaudeixen de molts 

avantatges per viure a la ciutat i, d’altra banda, un col·lectiu cada vegada més ampli 

que malviu a l’espai urbà.  

Manifesta que aquest estat de coses no és digne d’una ciutat que vol ser justa 

i democràtica, per la qual cosa insisteix que cal lluitar contra la desigualtat. Tanmateix, 

reconeix que no desapareixerà només amb creixement econòmic, i cal que tot el 

projecte de ciutat i totes les matèries que el componen, entre les quals la promoció 

econòmica, educació, cultura o l’habitatge, s’orienti a evitar una fractura que, si 

s’acaba produint, es pot carregar la idea col·lectiva de ciutat democràtica. 

En conseqüència, considera el Pla de barris com una de les mesures 

importants per fer front a la desigualtat, per la qual cosa hi han d’estar implicades totes 

les àrees de govern, des de la primera fins a la cinquena tinències d’alcaldia, així com 

cadascuna de les regidories. I reconeix que també és essencial l’acompanyament de 

tots els grups municipals, i aprofita per agrair-los la participació i les aportacions al 

pla. Indica que també volen la col·laboració de totes les institucions competents en 

aquest projecte, de tota la ciutadania i, especialment, dels col·lectius dels barris als 

quals s’adreça la mesura. 

Explica que es tracta d’intervencions intensives i transversals en barris amb 

índexs alts de vulnerabilitat social i, per tant, dotar-los amb recursos. Precisa, en aquest 

sentit, que han previst 150 milions d’euros durant el mandat, amb una inversió 

aproximada de deu milions per a cada barri. 

Subratlla, però, que cal contribuir a generar capital social, apoderar veïns i 

veïnes per aconseguir que l’orgull de barri sigui sinònim de drets reals i efectius; dret 

a l’educació, al treball, a l’habitatge, a la salut, a un espai públic segur i de qualitat, a 

la cultura i a la vida comunitària. 

Indica que establiran una oficina a Foment de Ciutat que coordinarà tots els 

efectius municipals, i el disseny de plans per als barris que permetin actuacions i 

projectes en l’àmbit dels drets, la millora de l’espai públic i els equipaments, afavorint-

hi l’activitat econòmica i l’ocupació. 

Indica que s’han previst actuacions de tres en tres barris, i confirma que ja 

han començat a elaborar els plans dels tres primers, Trinitat Nova, Bon Pastor-Baró de 

Viver i Besòs-Maresme, en els quals la ciutadania i les entitats ja estan discutint les 

prioritats i compartint els diagnòstics per començar a definir els projectes. Concreta, 

entre altres aspectes acordats, la recuperació de les feixes de la Trinitat Nova, la del 

polígon industrial del Bon Pastor, i, al Besòs, la generació de petites iniciatives 

cooperatives per a la millora de l’habitatge i l’espai públic. 

Admet que es tracta de petits exemples, però són els que fan que comenci a 

“bullir l’olla” de manera imparable. Afegeix que l’acompanyament i l’avaluació la farà 
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un consell assessor d’experts urbans, als quals agraeix sincerament que hagin volgut 

participar en el projecte. 

Indica que han començat les actuacions al Besòs-Maresme, que és l’àrea que exigirà 

més esforços públics en el futur immediat, ja que concentra moltes desigualtats; 

tanmateix, ho valora com una oportunitat excel·lent i demana de no estigmatitzar el 

barri com un lloc d’empobriment i valorar, d’entrada, que és un parc espectacular, 

també un acumulador de memòria de les classes populars, un riu que arriba al mar, una 

tèrmica que espera ser reciclada per aportar una altra energia a la ciutat, un front 

marítim per resoldre, és la Barcelona de Pérez Andújar, el museu de la Immigració, la 

ciutat compartida amb Montcada, Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià; és una part 

invisible de la ciutat, però que si la fan emergir conjuntament amb els seus veïns i 

veïnes descobriran que és un tresor amagat, tan antic com ho és el Rec Comtal. 

Finalment, agraeix la participació dels grups municipals en el procés endegat 

del Pla de barris, i afirma que compta amb tots els regidors i regidores del Consistori 

per tirar endavant aquest projecte tan necessari per a la ciutat. 

 

El Sr. TRIAS agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, i destaca 

que treballar per a la millora de la cohesió social i reduir les desigualtats entre els barris 

és essencial. 

Observa, però, que el Govern municipal no ha descobert pas la sopa d’all, 

perquè d’actuacions com aquestes fa molt de temps que se’n fan. Precisa que d’ençà 

del 2004 s’han executat diversos plans de barri en col·laboració amb la Generalitat; i 

considerant els moments difícils per què passa la Generalitat, entén que és molt 

important que aquest ajuntament continuï amb la línia d’ajudes als barris. 

Recorda que el mandat passat van actuar en diversos barris, entre els quals la 

mateixa zona del Besòs a què s’ha referit l’alcaldessa; i troba molt encertat que 

s’aprofiti l’experiència prèvia per continuar tirant endavant el Pla de barris. 

Fa notar que ja fa mesos que l’alcaldessa va anunciar la presentació d’aquest 

pla, i li fa avinent que el seu grup voldria col·laborar-hi més, i critica que, normalment, 

es facin saber les coses als grups de l’oposició quan ja estan endegades. 

Assenyala que a més de les actuacions a Trinitat Nova, s’hi haurien d’incloure 

també les de Trinitat Vella per contribuir a l’apropament d’ambdós barris. Indica que 

ja hi ha projectes en aquest sentit, així com la voluntat de trobar solucions per a l’espai 

de la presó de Trinitat Vella. 

Critica, tanmateix, que dels 150 milions d’euros destinats al Pla de barris, 

enguany no se’n gasti cap, i tem que després no hi hagi temps de gastar-los tots. 

Quant a l’apoderament dels veïns i les veïnes a què s’ha referit l’alcaldessa, 

alerta que s’ha de fer amb control, altrament es poden generar falses esperances que 

no es compliran. Afegeix que creuen que és molt important que es prioritzi el 

finançament de projectes d’educació en el lleure i de reforç escolar per atendre els més 

joves, que són el futur dels barris. 

 

El Sr. BLANCO observa que el Govern presenta el Pla de barris com un 

programa transversal, amb actuacions en diversos àmbits, i considera que no és el pla 

de partit sinó un pla de ciutat. Igualment, fa notar que també se’ls diu que el pla 

representa una nova manera de treballar, que tindrà la participació activa de veïns i 

entitats. 

Confirma que el seu grup està d’acord amb aquests plantejaments, i valora 

especialment que no es tracti exclusivament d’actuacions urbanístiques perquè entenen 

que hi ha altres prioritats com ara la formació, l’ocupació o l’activitat econòmica; que 

doni suport a iniciatives que emprin recursos locals i que tinguin la màxima 

participació possible. Tanmateix, respecte a la participació, diu que els costa de creure 

que realment sigui així, ja que si per alguna cosa s’ha caracteritzat aquest any de 
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mandat ha estat per la negativa del Govern a escoltar tothom, i que lamentablement els 

ha fet perdre moltes oportunitats. 

Discrepa amb l’afirmació que consta en el document que les rendes baixes han 

augmentat i les altes han disminuït, atès que les estadístiques demostren que les que 

realment han disminuït substancialment han estat les rendes mitjanes, que són la 

immensa majoria de les de la ciutat. I afegeix que l’empobriment també és transversal, 

ja que no només s’ha produït als barris més desfavorits, sinó a tots els barris. Per tant, 

entén que si s’exclou o es posposa la dotació de serveis en determinats barris es 

contribuirà a acréixer les diferències. Addueix que els barris benestants continuaran 

tenint manca d’equipaments, i aquells dels seus residents que vagin quedant enrere es 

veuran obligats a buscar els serveis socials als barris més desfavorits. 

Considera que cal trencar aquesta dinàmica, i adverteix que no es poden 

acontentar amb el fet que la pobresa s’instal·li definitivament als barris; per tant, cal 

generar oportunitats i activitat econòmica a tota la ciutat i crear noves centralitats. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest que el seu grup vigilarà de prop 

que les actuacions als barris siguin transparents, que s’estenguin per tota la ciutat, que 

tinguin la participació de tothom i que serveixin efectivament per impulsar l’ocupació 

i l’activitat econòmica. 

 

El Sr. BOSCH considera que és evident que cal endegar algun pla de barris, i 

subscriu que cal reequilibrar Barcelona cap al nord. En aquest sentit, recorda que el 

seu grup va proposar fa sis mesos un pla econòmic per a la Barcelona nord, que es va 

aprovar per unanimitat, de manera que celebren que moltes de les actuacions que van 

proposar estiguin presents al Pla de barris. 

Tanmateix, valora que aquest pla es queda curt; d’entrada, perquè tenen la 

impressió que si no es posés en marxa tampoc no passaria res, perquè igualment es 

farien els equipaments i els espais entre blocs de la Trinitat; també es millorarien els 

espais urbans i les connexions entre barris i s’activarien els polígons industrials a Baró 

de Viver i Bon Pastor; així com la rehabilitació i l’activació d’equipaments i habitatges 

a Besòs-Maresme. 

Diu que no estan d’acord amb el mètode de presentar cada tres mesos 

actuacions en tres barris, perquè entenen que les haurien de presentar totes de cop amb 

aquest pla de barris a fi de tenir més temps per executar les accions necessàries. Per 

tant, defineix aquest pla de barris gairebé com un pla de “màrqueting”, un hashtag per 

anar anunciant unes mesures que igualment farien. 

Avisa que el Pla de barris necessita continguts, i que la inversió de 150 

milions en quatre anys no impressiona pas, ja que la capacitat inversora de 

l’Ajuntament oscil·la entre els 1.000 i els 1.300 milions d’euros en tot el mandat; per 

tant, dedicar poc més del 10% d’aquesta inversió és el que es fa habitualment. 

Compara la inversió de 150 milions d’euros adreçats als barris més 

desfavorits de la ciutat amb la despesa calculada de 175 milions per al tramvia de la 

Diagonal, i addueix que no quadra amb la filosofia de ciutat que defensa el Govern i 

també el grup d’ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entén que hi ha dues propostes que haurien 

d’estar enllestides a l’inici d’un mandat municipal, especialment aquest govern que va 

fer bandera electoral d’un pla d’habitatge o la millora dels barris. Tanmateix, observa 

que transcorregut un any de mandat encara no s’ha presentat al Ple un pla d’habitatge; 

mentre que avui presenta un pla de barris que al seu parer és tan sols un títol. 

Considera que aquesta mesura arriba tard i que està maquillada, ja que hi 

anuncien inversions que ja s’havien previst prèviament; mentre que altres inversions 

deriven dels incompliments de les convocatòries de la Llei de barris. En aquest sentit, 

puntualitza que dos dels barris que apareixen en el pla, Bon Pastor i Baró de Viver, 
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encara tenen pendent d’execució el 26% dels projectes compromesos en funció 

d’aquesta llei. 

Critica el desordre en el document que els presenten avui; observa que hi ha 

una amalgama d’organismes, institucions i empreses que treballen en el territori que 

ara s’hauran d’afegir al pla, entre les quals esmenta el Consorci del Besòs, el de la 

Mina, l’Àrea Metropolitana, el Consell Comarcal, el Campus del Besòs de la UPC o 

Barcelona Regional. 

Per tant, pregunta, si tan imprescindible és tirar endavant l’eix del Besòs per 

dotar-lo de serveis i de drets, què ha fet ICV-EUiA durant tots els anys que ha governat 

amb el PSC; i considera que la seva inacció no ha estat per manca d’oportunitats, ja 

que van fer el Fòrum —amb un cost de 215 milions d’euros—, es va modificar el PGM 

a Sant Andreu, es va fer el Front Marítim i també les rondes. 

Valora, doncs, que és un pla insuficient per als barris a què s’adreça, i excloent 

per a la resta; i recorda que Barcelona té potencial per fer més, i per estendre aquest 

projecte a Ciutat Meridiana, a la Marina del Prat Vermell, a Vallbona o Torre Baró, 

que tenen rendes familiars més baixes que tres dels quatre barris beneficiats amb el 

pla. 

 

La Sra. LECHA observa que la presentació avui del Pla de barris sembla una 

celebració de benvinguda al PSC per la seva entrada al govern, ja que aquest document 

és una refosa de la Llei de barris del 2004, i que farà que el nou soci de govern es trobi, 

novament, a casa. 

Admet que en el document s’exposa la situació de precarietat i de desigualtat 

d’aquests barris de Barcelona respecte d’altres amb la voluntat de revertir aquesta 

situació. No obstant això, diu que dubten que aquest pla de barris s’allunyi de les 

polítiques assistencialistes, i esdevingui un pla per canviar les causes que motiven les 

desigualtats. 

Fa notar que experiències viscudes a la ciutat els han de fer veure que el model 

de pla de barris no pot estar ni prefixat ni basat només en la construcció, ja que tal com 

va explicar-los el gerent municipal en presentar aquest document al seu grup, dos 

terços de la inversió és totxo, i un terç despesa social. 

Remarca que les inversions no canvien la vida de les persones si no van 

acompanyades de polítiques comunitàries; així, entén que és una desproporció si dels 

deu milions d’euros que s’han d’invertir en cada barri només tres són per millorar les 

condicions de vida de la població, mentre que la resta es destina a urbanisme i 

rehabilitació, de manera que no s’estableixen les condicions reals per a un canvi de 

vida. 

Comparteix la diagnosi i la majoria de projectes motors proposats per a l’eix 

Besòs, tot i que l’ambigüitat, la manca de concrecions i, per tant, de polítiques per 

seguir en l’activació econòmica, constaten una falta de model per afrontar problemes 

com la precarització dels llocs de treball o l’atur. 

Fa notar que la pobresa dels treballadors i treballadores d’aquests barris, tot i 

tenir feina, és escandalosa; de manera que s’han de concretar les inversions i la manera 

com s’aplicaran. En aquest sentit, fa notar que un directiu d’Esade, membre del Consell 

Assessor, poca cosa podrà aportar a un model d’economia social i cooperativa. 

Considera que la revitalització dels polígons industrials pot ser positiva, i 

adverteix que no es pot deixar a cost zero per a les noves empreses, i que cal 

conèixer prèviament les condicions de les feines que s’oferiran. Fa referència al fet 

que en la mesura també s’esmenta la formació continuada i la transició a la vida 

laboral, i alerta contra les trajectòries lineals que no preveuen les possibilitats de 

diversificació en la vida del jovent. Addueix que la transició a la vida laboral en el 

marc d’aquesta mesura pot acostar-se més a l’estigmatització que a l’apoderament. 

Diu que esperen que en els processos participatius hi siguin presents 
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entitats i col·lectius de base. I afegeix que el seu grup estarà atent al procés del Pla 

de barris, i afirma que faran costat als projectes plantejats per veïns i veïnes i no pas 

als del Consell Assessor, del qual set membres dels onze que el componen tenen 

una vinculació o altra al món del totxo. 

 

La Sra. ALCALDESSA subscriu l’observació del Sr. Blanco en el sentit 

que s’ha d’intervenir a tota la ciutat, i admet que l’empobriment i la desigualtat són 

transversals en tot el territori. Reitera, com ja ha fet en la seva primera intervenció, 

que la desigualtat s’expressa entre grups socials però també territorialment, de 

manera que allò que no poden fer és un enfocament dirigit als grups socials sinó 

que, atenent a dades tan definitives com una diferència d’onze anys entre 

l’esperança de vida a Pedralbes i la d’alguns barris de Nou Barris, creu que és 

evident la diferència territorial. Precisa, però, que les polítiques d’habitatge, de 

salut, de plans d’ocupació són de ciutat i s’adrecen a tots els barris. 

Quant al plantejament del grup d’ERC, que ha qualificat el pla de 

"màrqueting", replica que els han convidat a participar-hi i que han tingut 

oportunitat de fer-hi aportacions i, per tant, creu que saben prou bé que no mereix 

aquest qualificatiu. 

 

El Sr. TRIAS remarca que un pla de barris és un pla de ciutat, que exigeix 

consens i complicitats; així, doncs, continua oferint ambdues coses. Insisteix que 

l’abast del Pla de barris ultrapassa el termini d’un mandat, i demana a l’alcaldessa 

que faci els esforços perquè s’estableixin les complicitats i el consens necessaris 

per tirar endavant el pla. 

 

El Sr. BLANCO indica que la seva intervenció també tenia la intenció de 

prevenir que les actuacions als barris amb rendes més baixes no es limitin a les 

urbanístiques o merament assistencials, ja que això condemnaria aquests barris a 

continuar en una situació de desavantatge amb la resta de la ciutat. 

 

Mesura de govern 2.- Pla director de la Guàrdia Urbana. 

 

La Sra. ALCALDESSA presenta el Pla director de la Guàrdia Urbana com 

a mesura de govern, exposant la proposta del Govern en matèria d’organització del 

cos de policia i de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Indica que des del primer moment el comissionat de Seguretat, el Sr. 

Recasens, i ella mateixa, han volgut teixir una arquitectura de polítiques públiques 

de seguretat sòlides i clares. En aquesta línia, recorda que el març van presentar el 

Pla local de prevenció i seguretat 2016-2019, que emmarca aquestes polítiques 

públiques en tres qüestions fonamentals: la proximitat, el territori i la transparència. 

Precisa que, respecte a la Guàrdia Urbana, van plantejar la necessitat d’endegar un 

projecte de revisió i reforma orgànica i funcional ambiciós, alhora que integrador i 

obert. Per aquest motiu, assenyala que, en comptes d’escometre una reestructuració 

unilateral i per decret, van optar per portar a terme el procés amb la participació de la 

mateixa Guàrdia Urbana i altres directius i personal tècnic de l’àrea de Seguretat i 

Prevenció, més de dues-centes trenta persones, en un esforç de col·laboració com mai 

no s’havia plantejat per a un procés d’aquesta mena. 

Afirma que el que presenten avui no és un document final, sinó un document 

base d’inici, en entendre que era responsabilitat del Govern municipal elaborar un 

document de proposta a partir del qual obrir un període de temps per comptar amb les 

aportacions dels grups municipals. 

Diu que confia, doncs, que fruit de la lectura i la discussió del document que 

presenten, els grups municipals, també els sindicats de la Guàrdia Urbana i altres actors 
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socials compromesos amb la seguretat i el cos de policia, el puguin valorar i facin 

aportacions per enriquir aquest text base. 

Fa avinent que aquest pla director, que té vocació permanent, revisable i 

adaptable, no s’aplicarà de manera immediata i total sinó progressivament, comptant 

amb les aportacions de tots els actors implicats. 

Remarca que la Guàrdia Urbana és un actor fonamental per garantir la 

convivència i el lliure exercici de drets i llibertats de la ciutadania i, per fer-ho, 

necessita adaptar-se, com qualsevol organització pública, a la constant evolució de la 

ciutat. 

Posa de manifest que el procés participatiu del PAM ha constatat la demanda 

reiterada dels veïns de poder comptar amb un cos de la Guàrdia Urbana més proper i 

més visible, més transparent i que doni més retorn a la ciutadania. En conseqüència, 

confirma la importància d’incorporar la ciutadania en el procés de coproducció de 

polítiques públiques i, per tant, també en l’àmbit de la seguretat. Per aquest motiu, 

avança que reforçaran els eixos de territori i proximitat, posant les unitats territorials 

al centre de la resposta de la Guàrdia Urbana a les demandes dels veïns i les veïnes. 

Afegeix que per la mateixa raó volen impulsar la figura del policia de barri desplegant 

una xarxa d’agents referents als setanta-tres barris de la ciutat, que facin la funció 

d’interlocutors habituals del teixit veïnal, associatiu i comercial. 

Indica que també volen reforçar la capacitat de la Guàrdia Urbana de treballar 

en xarxa amb altres operadors municipals i públics amb capacitat de contribuir a la 

detecció, la prevenció i la gestió de conflictes. 

Afegeix que també es posa en marxa una revisió i actualització d’altres 

aspectes molt menys visibles, però també importants per a l'organització, com ara les 

qüestions vinculades als itineraris professionals, a la selecció, formació i promoció, a 

la comunicació interna, a l’ètica i la deontologia, a les infraestructures o la gestió del 

coneixement. 

Demana als grups, sobretot a aquells que s’erigeixen en defensors de la 

Guàrdia Urbana, que facin una lectura constructiva d’aquesta mesura de govern, i que 

els facin saber els punts d’acord que hi troben, i també amb quins discrepen o 

consideren millorables, a fi d’enriquir-lo conjuntament. 

Posa en relleu, en acabar la seva primera intervenció, que la Guàrdia Urbana 

és el cos policial de referència a la ciutat, i que amb aquest Pla director s’obre una nova 

etapa per millorar la seva eficàcia i eficiència, així com el desenvolupament de les 

polítiques públiques de seguretat. 

Concreta que, el desembre de 2015, l’enquesta de serveis municipals palesava 

l’elevada confiança de la ciutadania en la Guàrdia Urbana i, des del Govern, vol 

reconèixer, no només la tasca essencial del cos, sinó també treballar amb rigor i 

constructivament per mantenir i reforçar aquest vincle, i diu que estan convençuts que 

ho podran fer, treballant per una policia de proximitat, a peu de carrer, que treballa per 

prevenir els problemes, que s’anticipa als conflictes i que actua en benefici de la 

convivència, la seguretat i els drets de tothom. 

Finalment, agraeix molt especialment la gran feina que ha fet el comissionat 

de Seguretat juntament amb el gerent i altres membres de l’Àrea de Seguretat i 

Prevenció, per la qual s’han interessat altres ciutats de l’estat per l’ambició i la 

professionalitat de la proposta. Igualment, es felicita pel procés participatiu del cos de 

la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. FORN diu que els satisfà que hi hagi qui s’ha interessat pel sistema de 

seguretat a Barcelona, tot i que tem que, tal vegada, no voldran copiar-lo íntegrament 

atès tot el que està succeint a la ciutat el darrer any. 

Seguidament agraeix a l’alcaldessa que hagi estat ella qui ha presentat aquesta 

mesura de govern, ja que tot i que és la responsable directa de la seguretat aquesta és 
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la primera vegada que han tingut oportunitat de sentir-la al Ple, malgrat que no han 

faltat motius perquè expliqués què succeïa amb la Guàrdia Urbana. 

Li transmet, en primer lloc, la decepció del seu grup per la manera com s’ha 

elaborat aquest pla director. Recorda que fa tan sols un mes que van manifestar al Ple 

la voluntat de poder aportar idees i col·laborar en la seva redacció, convençuts que cal 

fer un pla director amb el màxim de consens i de participació; i puntualitza que parlen 

d’un pla de ciutat, no pas d’un pla del Govern. 

Altrament, constata que la realitat ha estat ben diferent; així, dilluns passat, 

l’alcaldessa i l’equip de seguretat presentaven el Pla director de la Guàrdia Urbana als 

mitjans de comunicació, i era tramès als grups municipals en aquell mateix moment. 

Li retreu que no consideressin tampoc la necessitat de presentar el pla als 

agents socials. En aquest sentit, discrepa amb l’alcaldessa quant a la “gran” 

participació que al·lega, perquè en aquesta participació no han tingut cabuda ni els 

grups polítics ni els sindicats, que ho han denunciat unànimement. Constata, doncs, 

que el que havia de ser un pla director compartit i consensuat s’ha convertit en el pla 

del Govern. 

Afegeix que dilluns passat també van tenir l’oportunitat d’assistir a un nou 

desacord entre la Guàrdia Urbana i el Govern municipal arran de l’acte de presentació 

del Pla director, en què el cap del cos va haver de demanar a l’alcaldessa que 

investigués una suposada actuació d’un regidor de l’equip de govern amb relació a 

l’agressió que va patir un agent. 

Quant a l’afirmació de l’alcaldessa sobre la gran confiança de la ciutadania 

en la Guàrdia Urbana, pregunta si també li té el Govern, aquesta confiança. Declara 

que aquest és un punt que no poden passar per alt, ja que la confiança entre el Govern 

municipal i la Guàrdia Urbana està trencada. Assegura que mai no havien vist una 

distància tan gran entre un col·lectiu públic tan fonamental amb el Govern de la ciutat. 

I considera que de ben poca cosa valen les declaracions quan la relació s’ha deteriorat 

notablement i s’ha generat una crisi de confiança. I creu que cal reconèixer que a la 

Guàrdia Urbana, a dia d’avui, hi ha un sentiment d’allunyament, perquè no se sent 

defensada ni protegida, respecte al Govern de la ciutat. 

Addueix que més que no pas un pla de seguretat, allò que li cal a la Guàrdia 

Urbana és un pla per recuperar la confiança del Govern. Entén, en aquest sentit, que el 

Govern pot fer totes les giragonses que vulgui, però no pot defugir recuperar la 

confiança d’un col·lectiu que dia rere dia se sent més allunyat del Govern municipal. 

La Sra. MEJÍAS, en primer lloc, manifesta el reconeixement per la tasca que fa la 

Guàrdia Urbana, molt dura i difícil especialment durant aquest darrer any. 

Troba que és alarmant que, amb el que ha costat de fer aquest pla director de 

la Guàrdia Urbana, molt teòric, l’alcaldessa els anunciï que no s’aplicarà d’entrada i 

totalment, obviant la situació actual de la ciutat. 

Remarca que això els preocupa, i molt, perquè l’alcaldessa és la responsable 

directa de la seguretat i la convivència de la ciutat i, com a tal, ha de prendre decisions, 

i aprendre’s de memòria la frase que incorpora el document que avui els presenten “el 

conflicte és inherent a qualsevol societat”. Entén que aquesta frase palesa que el 

bonisme amb què el Govern ha gestionat la ciutat no es correspon amb la realitat de 

les societats. 

Titlla aquest pla director d’oportunista, perquè entén que presentant-lo avui 

el Govern ha pretès apaivagar les crítiques i l’exigència de responsabilitats pels fets 

tan greus que estan passant a Barcelona, i denuncia que el Govern s’ha passat un any 

mirant cap a una altra banda. 

Manifesta que els sorprèn aquesta actitud, ja que després d’una lectura 

detallada del Pla director han pogut comprovar que les nombroses mesures que recull 

van en direcció absolutament contrària a les decisions que el Govern ha pres aquest 

darrer any. Així, insisteix que el Govern ha de decidir d’una vegada si està pel 
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compliment de la llei o fa costat als qui la infringeixen i, per tant, si estan a favor de 

les mesures que inclou el Pla director, ja que aquesta indecisió té conseqüències molt 

greus. 

Alerta que la ciutat se’ls ha escapat de les mans, de manera que és essencial 

que el Govern intenti reordenar-la, garantir-hi la convivència i la seguretat i que acabi 

amb el desordre que els ha portat a ser els protagonistes als mitjans de comunicació 

nacionals i internacionals. 

Destaca que el Pla director parla de proximitat i prevenció, de policia de barri, 

però adverteix que no han d’oblidar que Barcelona és una ciutat global on arriben 

moltes persones del món a les quals se’ls ha d’ensenyar que hi ha normes de 

convivència. 

Addueix que el fet que es parli de territori en el pla no els impedeix de 

recordar al Govern que ha pres mesures que han creat espais d’impunitat a la ciutat per 

fer activitats il·legals. 

Diu que el fet que avui presentin el Pla director, en què es parla de 

l’organització de la Guàrdia Urbana, tampoc no els farà oblidar que el Govern, 

autoerigit en adalil de la participació, ha obviat la participació dels sindicats, i ha 

reordenat, i venut per tres vots del grup de la CUP, una unitat, la USP, que era 

imprescindible per a la prevenció de conflictes. 

Insisteix que la presentació del pla, i les contínues al·lusions a la 

transparència, no impedirà que recordin que un dels membres del Govern ha pressionat 

advocats en benefici dels qui delinqueixen. 

Afegeix que tampoc no s’oblidaran que el Govern de Barcelona en Comú, 

com ja va fer el de CiU, ha pagat el lloguer, els impostos i els subministraments d’un 

local ocupat il·legalment i que ara ha desencadenat un conflicte greu. 

Reclama a l’alcaldessa, doncs, que assumeixi la seva responsabilitat, i que 

prengui decisions, malgrat que no li agradin, perquè Barcelona continuï sent una ciutat 

segura. El Sr. BOSCH considera que el Pla director se sosté bé tècnicament, i felicita 

els seus redactors. Assegura que se l’han llegit detingudament, i confirma que el 

problema real rau en com pensa el Govern aplicar-lo si té la policia en contra. 

Entrant a valorar els continguts concrets del pla, considera que està ple de 

bones intencions i és tècnicament solvent. Això no obstant, reconeix que hi manca 

ambició pel que fa a la policia de proximitat, ja que no entenen com es pot tirar 

endavant sense augmentar la plantilla, com a mínim, amb quatre-cents agents. Afegeix 

que també hi troben a faltar els agents cívics en l’àmbit de la protecció civil. Es 

refereix, també, a la segona activitat dels membres de la Guàrdia Urbana, i assenyala 

que cal trobar la manera de permetre als agents més veterans que puguin continuar 

treballant en altres activitats que no siguin necessàriament patrullar. 

Igualment, destaca com a molt important la resolució de la desigualtat de 

gènere en el cos de la Guàrdia Urbana, i subratlla que la seguretat passa per tenir més 

dones al cos i patrullant al carrer. 

Finalment, constata que l’element essencial és el diàleg amb els treballadors 

i treballadores públics de la seguretat. En aquest sentit, fa notar que tres quartes parts 

del Pla director no es poden aplicar sense negociar i dialogar amb els sindicats 

policials. 

Adverteix que, si no ho fan així, tindran un pla però no seguretat, que prové 

de l’aplom, de l’autoritat i, aquesta, de la convicció, no pas de la força, i de l’enteresa 

que inspira confiança. Insisteix que la clau de volta és la confiança dels agents de la 

Guàrdia Urbana en aquest pla director, en la màxima responsable política de la 

seguretat i, a la inversa, la confiança del Govern en el cos. Confirma que la gent sí que 

hi confia, com també el seu grup, que té un model de seguretat clar, republicà, 

d’esquerres, en què és bàsica la confiança amb els treballadors públics de la seguretat, 

que resguarden el bé comú, que garanteixen la pau i el civisme a l’espai públic. 
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Altrament, considera que barallar-se amb els treballadors municipals de la seguretat 

no té cap tret d’una política d’esquerres. 

Centrant-se en els recents aldarulls de Gràcia, pregunta si estan disposats a 

accedir a la demanda dels Mossos d’Esquadra de col·laboració amb la Guàrdia Urbana; 

si li donaran ordres en aquest sentit, i quines. 

Manifesta que ERC vol canviar Barcelona cap a millor, i de cap manera vol 

tornar a Can Vies; volen pau i civisme als barris, i per aquest motiu reclama un màxim 

responsable de seguretat, una alcaldessa que afronti el conflicte sense por i que no 

s’espanti si ha de prendre mesures impopulars, perquè la seguretat i la convivència 

passen per davant de qualsevol càlcul; en definitiva, una alcaldessa que pensi en les 

veïnes i els veïns, cosa que passa per un model de seguretat republicà i de canvi. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es felicita per la primera intervenció de 

l’alcaldessa en el ple, després d’un any, com a màxima responsable de la seguretat per 

presentar el Pla director de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, lamenta que ho faci sense 

convocar abans els grups municipals per parlar de seguretat, malgrat que reconeix 

l’actitud de diàleg del comissionat de Seguretat. 

Considera que cal prologar aquest pla director deixant clara la premissa que 

ni el Govern dóna suport a la Guàrdia Urbana, ni aquest cos confia en l’alcaldessa. Fa 

notar que aquest pla director s’aprovarà per decret, i que el Ple no ho ratificarà perquè 

el grup del PSC ho va impedir en la sessió de Ple anterior. 

Seguidament, planteja algunes qüestions, entre les quals la necessitat d’adaptar la 

Guàrdia Urbana a les noves realitats i demandes socials de la ciutat, i que és 

imprescindible garantir un cos de proximitat i transparent. Però remarca, també, que 

és imprescindible que la Guàrdia Urbana tingui recursos humans i materials suficients 

per exercir les seves funcions. 

Confirma que la policia de proximitat és la promesa incomplida de tots els 

governs municipals; i en aquest cas, entén que els setanta-tres agents als barris que 

apunta la mesura s’inscriuen en un context més teòric que no pas pràctic. 

Diu que el seu grup voldria que la regidoria de Seguretat incorporés també la 

de Mobilitat, com abans, i no pas que la mobilitat s’incorpori a Medi Ambient, perquè 

genera disfuncions. 

Advoca per un pla director en què es constati i es ratifiqui l’exercici de 

l’autoritat democràtica, i expressi el ple suport a la Guàrdia Urbana per part del Govern 

de la ciutat, que no ha de qüestionar permanentment els agents del cos per les seves 

actuacions. Afegeix que calen convenis de col·laboració amb altres cossos policials a 

fi que pugui actuar com a policia judicial; i que es defineixi clarament quin és el paper 

dels Mossos a Barcelona. 

Altrament, retreu que, per exemple, els manters siguin sistemàticament 

protegits per l’Ajuntament, que continua sense assumir que fan una activitat il·legal 

que perjudica la ciutat i el comerç, i que es transfigura en episodis violents contra la 

Guàrdia Urbana, i amb actituds del tot reprovables per part del Sr. Asens. 

Observa, també, que en el Pla director es menciona molt genèricament el Pla 

d’equipaments de la Guàrdia Urbana, la segona activitat, els agents cívics o les ràtios 

policials. 

Acaba la seva intervenció amb la consideració que l’alcaldessa és presonera 

del grup de la CUP i del seu discurs de passat i dels seus complexos de present; un 

passat en què va fer accions contra la Guàrdia Urbana, i que ara és incapaç de rectificar. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que novament han de lamentar que el govern del 

canvi, avui més que mai, només signifiqui un canvi de calendari, amb una proposta 

que es presenta amb molt poc temps als grups municipals, simultàniament amb la 

presentació a la premsa, buscant un titular i no pas la construcció d’un projecte amb 
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participació externa. 

Indica que el seu grup fa mesos que va demanar informació a fi de valorar si 

feia aportacions al Pla director, però que no han pogut fer perquè no han rebut la 

informació sol·licitada. Avança, doncs, que la valoració que faran d’aquest pla és 

provisional, i que confien que la podran canviar un cop hagin pogut estudiar-lo i 

valorar-lo en conjunt. 

Destaca que tenen l’oportunitat i el repte de transformar la imatge de la ciutat 

i el seu funcionament, però que de moment només s’ha expressat a base de titulars, 

que tampoc no aixequen gaire polseguera, atès que allò que ha de ser el primer objecte 

de canvi, la gestió de la Guàrdia Urbana, és ben conscient que no canviarà; tan sols 

algunes denominacions i funcions, però cap canvi de fons que faci trontollar el seu 

poder. 

En aquest sentit, constata que l’elaboració del Pla director ha comptat amb poca 

col·laboració externa al departament, cosa que valora com un error greu. Altrament, 

consideren que la seguretat s’ha d’entendre i tractar des d’àmbits diversos; així, 

recorda que en ocasions reiterades el seu grup ha exposat que no servia de res fer 

estadístiques sovint i carregades des de la por; uns estudis de satisfacció o de percepció 

en què no es valoraven altres elements més enllà dels fets de delinqüència i civisme, 

tot des de la perspectiva repressiva, sense analitzar les circumstàncies que envolten els 

fets; cap anàlisi ni tractament amb perspectiva de gènere, ni tampoc des de la 

perspectiva de l’infractor, de la seva capacitat econòmica i les seves necessitats. En 

conseqüència, tampoc no s’hi fa una anàlisi en clau de classe més enllà dels barris 

afectats, i sempre fet des de la perspectiva dels receptors. 

Cita Hélder Câmara, que deia “si dono menjar a un pobre em diuen sant, però 

si pregunto per què és pobre, em diuen comunista”, per subratllar que el problema és 

estructural i, per tant, la solució també ho ha de ser. 

Igualment, esmenta l’obra de Thomas More Utopia, on referint-se als lladres 

i la pena de mort es preguntava si era necessari el càstig per crims que no eren culpa 

seva, i culpava la societat d’haver-los convertit en lladres; per tant, entén que no es pot 

prescindir de la motivació que porta les persones a cometre infraccions, i fer-ho 

significa obrir una espiral que mai no acaba, crea més desigualtats i castiga doblement 

les víctimes. 

Entén que cal abordar una nova manera d’implementar mesures públiques de 

seguretat, que defugi l’estigmatització, que acabi amb la criminalització acompanyada 

de mesures que posin fi a les desigualtats que trenquen projectes vitals i vides, i en les 

quals només es para atenció quan suposen un problema a les vides benestants. 

Reclama tornar la vida als carrers, acabar amb l’ordenança del “cinisme”, i 

recuperar el suport veïnal; que es desmilitaritzi la Guàrdia Urbana, i que es doti de 

recursos, mitjans i funcions als treballadors socials i mediadors. 

Indica, per tant, que el Pla director que proposaria el seu grup està molt 

allunyat del que presenta el Govern, començant per la metodologia per fer l’estudi 

previ que provoca que li manquin elements indispensables, al seu parer. Tanmateix, 

confirma que estudiaran el document amb molt de deteniment, i que si els fan arribar 

les dades que van demanar, avança que fins i tot hi faran aportacions. Mentrestant, 

consideren que es tracta de pur continuisme, canviar el nom perquè res no canviï. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que les intervencions han tingut uns registres 

molt diferents, i agraeix especialment les que s’han fet amb un to constructiu, perquè 

es tracta d’un pla que ha de transcendir el present mandat, ja que planteja un canvi 

orgànic per actualitzar, modernitzar i professionalitzar encara més la Guàrdia Urbana. 

Per tant, indica que allò que pertoca, una vegada iniciat el procés, és fer aportacions 

constructives. Tanmateix, lamenta que hi hagi grups que es dediquin, amb lleugeresa i 

irresponsabilitat, a fer alarmisme i utilització partidista de la Guàrdia Urbana i de la 
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seguretat, com els grups de CiU, Ciutadans i el PP; defensant el cos policial i advertint 

de la suposada mala relació que té amb el Govern municipal. Considera que aquesta 

actitud no ajuda ningú, però encara menys si no s’acompanya amb propostes. 

En canvi, valora l’esperit constructiu del grup d’ERC, que ha fet preguntes 

molt pertinents, algunes de les quals pot respondre ara, com que és evident que cal 

negociar amb els sindicats, i precisa que el comissionat ja s’hi ha reunit i que ho 

continuarà fent. Igualment, admet que calen més dones al cos, així com que cal 

incrementar la plantilla, i cobrir com a mínim les jubilacions; però també cal fer un 

plantejament més ampli com proposa el comissionat, com ara revisar l’absentisme o 

valorar com es pot millorar la distribució d’horaris per aprofitar millor la plantilla 

existent. Afegeix que també es col·labora amb els Mossos d’Esquadra, com ha succeït 

amb els fets de Gràcia, i en la col·laboració que estableix el CECOR. 

Reconeix que té força discrepàncies amb el grup de la CUP, però estan d’acord amb 

l’argument de fons que la seguretat és una qüestió de ciutat, de polítiques públiques 

municipals en general, i que un dels principals desafiaments de la ciutat és fer front 

a la desigualtat, que és l’amenaça més gran per a la convivència i la seguretat. 

 

El Sr. FORN insisteix que el seu grup hauria volgut col·laborar en aquest 

pla director des del primer moment, i entén que també ho haurien d’haver fet els 

sindicats. 

Replica a l’alcaldessa que el seu grup no és irresponsable, i que en tot cas 

ho és ella, d’irresponsable, atès que avui és la primera vegada que parla de seguretat 

en el Ple, malgrat que és la màxima responsable orgànica de la seguretat a la ciutat. 

Considera que el Govern és presoner de les seves contradiccions, entre les 

quals esmenta la dissolució de la Unitat de Suport Policial, però que no es dissoldrà, 

entre altres motius perquè el Govern l’ha reconvertit i li ha canviat el nom pel 

d’Unitat de Reforç de Proximitat i Emergències. Retreu al Govern que durant molt 

de temps hagi estat alimentant la idea que existia una unitat antiavalots, cosa que 

no és certa. Afegeix, atès que expliquen que entre les noves competències de la 

unitat hi haurà el desallotjament de places o vigilància d’equipaments, que tot plegat 

ja ho estableix la Llei de policia del 1991. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda a l’alcaldessa que ella va decidir assumir la 

responsabilitat de la seguretat, per tant, ha de resoldre el seu conflicte i dir d’una 

vegada de part de qui està. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon al Sr. Forn que encara espera les propostes 

del seu grup; i recorda que el comissionat de Seguretat ha fet propostes reiterades 

de reunió al seu grup i que no ha obtingut resposta. 

 

c) Informes 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

 

b) Propostes d’acord 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 
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1.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la 

comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de 

presidents i vocals que hauran de constituir les meses electorals, formada pel 

director d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, el 

Sr. Lluís Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’institut esmentat, el 

Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i, actuant com a secretari, el 

secretari general de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig, 

a les 9.30 hores, a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 

primera planta), per a la celebració del sorteig esmentat. S’APROVA el dictamen 

precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

2.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el 

Sr. Ricard Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 

en substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i 

les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, 

i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 euros 

(IVA inclòs), tenint en compte la necessitat d’efectuar el pagament de les factures 

següents que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 

reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de desembre 

de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, i així regularitzar les 

despeses generades per a la contractació d’anàlisi constructiu i aixecament de 

plànols de l’edifici municipal del carrer Paradís, 10, amb relació al contracte menor 

número 15003480, aprovat en data 10 de setembre de 2015, per un import 

d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 2015, emesa 

per l'empresa Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, i així regularitzar 

les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 unitats de prototips 

models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, de protectors 

d’escocells destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de Barcelona, amb relació 

al contracte menor número 15005082, aprovat en data 27 de novembre de 2015, per 

un import de 8.361,10 euros. La factura número 10505979, de 30 de novembre de 

2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, i així regularitzar 

les despeses generades pels serveis de suport jurídic per a la licitació del contracte 

d’obra pública pel subministrament d’energia tèrmica a l’Hospital del Mar, amb 

relació al contracte menor número 15004502, aprovat en data 4 de novembre de 

2015, per un import de 18.150,00 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I 

RECONÈIXER 

l'obligació de la despesa per un import de 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec 

al pressupost i posicions pressupostàries indicades en aquest mateix document i a 

favor de les empreses que es detallen a continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 

52606697Q, per un import d'11.253,00 euros; Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF 

A58574526, per un import de 8.361,10 euros i J&A Garrigues, SLP, NIF 

B81709081, per un import de 18.150,00 euros. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i 
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la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

4.- (14PL16212)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació 

territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de 

Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en 

el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 

la direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten 

a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ indica que avui presenten a aprovació definitiva el Pla especial 

urbanístic (PEU) que regularà els clubs cannàbics a la ciutat. Precisa que aquest ha 

estat un assumpte que han treballat durant tot l’any de mandat l’Àrea de Salut Pública 

i la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme coordinadament, ja que volien abordar la reflexió 

sobre els criteris que havien de motivar la regulació dels clubs cannàbics des de la 

perspectiva del desenvolupament d’una ordenança de salut. Entenen que fer-ho així de 

bon començament hauria estat més lògic que no pas començar per un PEU, ja que 

consideren que els criteris de salut són els que han de motivar la regulació de l’activitat 

i no les densitats, o les distàncies d’aquests locals amb els equipaments. 

Això no obstant, manifesta que han treballat amb entitats, grups d’experts de 

drogues de l’àmbit de Benestar Social, i amb diversos grups municipals que han volgut 

aportar i compartir propostes; i assenyala que, després d’aquest procés participat de 

diàleg i consensos, han considerat convenient abordar una ordenança de salut, que 

també demanen experts i associacions de consumidors, així com posar en marxa eines 

de prevenció. 

Considera que la proposta que avui presenten és una part de la solució que ha 

de permetre no criminalitzar i equilibrar els usos a la ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ es remet a la seva intervenció en el debat que va tenir lloc en 

la sessió de la setmana passada de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i 

ratifica el vot contrari del seu grup a l’aprovació definitiva del PEU. 

Justifica l’oposició a aquest PEU, d’entrada, perquè entenen que és una 

decisió errònia del Govern municipal que pot comportar conseqüències greus de futur. 

Manifesta que per al seu grup la salut pública està per damunt d’altres consideracions, 

i no estan d’acord amb mesures que promouen i potencien el consum de substàncies 

nocives per a la salut, especialment entre els joves, que són un percentatge important 

de clients d’aquests locals. 

Considera una mala decisió la reducció de les distàncies entre els clubs 

cannàbics i els centres escolars i de salut. I alerta que amb els canvis que el Govern ha 

introduït al PEU es permetrà l’obertura de fins a cent quaranta establiments cannàbics 

a Barcelona, mentre que la previsió del pla especial que es va aprovar l’anterior mandat 

era d’un màxim de dotze centres. 

Afegeix, entre els motius que els porten a votar en contra d’aquest punt, els 

de prevenció, la seguretat i la convivència a l’espai públic, atès que molts d’aquests 

centres, no pas tots, provoquen incidències en el seu entorn, entre les quals un 

increment de l’oferta de substàncies il·legals, consum al carrer i problemes de 

seguretat. Per tant, creu que no s’ha de menystenir l’alarma social que provocarà 

l’obertura de cent quaranta centres a Barcelona, així com tampoc l’efecte crida que 

comportarà. 

Finalment, justifica la negativa a donar suport al PEU perquè el Govern no ha 

tingut en compte el seu grup municipal, ja que no considera normal que no els hagin 

dit res de res, sobretot arran dels canvis substancials que han introduït al PEU amb 
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relació a la seva aprovació inicial durant l’anterior mandat. Acaba la seva intervenció 

ratificant que el grup de CiU no vol que Barcelona es converteixi en la capital europea 

del consum cannàbic. 

 

El Sr. BLANCO considera que aquesta qüestió que els ocupa és complexa i 

no admet enfocaments unilaterals o parcials com el que acaba de fer el Sr. Martí. 

Admet que aquest PEU ha suscitat un debat intern en el seu grup, justament 

perquè implica diversos béns que cal protegir, i trobar un equilibri, que no és cosa 

senzilla. Al·lega, en primer lloc, que és d’interès general protegir la salut pública en 

vista dels perills de les conductes addictives; per tant, afirma que cal establir controls 

i campanyes d’informació i prevenció. D’altra banda, però, creuen que s’ha de 

respectar la llibertat personal i el dret a escollir un determinat tipus de vida; i afegeix 

que s’ha de defensar la convivència a la ciutat. 

Conclou que allò que fa falta és una normativa que combini aquests tres 

aspectes que acaba d’esmentar. 

Assenyala que una bona regulació no ha de ser prohibicionista, ja que les 

prohibicions absolutes són difícils d’aplicar i, sovint, contribueixen a empitjorar 

situacions de marginalitat. 

D’altra banda, opina que un PEU no és el millor instrument per regular la 

implantació dels clubs cannàbics, i allò que cal és una ordenança de salut que incorpori 

mesures per prevenir les conductes addictives; per protegir la salut pública, 

especialment entre els menors d’edat, que diferenciï entre els usos lúdics i medicinals 

i que estableixi un control rigorós per evitar el frau i la venda il·legal. 

En conseqüència, atès que consideren que un PEU no és l’instrument adequat 

per regular aquesta activitat, confirma que, finalment, s’abstindran en aquesta votació. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que ERC sempre ha defensat que regular és 

prevenir. Observa, en aquest sentit, que el PEU aprovat inicialment durant el mandat 

de CiU només volia permetre dotze associacions cannàbiques a Barcelona, cosa que 

significa minimitzar de tal manera que esdevé, a la pràctica, una prohibició. 

En conseqüència, reitera que la regulació és en benefici de la prevenció, motiu 

pel qual avança el suport del seu grup a l’aprovació definitiva del PEU perquè 

consideren que és millor aquest, que regula, que no pas l’aprovat inicialment, que 

prohibia. Afegeix que aquest PEU tampoc no vulnera els drets bàsics a 

l’associacionisme i al consum propi. 

Indica, però, que han parlat amb experts que han posat de manifest pros i 

contres, de manera que s’ha de regular adequadament i amb criteris de salut pública. 

Lamenta, doncs, que s’hagi començat per un pla especial urbanístic, que intenta 

minimitzar l’impacte d’aquests locals producte de la desregulació; però consideren que 

amb criteris de salut pública s’han de regular aspectes tan importants com el període 

de carència per poder iniciar el consum en aquestes associacions, fet que acabaria amb 

la por al turisme cannàbic. Destaca, també, que les federacions d’associacions 

cannàbiques disposen de codis de bones pràctiques que tenen molt en compte els 

criteris de salut pública, per la qual cosa entén que no serà difícil arribar-hi a acords. 

Considera, doncs, que han de transmetre un missatge de tranquil·litat i de 

drets i no generar alarma social. 

 

El Sr. MULLERAS retreu al Govern municipal i als grups que donen suport a aquest 

PEU de convertir Barcelona en cànnabis friendly. Afirma que l’aprovació d’aquest pla 

fomenta el consum de cànnabis, té un efecte crida per al turisme cannàbic, ja que situa 

la ciutat a les principals guies turístiques del consum de cànnabis. 

Encara considera més greu que el poder públic banalitzi i socialitzi el consum 

d’una droga que només s’hauria de consumir per a ús personal o terapèutic. 
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Per les raons que acaba d’expressar, avança que el grup del PP votarà en 

contra de l’aprovació del PEU. 

 

La Sra. LECHA recorda que el seu grup va votar a favor d’aquest PEU en 

comissió, atès que s’havia escoltat totes les federacions d’associacions cannàbiques i 

les persones implicades. 

Assenyala que valoren positivament les distàncies amb els equipaments 

establertes al PEU, la doble porta d’entrada o la instal·lació de xemeneia als locals; 

però estan d’acord amb les mesures dels locals i la relació amb l’aforament. 

Observa que la diferenciació que s’ha fet entre les diverses zones a fi de 

marcar les distàncies ha estat una manera de voler donar resposta a les necessitats dels 

usuaris i usuàries dels clubs, entenent que cal evitar la massificació en zones urbanes 

de trames estretes i curtes com Ciutat Vella o Gràcia, i que es puguin distribuir els 

locals en la resta de districtes de la ciutat. 

Remarca que l’objectiu d’un pla urbanístic és regular de la millor manera 

possible la situació, i deixar fora d’ordenació i sense efectes no és una bona solució. 

Afegeix que el compromís de compliment de la futura ordenança de salut 

marcarà la manera de promoure mesures de salut i prevenció de riscos en el consum i, 

alhora, evitarà que proliferin clubs il·legals. Remarca, també, que la mateixa 

reglamentació de què disposen alguns d’aquests clubs per evitar el turisme és positiva. 

 

La Sra. SANZ puntualitza al Sr. Martí que aquest PEU no promou el consum 

de cànnabis perquè no és el seu àmbit competencial, que ja està regulat per normatives 

d’àmbit estatal que estableixen ben clarament que el consum en aquests locals no és 

il·legal. 

Considera que l’error principal va ser no començar amb una ordenança de 

salut, del qual és responsable el Govern de CiU. No obstant això, destaca que han estat 

capaços d’incorporar tres aspectes fonamentals com són el dret a l’associació, a la salut 

pública i el respecte a la convivència. Destaca, a més, que el PEU evita la densificació 

i no criminalitza l’activitat. 

Agraeix la feina de tothom qui ha participat per fer possible aquest PEU, 

especialment la Federació d’Associacions Cannàbiques i la plataforma “Som el que 

cultivem”, i també als grups d’experts, i les federacions d’associacions de veïns i de 

mares i pares, que asseguren que amb aquest PEU estan tranquils, ja que els preocupa 

més el consum d’altres drogues com l’alcohol o el tabac. 

Insisteix, doncs, que ara tenen una oportunitat, amb l’aprovació d’aquest 

PEU, de fer una ordenança de salut pública que inclogui els criteris per determinar 

l’activitat a la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS observa que aquí s’han estat referint a clubs per a socis 

i no per a turistes, que rebat amb l’article que el 19 de maig passat va publicar el 

diari The Times, en què s’afirmava que els turistes vénen en massa a cafès de 

drogues de Barcelona, i continuava dient que Barcelona ja rivalitzava amb 

Amsterdam com a primera destinació per a fumadors de cànnabis. Adverteix que 

aquesta és la imatge de Barcelona a escala internacional, gràcies al pla del Govern 

municipal per popularitzar i socialitzar el consum descontrolat de cànnabis, i 

recrimina que s’hagi disminuït la distància mínima d’aquests locals amb 

equipaments escolars i infantils. 

 

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, Homs i Vila, i 

també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció dels 

Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló. 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÀG. 25  

 

Districte de Ciutat Vella 

 

5.- (14PL16275)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la Rambla de Barcelona, 

districte de Ciutat Vella, 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 motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. PIN saluda els veïns i veïnes que avui els acompanyen i també els 

membres de l’associació Amics de la Rambla. 

Assenyala que el pla especial de la Rambla és una mostra de consens per 

a la recuperació d’aquest passeig, i que és fruit d’uns estudis iniciats fa dos mandats, 

arran dels quals es va fer l’aprovació inicial del pla especial que avui es porta a 

aprovació definitiva del Ple. 

Considera que hi ha un consens ampli quant a la necessitat d’intervenir a 

la Rambla, un espai emblemàtic de la ciutat, de trobada de veïns i veïnes, que l’han 

anat abandonant arran de la massificació de vianants i l’alta densificació de 

l’ocupació de l’espai públic. 

Remarca que la Rambla és la història de Barcelona; ha estat espai de 

reivindicacions polítiques i socials, que ha vist les revoltes pels preus dels aliments, 

motins contra els mals governs, episodis de la Setmana Tràgica, enfrontaments 

contra l’exèrcit colpista, manifestacions a favor de l’avortament lliure, i les 

reivindicacions dels moviments feministes. Així, doncs, destaca que la Rambla ha 

estat un mirall de la ciutat i, per això, cal recuperar-la; aconseguir que els veïns i les 

veïnes la tornin a fer seva, motiu pel qual cal el pla especial. 

Reconeix que aquest pla no és una vareta màgica, i que s’ha d’acompanyar 

d’altres intervencions, però sí que el considera un gran pas endavant; una eina de 

transparència que permet anar fent passes per recuperar l’essència del passeig. 

Concreta que calen mesures valentes i de col·laboració entre tots els agents 

implicats, no només a escala institucional, sinó també social i comercial. 

Precisa que el pla especial deixa fora d’ordenació les antigues parades 

d’ocellaires i les botigues de souvenirs actuals; preveu una reducció dels quioscos de 

premsa, un cop acabin la concessió, prevista per al 2030. Afegeix que el pla pretén 

posar les bases per establir un diàleg entre façanes, sobretot en les cruïlles que van del 

barri Gòtic al Raval, alhora que estableix més protecció dels entorns dels edificis 

catalogats. Posa en relleu, per tant, que es tracta d’un pas endavant, però adverteix que 

en caldran molts més i, sobretot, la col·laboració de tots els agents implicats en la 

recuperació d’aquest passeig emblemàtic de la ciutat. 

 

La Sra. HOMS retreu al Govern municipal que fins avui no hagi portat a 

aprovació aquest pla que feia onze mesos que tenia al calaix, al·legant que s’ho havien 

d’estudiar perquè eren nous. Considera que, en aquest cas, no els mou ni la voluntat 

de fer la feina ben feta ni el rigor, sinó la desconfiança i el sectarisme, motiu pel qual 

han aturat moltes actuacions a la ciutat, també aquesta, amb la qual cosa només 

aconsegueixen recular. 

Valora que en el pla hi van participar més de tres-centes persones en moltes 

sessions de treball. Destaca, per tant, que avui aproven definitivament una eina molt 

potent que posa els pilars per executar els serveis per a la Rambla i definir la mobilitat. 

Finalment, agraeix a totes les persones que han col·laborat en la definició del 
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pla, veïns i veïnes, comerciants i l’associació Amics de la Rambla, la seva feina, 

dedicació i paciència. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que el seu grup considera que les actuacions 

prioritàries a la Rambla no són les urbanístiques. A fi d’afinar aquesta afirmació 

esmenta el periodista Miquel Giménez, que en un article recent recomanava parlar 

menys d’urbanisme i reprendre el terme urbanitat, que es parli de persones, de 

solidaritat i de respecte per a la convivència. 

Consideren que la prioritat a la Rambla és una bona regulació i exercir un 

millor control de les activitats, cosa que implica diàleg amb els veïns i també amb les 

persones que fan un ús cultural i comercial d’aquest passeig, aspectes que 

contribueixen a la seva dignificació. Esmenta, en aquest sentit, els quioscos de premsa 

i de flors, els artistes, els pintors i estàtues humanes, també els comerços i els 

professionals de la restauració. Al·lega que la singularitat de la Rambla ha de pertànyer 

a tota la ciutadania i no es pot convertir en un espai d’impunitat. 

Avança que votaran favorablement l’aprovació d’aquest pla especial perquè 

consideren que té aspectes positius, alhora que valoren el fet que és un pla de consens. 

Afirma que sempre donaran suport a totes les actuacions que afavoreixin l’ús 

ciutadà de la Rambla, però adverteix que cap reforma urbanística servirà per resoldre 

els conflictes d’aquest espai, i per això reclamen voluntat política per fer complir les 

normes de civisme; i afegeix que és necessari reforçar-hi la seguretat, i donar més 

suport als comerciants, als veïns i als artistes de tota mena per garantir la convivència 

a la Rambla. 

 

El Sr. CORONAS considera que aquest pla especial és un primer pas acordat 

i necessari que endreçarà elements i mobiliari urbà a la Rambla, que tan sols significarà 

l’aplicació d’unes mesures de maquillatge poc ambicioses i que posposen accions a fi 

d’afrontar els problemes reals de la Rambla com ara la sobresaturació d’activitat 

turística. 

Observa que en el pla es parla de distàncies, quioscos i terrasses, i afirma que 

el seu grup prefereix parlar d’angles de visió i fluxos de moviment a fi d’establir un 

pol cultural amb equipaments de ciutat. 

Confirma que estan a favor del pla especial, malgrat que creuen que la Rambla ha 

passat de ser un lloc d’esbarjo per als barcelonins a ser territori dels turistes; i lamenten 

que hagi passat a la història la Rambla que actuava com a àgora de la ciutat, i assenyala 

que cal apoderar la ciutadania perquè recuperi els espais perduts. Altrament, fa notar 

que molts barcelonins i barcelonines s’ho pensen dues vegades abans de passar per 

aquest passeig, i busquen itineraris alternatius per no haver de circular per una rambla 

sobresaturada. 

Valora aquest pla especial com les “molles” per a la Rambla, un passeig per 

al qual reclamen el pa sencer a fi de recuperar-la per a veïns i veïnes i per a tota la 

ciutadania. 

 

El Sr. MULLERAS dóna la benvinguda als representants dels comerciants i 

dels veïns de la Rambla que avui els acompanyen. 

Tot seguit, advoca per la recuperació de la Rambla per a la ciutadania, 

especialment per als veïns i comerciants. Considera que aquest pla no resol els 

problemes d’aquest passeig, ni tampoc no aconsegueix fer-ne un projecte atractiu per 

als barcelonins. Critica que el pla elimini quioscos a fi que els turistes tinguin més 

espai, però alerta que això no aconseguirà que els barcelonins hi tornin a passejar i a 

comprar; igualment, indica que el PE no inclou un pla de mobilitat, ni aconseguirà fer 

una Rambla més amable. 

Posa de manifest que aquest pla, en definitiva, no aborda els problemes 
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essencials de la Rambla, que són els que el seu grup va esmentar en les seves 

al·legacions al document, entre els quals la mobilitat, les activitats econòmiques 

il·legals com el top manta, els llauners, els venedors d’entrepans o la prostitució; o la 

manca de seguretat durant la nit, especialment. Afegeix que tampoc no resol els 

problemes de les parades d’animals, dels pintors o les terrasses. 

En conseqüència, defineix aquest pla com un pedaç, una venda de fum que 

no resol els problemes essencials ni millora la convivència entre veïns i turistes. 

Per tot plegat, anuncia que votaran en contra d’aquest pla especial de la 

Rambla. 

 

La Sra. LECHA justifica que el seu grup ha votat en contra del pla perquè tot 

i que endreça i pacifica la Rambla, redueix el trànsit i facilita la connectivitat a peu, 

consideren que té dos problemes molt greus, que no creuen que es resolguin amb la 

futura ordenació turística. D’una banda, esmenta l’aspecte de la mobilitat, que si bé 

descongestiona la Rambla no ofereix cap solució als carrers veïns. D’altra banda, 

entenen que la millora que pugui comportar aquest PE no suposarà posar la Rambla 

més a l’abast de la ciutadania, sinó tot el contrari. Així, indica que reajusta els quioscos, 

reordena l’entorn, posa estacions Bicing, però no planteja cap mesura compatible amb 

els interessos dels veïns i les veïnes. 

Conclou, doncs, que amb el PE s’aconseguirà una Rambla millor per al gaudi 

dels turistes. 

 

La Sra. PIN reconeix que aquest PE no és suficient per abraçar tota la 

problemàtica de la Rambla, però assenyala que no és l’única eina per recuperar-la. 

Altrament, considera el pla com un primer pas per iniciar la recuperació de l’essència 

de passeig que ha de tenir la Rambla per a la ciutadania. 

Finalment, agraeix la feina feta durant el mandat anterior en la redacció del 

pla, així com les aportacions dels grups durant aquests mesos. La Sra. LECHA 

afegeix a la seva intervenció prèvia el fet que no s’han recollit les aportacions i 

propostes dels venedors ambulants i artistes que treballen al passeig, i que qualifica 

de greuge. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

6.- (14PL16242)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i 

altres activitats al barri del Poble-sec, al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de la 

direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten 

a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ expressa l’agraïment per la feina feta pel Districte de Sants-

Montjuïc que permet aprovar definitivament el Pla especial (PE) d’establiments de 

pública concurrència del Poble-sec. 

Indica que l’objectiu principal d’aquest PE és evitar els impactes de les 

activitats dels establiments de pública concurrència en un espai públic específic, 

susceptible de generar sobreocupació i contaminació acústica, una de les qüestions 

més problemàtiques per a la convivència. 
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Precisa, doncs, que la motivació del PE és intentar frenar l’auge de les 

zones més massificades amb la creació de zones de restricció absoluta en l’entorn 

dels carrers Blai i Blesa, Vila i Vilà i del sector vinculat al carrer Nou de la Rambla, 

a fi d’evitar l’efecte taca d’oli a la resta del barri. 

Afegeix que també s’estableixen zones de tolerància en funció de les 

amplades dels carrers, i amb una regulació específica en el cas de les places, que 

s’han pogut determinar conjuntament amb els veïns i les veïnes mitjançant un 

procés participatiu. 

 

El Sr. MARTÍ indica que, tal com van avançar en el debat sobre aquest 

assumpte a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el seu grup votarà 

favorablement aquest pla d’usos del Poble-sec per dues raons principals. Fa notar, 

en primer lloc, que el principal mèrit de la feina que ha permès portar avui a 

aprovació definitiva aquest pla d’usos és del govern anterior, especialment de 

l’equip del Districte de Sants-Montjuïc durant aquell mandat. Destaca que van tenir 

el coratge polític de promoure aquest pla d’usos en la fase final del mandat, amb un 

procés participatiu intens i un diàleg polític plural amb tots els grups del Districte. 

Està d'acord amb la Sra. Sanz que cal trobar un terme mitjà entre la 

necessària activitat econòmica i la preservació de la convivència i evitar segons 

quins usos que poden acabar malmetent el barri del Poble-sec. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que consideren adient el plantejament d’aquest 

PE en delimitar unes àrees en funció de la densitat d’establiments, i la definició d’unes 

regulacions per evitar l’impacte en l’espai públic i la generació de molèsties acústiques 

a les zones més saturades, motius pels quals confirma el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que han tingut l’oportunitat de valorar dues maneres 

de fer plans d’usos, d’una banda el de Gràcia i, d’altra banda, el del Poble-sec, on tot 

hi haver estat consensuat amb les entitats no hi ha hagut possibilitat que els grups 

municipals hi hagin pogut fer aportacions. 

Manifesta que, tot i que són conscients que a hores d’ara no es poden fer 

propostes respecte d'això, consideren que tenen el deure d’exposar-ne algunes a grans 

trets. Així, critica i qualifica d’incomprensible que l’avinguda del Paral·lel quedi 

exclosa de l’àmbit del PE. En segon lloc, consideren que la delimitació de les zones 

fomentarà l’expansió de les de més intensitat. 

Afegeix que també els resulta incomprensible que el PE no reguli els locals 

de plats preparats, que com s’ha demostrat a bastament produeixen un gran impacte a 

la via pública. Apunta que una altra contradicció és la de prohibir els bars musicals en 

algunes zones sense tenir en compte que la normativa aprovada fa poc permet la música 

en directe. Finalment, assenyala que troben a faltar més recursos per a la inspecció, i 

avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS diu que estan d’acord amb el fet que el Poble-sec 

necessitava una regulació, i consideren que aquest PE conté aspectes positius, però 

també de negatius. 

Esmenta, entre els aspectes positius, la regulació de determinades activitats 

musicals saturades que provocaven molèsties als residents; així com les activitats 

audiovisuals pornogràfiques o els locutoris. 

Quant als aspectes negatius, assenyala que no totes les activitats són iguals ni 

tenen el mateix impacte al barri; precisa, per tant, que discrepen que s’hagi de donar 

el mateix tractament, en determinades zones, a locals de degustació, discoteques o 

locals de prostitució. 

En conseqüència, entenen que aquest PE no tracta amb justícia la diversitat 
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de comerços del barri. 

Afegeix que el PE inclou la normativa de terrasses dels carrers Blai i Blesa, 

adaptant al Poble-sec el nou PEUAT en procés d’aprovació, encara. 

Pels motius que acaba d’apuntar, avança l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. LECHA justifica l’abstenció del seu grup en comissió, que ratifica, 

perquè tot i que consideren que el PE té aspectes positius, com frenar la saturació als 

carrers Blai i Vila i Vilà, discrepen amb el grau de tolerància als carrers de l’entorn 

que provocarà l’atomització del fenomen dels carrers esmentats. 

Afegeix que el PE té mancances com la manca de quantificació de comerços, 

ni té en compte la preservació del comerç de proximitat i, altrament, hi proliferen les 

botigues de conveniència i els supermercats. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables i les abstencions que permeten 

aprovar aquest punt. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. Districte de 

Sarrià - Sant Gervasi 

 

7.- (15PL16374)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de 

la parcel·la situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

Districte de Gràcia 

 

8.- (15PL16361)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació 

volumètrica de la parcel·la situada a la travessera de Dalt, núms. 97-99, i 

modificació puntual del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per 

Buildingcenter, SA. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra del Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

9.- (14PL16208)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i 

altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la direcció 

esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

El Sr. BADIA es refereix al Pla d’usos de Gràcia, que inclou i regula la 

important oferta d’oci i lleure del districte i el seu impacte en la convivència a 

l’espai públic; recorda que aquest pla especial prové del mandat anterior, i valora 

molt positivament la feina feta i un procés participatiu molt ben acollit pel veïnat, i 

del qual avui, juntament amb el grup promotor, fan el tancament. 
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Precisa que el pla defineix tres zones; d’una banda, una zona saturada on 

es constata un excés de llicències, de manera que cal fer tot allò que es pugui per 

reduir-les; una zona de contenció que faciliti el desplaçament de les àrees saturades, 

i zones genèriques. 

Indica que els grups han fet aportacions, una vegada acabat el procés 

participatiu, que han contribuït a acabar de delimitar els llindars de les zones i 

simplificar el tractament del pla. 

Finalment, fa avinent que el pla preveu ampliar el control, la transparència 

i la inspecció per part del Districte, i també s’hi incorpora una comissió de 

seguiment proposada pel grup de CiU. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la feina feta al llarg del mandat passat i d’aquest 

per part dels serveis tècnics i la iniciativa política per desenvolupar el Pla d’usos de 

Gràcia, que és una eina d’una dimensió política molt rellevant per impulsar la 

convivència dels residents i l’activitat econòmica del districte. Afegeix que en el 

procés, s’han trobat amb dues situacions que els han semblat contradictòries; d’una 

banda, la voluntat de recollir i impulsar els aspectes positius per millorar la 

convivència; d’altra banda, però, han detectat algunes dificultats per incorporar 

esmenes de col·lectius veïnals i de comerç de les zones de la travessera de Dalt i de la 

Gal·la Placídia. Consideren que amb una mica més d’esforç i diàleg s’hauria pogut 

aconseguir un pla millor. 

En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO considera adient aquest PE d’establiments del Districte de 

Gràcia, que delimita quatre àrees, identifica les zones saturades i estableix una 

regulació per resoldre aquesta saturació i buscar un desenvolupament ordenat i 

respectuós del districte, motius pels quals anuncia el vot a favor del grup de Ciutadans. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable d’ERC i agraeix, d’entrada, la 

predisposició del Govern del Districte de Gràcia a l’hora d’escoltar les seves 

aportacions finals, fet que no s’ha produït amb el Pla d’usos del Poble-sec. 

Precisa que, si no totes, han tingut en compte bona part de les consideracions 

del seu grup, com ara la d’incorporar la zona de la travessera de Dalt dins la zona 

específica de contenció de la Vila de Gràcia, a fi de controlar les activitats de les portes 

d’entrada a la vila, així com també han tingut en consideració la simplificació 

d’algunes zones. 

Entre les consideracions refusades, esmenta una de les principals 

reivindicacions del seu grup, i és que des del primer moment van detectar que a la zona 

específica perimetral amb Sarrià - Sant Gervasi s’aplicava una regulació massa laxa al 

seu parer, i que permet la implantació de locals d’activitats musicals cada cinquanta 

metres. 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest que a Gràcia el Govern hi té un 

problema polític molt greu, que en part prové, al seu parer, del fet de tenir més en 

compte grups que no se sap qui representen que no pas els representants municipals al 

Consell de Districte, que remarca que són els representants legítims dels veïns de 

Gràcia; i critica que, fins i tot, s’ignoren altres veïns i les associacions de comerciants. 

Fa notar que aquest problema s’ha reflectit no només en el pla d’usos que avui 

porten a aprovació, sinó també en el bloqueig de la reforma del mercat de l’Abaceria 

o en tots els problemes que estan patint els veïns i els comerciants del districte. 

Destaca que aquest pla d’usos restringeix la llibertat de comerç, suposa una 

barrera d’accés que fa molt difícil endegar qualsevol activitat econòmica als autònoms 

i petits empresaris, motius, tots aquests, que els porten a votar en contra d’aquest punt. 
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La Sra. LECHA justifica el vot contrari a aquest PE perquè s’ha optat per la 

desregulació; així, consideren que la concepció de zones perimetrals poc regulades en 

pro de la lliure competència ho indica clarament; i entenen que és molt poc afortunat 

que un d’aquests perímetres sigui fronterer amb Sagrada Família, que és una zona 

absolutament saturada. 

Critica que el pla no ofereixi els mecanismes actius per a un decreixement real que 

afavoreixi una reconversió cap al model productiu actual. Igualment, afirma que 

entre escales, la de Gràcia i la de ciutat, han triat la segona, i s’ha decidit enfocar 

la problemàtica des d’una òptica molt allunyada dels barris. 

Retreu al Govern que s’hagi negat a incorporar al pla aspectes com ara les 

botigues de souvenirs, terrasses, grans superfícies, allotjaments turístics, relegant-

ho a una possible aprovació del PEUAT. 

 

El Sr. BADIA agraeix l’abstenció del grup de CiU; i quant a les 

preocupacions expressades pel grup del PP, precisa que han fet servir el grup motor 

que havia creat el Govern de CiU i no han triat ells els interlocutors. Recorda, 

també, que en la darrera sessió del Ple del Consell de Districte el conseller del PP 

va fer algunes aportacions que qualifica de curioses, si més no, quant a les 

associacions de comerciants amb qui havien de treballar i amb quines no. 

Finalment, respon a la Sra. Lecha que no han escollit entre Barcelona i 

Gràcia, sinó que el pla ha estat decidit pels veïns i veïnes de Gràcia amb un procés 

participatiu i els partits polítics representats al Consell de Districte. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i el vot 

en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

10.- (15PL16371)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del sector 09 Hortal, al barri del 

Carmel i entorns, promogut per Ducsa Barcelona, SL, 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. 

 

11.- (15PL16289)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la 

situada als carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52, i del Vent, 

núms. 5-9B, promogut per Lassus Internacional, SL, 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; DETERMINAR 

que, a l’empara de l’article 92.1.a) del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix 

d’ofici la prescripció següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges 

de la planta inferior tindran les dimensions i l'alçada estrictament necessàries per a 

la seva funció, i no poden constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 

 

La Sra. SANZ indica que la proposta de Pla de millora urbana (PMU) 

parteix d’un promotor específic. 

Pel que fa a la preocupació expressada per alguns grups quant a la 
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protecció del patrimoni, precisa que a la fitxa de Patrimoni totes les intervencions 

mantenen l’edificació original i la tipologia, i també la preservació del jardí existent. 

El Sr. MARTÍ avança que el grup de CiU votarà favorablement aquest PMU una 

vegada han pogut estudiar l’expedient després de la reserva de vot que van fer a la 

comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Considera clau l’informe dels serveis de Planejament de l’Ajuntament pel 

fet que incorpora una prescripció d’ofici que garanteix un conjunt de preceptes. 

 

El Sr. ALONSO confirma el vot a favor d’aquest expedient. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot contrari a aquest punt per les raons que 

ja van argumentar a bastament en comissió, i que sintetitza, en primer lloc, dient 

que cal plantejar-se si són necessàries tres plantes d’aparcament; i afegeix que els 

preocupa molt la destrucció del jardí, que no es preserva, ni en aquesta parcel·la 

que els ocupa ni en la del costat. 

Admet que es parteix d’unes incongruències de PGM que defineixen la 

parcel·la com a zona de densificació urbana semiintensiva, quan en realitat té 

característiques de nucli antic. Per tant, consideren que s’hauria pogut arribar a 

alguna mena d’acord a fi de salvar el jardí. 

Això no obstant, atès que s’aprovarà aquest PMU, entenen que s’ha de fer 

un pla especial per a la preservació dels verds dels nuclis històrics i evitar que torni 

a passar un fet com aquest. 

 

El Sr. MULLERAS indica que, vistos els informes de plantejament i la 

resta d’informes tècnics i jurídics que componen l’expedient, el posicionament del 

seu grup serà favorable en aquest punt. 

 

El Sr. GARGANTÉ expressa el vot contrari del grup de la CUP. 

 

La Sra. SANZ precisa que existeix una normativa específica que s’ha de 

complir, i remarca que aquest PMU està impulsat per un privat. 

Aprofita per animar els grups municipals a presentar al·legacions a aquesta 

mena de plans a fi que els promotors i responsables puguin respondre a totes les 

qüestions plantejades. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

c) Proposicions 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1.- (M1519/3387) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el 

Govern rectifiqui el seu posicionament respecte a les noves directrius que de forma 

unilateral ha establert per a la redacció dels avantprojectes de cobertura de la ronda de 

Dalt, retornant a les que s'acordaren amb els veïns. La Sra. FANDOS dóna la 

benvinguda a aquesta sessió als representants de les cinc entitats de la Vall d’Hebron, 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÀG. 33  

als quals agraeix la paciència. 

Manifesta que avui, com ara fa un mes, tornen a portar al Ple una proposició 

sobre la ronda de Dalt. Recorda que en la primera ocasió van dir que celebraven que 

el Govern ja hagués convocat la comissió de seguiment, a la qual van assistir el dia 

previst esperançats que es redrecés la situació, altrament, però, s’hi va posar damunt 

la taula un canvi radical de les directrius per a la redacció de l’avantprojecte de 

cobertura de la ronda de Dalt. 

Per aquest motiu justifica tornar a portar avui al Ple una proposició en la 

mateixa línia, amb la voluntat que el Govern rectifiqui i que reprengui el projecte 

original. 

Discrepa amb els arguments expressats pel Govern en aquella sessió per 

justificar el canvi de directrius, entre els quals que es tractava d’un projecte del govern 

anterior consensuat en el darrer moment amb una intenció electoralista; altrament, 

replica que va ser fruit de la insistència dels veïns manifestada la primavera del 2014. 

Igualment, nega que el projecte consensuat fos de cobriment de tota la ronda, sinó del 

70%, tot i que el que avui proposa el Govern només en cobreix el 20%. 

Es mostra en desacord, també, amb l’argument que el projecte afectés el 

metro i no garantís la circulació per la ronda. 

Per tot plegat, demana al Govern que reprengui el projecte original, en el qual 

es preveia la cobertura del 70% de la ronda en el tram entre el carrer de Jericó i 

l’entrada principal del complex hospitalari de la Vall d’Hebron, mentre que en el que 

ara es proposa la cobertura s’ha desestimat i, en lloc seu, es proposa la instal·lació de 

passarel·les, un tipus de solució que ja fa anys que s’havia descartat. Igualment, 

assenyala que en el tram entre Montbau i el parc de la Vall d’Hebron es preveia fer-hi 

un túnel de 250 metres, mentre que el Govern opta per un calaix, de com a mínim dues 

alçades, que suposa arribar a l’altura dels tercers i quarts pisos de les vores de la ronda. 

Considera que el Govern podrà reflexionar a fi de tornar al projecte inicial, 

que es pot dur a terme amb un pla d’etapes; i entén que la importància d’aquesta 

actuació estratègica requereix que es faci bé i no posant pedaços. 

 

El Sr. ALONSO saluda, també, els representants dels veïns de la Vall 

d’Hebron. 
Addueix que amb la qüestió del cobertura de la ronda de Dalt han pogut 

constatar amb claredat la manera de governar de Barcelona en Comú, en contra dels 

veïns i en contra dels representats dels grups polítics elegits democràticament. Justifica 

aquesta asseveració perquè, durant el 2015, s’ha estat prometent als veïns que es 

cobriria la ronda de Dalt en unes condicions determinades i, tot de sobte, el Govern 

compareix amb una proposta tancada i totalment diferent a la prevista, que trenca amb 

les expectatives creades fins llavors. 

Remarca que a això s’hi suma que la proposta original de cobertura de la 

ronda ha estat la més votada en el procés participatiu del PAM, i el Govern l’ha 

refusada sense contemplacions. Observa, però, que ara el Govern tracta de matisar i 

maquillar la seva decisió, cosa que no fa minvar la indignació de les associacions de 

veïns, que van deixar plantada l’alcaldessa en la darrera sessió de la comissió de 

seguiment. Pel que fa a l’afirmació que l’acció del Govern va en contra dels grups 

polítics, la justifica perquè el Govern no els ha tingut en compte per res, i assenyala 

que s’han assabentat de les seves propostes pels mitjans de comunicació, i fins que el 

conflicte no ha esclatat a escala mediàtica, el Govern no s’ha molestat a explicar-los 

res. 

Per tot plegat, en nom de Ciutadans, demana al Govern que rectifiqui i canviï 

la seva manera de gestionar aquesta i altres qüestions ciutadanes. 

Reconeix que les xifres per a la cobertura de la ronda de Dalt són inabordables 

per a les finances municipals en una sola legislatura, i ni les inversions de quatre-cents 
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milions d’euros per al projecte inicial, ni els dos-cents milions de la versió de mínims 

que proposa el Govern, són abastables en un mandat, motiu pel qual subratlla que és 

indispensable buscar consensos i prioritats. Reclama al Govern, per tant, que es posi a 

treballar per buscar-los i assolir-los entre els veïns i els grups polítics a fi d’establir 

prioritats, fixar calendaris realistes i fer de la cobertura de la ronda de Dalt un projecte 

de ciutat.  

Pels motius que acaba d’expressar anuncia el vot favorable a la proposició. 

 

El Sr. CORONAS saluda els representants de les cinc associacions de veïns 

dels encontorns de la ronda de Dalt, que coneixen de fa anys; uns veïns i veïnes que se 

senten enganyats amb raó. En aquest sentit, fa avinent que els estudis que ha presentat 

el Govern no són una situació de partida, sinó un retrocés evident quant a la feina 

prèvia. 

Remarca que el Govern ha obviat allò a què sempre apel·la, la participació 

ciutadana, i els resultats de les votacions del PAM. I, a més, li retreu que hagi donat 

instruccions polítiques perquè Bimsa desestimi uns estudis que abans havia donat per 

bons, a fi que adapti els estudis al seu full de ruta particular. 

Considera que no són ni els tècnics ni els polítics els qui han de tenir la 

prepotència de voler-ho canviar tot unilateralment; i remarca que l’actuació a la ronda 

de Dalt és un projecte de ciutat, que afecta equipaments universitaris, hospitalaris, 

esportius, educatius, sanitaris, hotelers, alimentaris, lúdics, de patrimoni i residencials 

connectats pel metro i situats als peus del parc natural de Collserola. Destaca que tot 

plegat compon un eix cívic de primer ordre, sense comparació en el nord de la ciutat. 

Per tant, consideren que hi cal un projecte avançat que valori raonadament els costos, 

perquè allò que no és honest és valorar-los amb estudis previs. 

Destaca, sobretot, que és essencial fer una estimació dels beneficis que 

significaria per als deu barris afectats directament per la cobertura, però també per a la 

resta de la ciutat, ja que la potencialitat és enorme. 

Considera inadequada la qualificació d’empresa faraònica que el Govern 

aplica a la cobertura de la ronda, ja que una intervenció amb uns beneficis tan directes 

sobre el benestar de moltes persones no pot rebre aquesta qualificació d’evidents 

connotacions negatives. 

I suggereix d’aprofitar la capacitat dels autors, redactors i supervisors i 

directors del projecte per elaborar un pla d’inversions a mitjà i llarg termini, tal com 

s’ha estat capaç de fer-ho en altres àmbits, com demostra el Compromís per Glòries. 

Subratlla que els veïns i les veïnes estan disposats a parlar-ne i els grups 

també, i que només hi falta el Govern. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma a la salutació als representants dels veïns 

presents al ple. Avança, tot seguit, el vot favorable a la proposició; i apunta que allò 

que s’haurien de preguntar en primer lloc és què ha canviat les darreres setmanes quant 

a aquest assumpte. 

En aquest sentit, precisa que no ha canviat la majoria del Plenari del Consell 

Municipal que vol la cobertura de la ronda de Dalt en els termes en què es va plantejar 

originalment. Altrament, aquestes darreres setmanes ha canviat el criteri del Govern 

quant a la cobertura respecte al que havia defensat sempre; i afegeix la possibilitat que 

aquest criteri darrer, amb l’entrada del PSC al Govern, torni a canviar avui. Per tant, 

considera indispensable que aquest grup, ja com a part del Govern, es posicioni 

clarament en aquest assumpte, si amb l’oposició, que defensa avui el mateix que ha 

defensat sempre quant a la cobertura, o bé es rectifica ell mateix i ara que és al Govern 

renuncia a defensar-la, oblidant que havia fet bandera de la cobertura com a projecte 

de ciutat. 

Confia, tanmateix, que l’entrada del PSC al Govern no serveixi per blindar 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÀG. 35  

encara més el rebuig a la cobertura de la ronda, sinó per modificar-lo. 

 

La Sra. LECHA recorda que la ronda es va fer per als esdeveniments del 1992 

a Barcelona amb caràcter provisional que encara s’arrossega a dia d’avui. 

Reconeix que la cobertura de la ronda de Dalt no és la solució a tots els 

problemes, com sí que ho seria una xarxa de transport públic prou eficient per evitar 

que milers de vehicles hi hagin de travessar cada dia la ciutat i, per tant, que justifiquin 

l’existència de les rondes; i precisa que hauria de ser una xarxa que arribi arreu i 

gratuïta. Admet que això no significa que no s’hagi de cobrir la ronda de Dalt, i fa 

notar que el Govern s’escuda en la necessitat d’un nou model de transport per no fer-

ho. 

Observa, però, que si en vint anys de governs socialistes no es va cobrir la 

ronda, ara no és creïble que ho facin en menys de quatre. 

Fa notar que el primer any de la Sra.  Vidal al capdavant de l’àmbit de 

mobilitat ha seguit la mateixa dinàmica que la resta de governs, i no creu que la cosa 

pugui canviar ara amb el PSC com a garant del continuisme. Remarca que va ser 

aquesta formació la promotora de les rondes i de l’urbanisme olímpic, i posa com a 

exemple Jordi Borja, un dels impulsors de la configuració del model actual. 

Considera que no és estrany, doncs, que no es plantegi una esmena a 

l’urbanisme del 92 perquè ningú no mossega la mà de qui li dóna el menjar. 

Subscriu que cal la cobertura de la ronda, i reclama una resposta per als veïns 

que fa vint-i-tres anys que lluiten per aquest objectiu; altrament, nega taxativament que 

s’hagin d’aplicar els acords PSC-CiU, ja que les darreres experiències en aquesta línia 

els han portat a l’esvoranc del Carmel o als anys de tancament de la plaça Sanllehy per 

la construcció d’una estació de metro que mai no ha arribat. 

Creu que seria intolerable que després de vint-i-tres anys s’iniciessin les obres 

i que no es puguin acabar per culpa d’un 3% o un 10%. 

Reconeix que amb la cobertura de la ronda no quedarà tot solucionat perquè, 

insisteix, sense un model de transport que fomenti l’abandonament del vehicle privat 

només serà un pedaç, i manté el fet de moure’s com una activitat insostenible. En 

aquest sentit, fa notar que els gasos que s’emetin en el túnel projectat també aniran a 

parar als pulmons dels residents.  

Proclama que l’objectiu ha de ser acabar amb el transport privat, però mentre 

no hi hagi voluntat per fer-ho, entén que cal vetllar perquè els veïns i les veïnes deixin 

de respirar fums tòxics o tinguin un mur de deu metres d’altura davant de casa. 

 

El Sr. MODOL també saluda els veïns de la ronda de Dalt, als quals reitera el 

compromís del PSC per la cobertura, expressat en aquest mandat i en anteriors. I posa 

en relleu que les parts de les rondes que s’han cobert al llarg dels anys ho han estat en 

governs municipals del PSC. 

Altrament, diu que entenen que el grup de CiU fa un exercici de cinisme 

proposant una rectificació d’un procés obert, d’uns projectes en fase d’elaboració i que 

van en la línia de garantir una inversió de quinze milions d’euros, assolida per consens. 

Remarca que les rectificacions urbanístiques durant el mandat de CiU van 

suposar endarrerir cinc anys les obres de Glòries i cinc anys les del calaix de les vies 

de Sants; per tant, sospita que ara pretenen també endarrerir les de la ronda de Dalt 

perquè no assumeixen que la iniciativa no sigui seva. 

Acusa el Govern de CiU d’haver arruïnat la plaça de les Glòries, d’haver 

multiplicat per deu el cost dels túnels de Glòries i haver deixat la ciutat en doina gràcies 

a la seva indecisió i al seu tacticisme polític d’arribar i canviar les coses; i reclama que 

no traslladin responsabilitats a qui no les té. 

Reitera que el seu grup defensa la cobertura, i subratlla que han arrencat 

quinze milions més d’euros del pressupost, i ara que són al govern maldaran perquè 
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s’executin. Confirma que tenen el compromís de Barcelona en Comú per tirar endavant 

la cobertura; i assegura que són conscients de la importància de la inversió de més de 

dos-cents milions d’euros, i que així ho han comunicat als veïns amb els quals estan 

en contacte permanent. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als representants de les associacions de 

veïns del districte d’Horta-Guinardó, i afirma que el Govern municipal no ha deixat 

mai de treballar per aconseguir i tirar endavant consensos que facin possible aquest 

projecte. 

Precisa que en la comissió de seguiment que ha esmentat la Sra. Fandos van 

plantejar diferents propostes —cap avantprojecte— en la línia de fer possible el 

projecte de cobertura amb una inversió de més de dos-cents milions d’euros. 

Lamenta que el grup de CiU no hagi tingut la voluntat de transaccionar la 

proposició a fi de guanyar-la àmpliament; considera que aquesta actitud té poc a veure 

amb els aspectes que el Sr. Trias sempre destaca de la seva formació, que qualifica de 

dialogant, de mà estesa i que pensa en propostes en benefici de la ciutat. 

Considera que el grup proposant és conscient que el millor per als veïns i les 

veïnes del districte és aconseguir un acord de màxims per impulsar el projecte; i apunta 

que ja han establert un acord amb el grup del PSC que concreta una aportació per fer 

possible la cobertura. 

Justifica que el Govern no votarà en contra de la proposició i s’abstindrà per 

tots els motius que acaba d’exposar, i amb l’objectiu de continuar dialogant i treballant 

amb els veïns i les veïnes i els grups municipals. 

Finalment, reitera el compromís que el projecte de cobertura tiri endavant, 

però fent-ho correctament, i recorda que la ciutat té molts dèficits històrics i que aquest 

n’és un. Admet que els veïns tenen tot el dret a estar enutjats perquè fa massa temps 

que esperen, però també han d’entendre que un acord d’aquesta magnitud no és senzill. 

La Sra. FANDOS observa que si els veïns haguessin estat d’acord amb la proposta del 

Govern municipal, el seu grup no hi tindria res a dir. Altrament, fa avinent que en 

assabentar-se de les intencions del Govern, les van qualificar, com a terme més suau, 

d’ambigües. 

Agraeix, però, l’abstenció del Govern en aquesta proposició, que al seu parer 

reflecteix la voluntat de tornar-s’ho a mirar. Tanmateix, retreu al Sr. Mòdol les seves 

acusacions contra CiU d’haver-se carregat les Glòries, quan la realitat és que van 

desencallar un seguit d’estructures, com el tambor, que feia anys que restaven 

oblidades. 

Dit això, recorda que van demanar al Govern que valorés les fases de 

cobertura de les rondes, que les canviés, si esqueia, ja que els veïns hi estaven 

disposats; és a dir, amb aquesta proposició demanen de tornar a l’acord consensuat 

amb els veïns. 

Remarca que qui ha canviat de plantejament d’una sessió a l’altra de la 

comissió de seguiment ha estat el Govern, i reitera la demanda que rectifiqui, i que 

respecti sobretot que la cobertura de la ronda ha estat la proposta més votada en la 

consulta del PAM. 

 

El Sr. ALONSO precisa, quant a la proposta de Barcelona en Comú, que 

d’una proposta de dos-cents milions d’euros, només pressupostar-ne quinze per als 

propers tres anys és pràcticament irrellevant. Consideren que es tracta d’un import molt 

insuficient, i demanen que s’incrementi. 

Pel que fa a la intervenció del grup del PSC, fa notar que reflecteix un canvi 

de discurs coincident amb l’assumpció de responsabilitats al govern. Precisa que ara 

defensa el projecte actual en el qual ha desaparegut la cobertura de diversos trams. 
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El Sr. CORONAS, dirigint-se a la Sra. Sanz, diu que el projecte que el Govern 

vol tirar endavant no és el que volen cinc associacions de veïns dels barris afectats. 

Ratifica que estan absolutament a favor de la proposició presentada per CiU, 

que és la que defensen els veïns i les veïnes, que volen començar a parlar a partir dels 

estudis inicials i no pas dels que s’ha tret de la màniga el Govern sense consultar ningú. 

Subratlla que aquests veïns volen arribar a acords, disposats a esmerçar els anys que 

convingui per a la cobertura. Per tant, demana que se signi un compromís veïnal i 

polític, tal com s’ha fet en altres projectes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que al grup del PSC encara li resta un 

minut d’intervenció per posicionar-se, per expressar si ara, des del Govern estant, 

ratifica el compromís signat per tots els grups municipals el mandat passat quant a la 

cobertura de la ronda de Dalt i, alhora, assegura que no consentirà les retallades que 

proposa Barcelona en Comú. 

Demana a la Sra. Sanz que avanci un pla d’etapes, la calendarització i 

l’assignació pressupostària que defensa el Govern. 

 

La Sra. LECHA confirma que el seu grup s’abstindrà. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que no cauran en la trampa política que se’ls vol 

parar, i tampoc menysprearan la feina de l’actual equip de govern ni la de l’anterior, 

com tampoc, i sobretot, les reivindicacions veïnals. Assegura que el seu grup sap 

de què parla, i avança que durant el mandat es farà una cobertura de la ronda per 

valor de quinze milions d’euros. 

Lamenta, però, que hi hagi qui vulgui treure rèdit polític d’una situació de 

descontentament parcial dels veïns, i confirma, doncs, que tenen el compromís ferm 

de cobertura de la ronda, no només de paraula com altres, i que els veïns ho 

comprovaran abans que finalitzi el mandat. 

 

La Sra. SANZ reitera que tenen una proposta damunt la taula de quinze 

milions d’euros per poder començar; afirma que tenen la voluntat de treballar amb 

els veïns i les veïnes a fi de buscar la millor solució a unes problemàtiques que fa 

massa temps que s’arrosseguen, i destaca que, per primera vegada, tenen un 

compromís econòmic cert; i avança que tindran ocasió de parlar amb els veïns i els 

grups municipals de fases, imports i calendaris. 

 

La Sra. FANDOS fa avinent al Sr. Mòdol que l’única cosa que avui 

quedarà clara als veïns és la renúncia del PSC. Afegeix que també són conscients 

que els governs socialistes a la ciutat no van fer cap intervenció a la ronda, i fa notar 

que la seva entrada al govern contribueix novament a aturar un projecte consensuat. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb divuit 

abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les 

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 

Andrés i Ballarín, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira— i vint-i-tres 

vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2.- (M1519/3371) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que per nous acords de govern, que 

suposen una nova distribució de competències: - Es designi un regidor responsable 

de seguretat. - Que davant la manca de lideratge i suport dels caps policials davant 

la situació que estan vivint els agents, es procedeixi al cessament del cap de la 
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Guàrdia Urbana. - Que el Pla director de seguretat de Barcelona tingui, a més a més 

de les aportacions tècniques, la participació dels sindicats i de tots els grups 

municipals amb representació al Consistori i que s'aprovi per majoria absoluta del 

Plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. SIERRA saluda el públic assistent a aquest ple, especialment els 

representants de la Guàrdia Urbana. 

Seguidament, fa notar que la sessió d’avui no ha estat l’única en què 

l’alcaldessa ha intervingut per tractar assumptes de seguretat, però remarca que ho 

fa obligada pel ROM, com va ser quan va intervenir, arran d’un prec del seu grup, 

per defensar el no-cessament del comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens. 

Observa que avui ha intervingut novament, i que ha fet una intervenció 

llegida en contra del que és la seva pràctica habitual, posant de manifest una total 

despreocupació per la seguretat de la ciutat. 

Justifica la presentació d’aquesta proposició, doncs, per aquesta actitud de l’alcaldessa 

envers la seguretat urbana i en què, d’una banda, li demanen que cessi com a cap de la 

Guàrdia Urbana i que nomeni un regidor que s’ocupi de debò d’aquest àmbit. 

Puntualitza que no es tracta d’una petició arbitrària, i que ja la van argumentar amb 

motiu de la demanda de dimissió del comissionat, sinó que es basa en la trajectòria de 

l’any de mandat en què més de quaranta agents de la Guàrdia Urbana han resultat ferits 

en enfrontaments amb venedors ambulants il·legals i tres civils agredits en aquests 

enfrontaments; perquè el Govern municipal ha llevat l’autoritat al cos, i li hi ha ordenat 

de no intervenir en els incompliments flagrants de l’ordenança de civisme; i pel 

malestar que expressa la Guàrdia Urbana, atès que el Govern no només no es preocupa 

pels agents agredits, sinó que fins i tot s’extralimita en les seves funcions interessant-

se pel procés judicial contra venedors il·legals detinguts. 

Pregunta a l’alcaldessa si ha parlat amb els membres de la Guàrdia Urbana 

que controlen els accessos als edificis consistorials; si es va adonar que hi havia un 

venedor ambulant il·legal manifestant-se davant la porta de l’Ajuntament, i que per 

ordre del Sr. Recasens no es va fer cap acció perquè marxés. 

Reclama que l’alcaldessa cessi com a responsable de seguretat també perquè 

Barcelona ha esdevingut una ciutat okupes friendly, entre altres motius perquè 

l’alcaldessa de la primera ciutat de l’Estat en qualitat de vida apareix en vídeo ocupant 

un habitatge, informant d’ocupacions, o paga els subministraments de serveis del Banc 

Expropiat de Gràcia, fets que comporten, inevitablement, un efecte crida. Recrimina 

que aquest efecte crida es posarà de manifest el proper dissabte novament a Gràcia, on 

acudiran ocupes de tot Europa. Acusa l’alcaldessa de permetre el saqueig de comerços, 

que es cremin contenidors, desordres públics que impedeixen la vida normal dels 

residents, mentre manté la Guàrdia Urbana aquarterada, desoint la col·laboració que 

han reclamat els Mossos d’Esquadra. 

Pregunta quant costaran aquests desordres amb la consegüent destrossa de 

mobiliari urbà; qui pagarà als veïns els vidres trencats dels comerços o els vehicles 

cremats, que no cobreixen les assegurances. 

Atribueix a l’alcaldessa la responsabilitat d’aquesta situació i li torna a 

demanar que nomeni un regidor que s’encarregui de la seguretat. 

Afegeix, amb referència al Pla director de la Guàrdia Urbana, que el grup del 

PSC va manifestar en el ple del mes passat que volien que es fes amb consens i que 

s’aprovés al ple, però que posteriorment va transaccionar amb el Govern que no calia. 

Recorda, també, que el seu grup ha fet diverses propostes en comissió, com 

ara l’increment de la ràtio de la Guàrdia Urbana fins a 4,1 per cada mil habitants, que 

és el que marca la UE, i que es va votar favorablement. Igualment, reclama que és doti 

la Guàrdia Urbana de més mitjans si el que es vol és un cos de proximitat. 

Finalment, argumenta que si aquest pla director ha de regir durant més d’un 
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mandat cal, com a mínim, el vot favorable de vint-i-un regidors d’aquesta cambra, és 

a dir, majoria. 

 

El Sr. FORN observa que hi ha diverses propostes en la proposició de 

Ciutadans, i que no les valoraran totes de la mateixa manera. Tanmateix, afirma que 

comparteixen la voluntat que es designi un representant de seguretat. Considera, en 

aquest sentit, que han expressat a bastament la necessitat de dirigir la Guàrdia Urbana 

amb coneixement, que s’elimini la desconfiança i conflictivitat que existeix entre el 

Govern i aquest cos. 

Remarca, doncs, que mai no s’havia produït una situació com l’actual i 

entenen que transcorregut un any de mandat és bon moment per començar a prendre 

mesures. Manifesta, però, que s’ha de veure si el nomenament d’un regidor de l’àrea 

resol la situació. 

Reconeix que allò que és evident és que les coses no s’han fet bé, i que cal 

recuperar la confiança del cos de la Guàrdia Urbana. Discrepa, però, amb la segona 

part de la proposició, que demana el cessament del cap de la Guàrdia Urbana, motiu 

pel qual hi votaran en contra. Recorda que l’actual cap del cos va ser nomenat durant 

el mandat anterior per l’alcalde Trias, i assegura que hi tenen plena confiança, com 

també en els comandaments i els agents. Destaca que el Sr. Evelio Vázquez ha treballat 

sempre amb eficàcia i dedicació, i amb uns grans resultats fruit de la tasca de tot un 

equip que ha encapçalat molt positivament. 

Entén que demanar aquest cessament tampoc no és funció del Ple perquè no 

és el debat polític, que ho ha de decidir, i en tot cas és competència del Govern 

municipal. 

Quant al Pla director, indica que ja han expressat la seva opinió en aquesta 

mateixa sessió i que, per tant, no la repetirà. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que el seu grup votarà en contra d’aquesta 

proposició, tot i que poden estar d’acord amb el primer punt que demana la designació 

d’un regidor o regidora responsable de seguretat, ja que és evident que l’alcaldessa no 

arriba a tot arreu, sobretot en el cas d’un àmbit que demana molta dedicació, tenint en 

compte la intensitat dels esdeveniments. Per tant, entén que el càrrec no li permet 

dedicar-se com caldria a supervisar políticament i directament aquesta qüestió. 

Considera que quan no hi ha un responsable polític directe, altres regidors del 

Govern acostumen a fer ingerències o declaracions que posen en qüestió la feina del 

comissionat de seguretat en avall. Remarca que tot i que sempre han constatat la 

voluntat de dialogar i d’arribar a acords s’adonen que, finalment, hi ha desordre i 

descoordinació fruit d’ingerències polítiques entre l’alcaldessa i el comissionat. 

D’altra banda, manifesta que discrepen totalment amb la demanda de dimissió 

del cap de la Guàrdia Urbana; addueix que han sentit moltes vegades el grup de 

Ciutadans demanant cessaments i dimissions, requeriments que no regeixen per a la 

seva formació. 

Insisteix que les coses funcionen bé a la Guàrdia Urbana del comissionat en 

avall, i que si hi ha disfuncions responen a la irresponsabilitat política en l’àmbit de la 

seguretat. 

Quant a la necessitat de votar el Pla director de seguretat al ple, es remet als 

arguments que ja han expressat altres vegades, en el sentit que no ho consideren 

necessari, ja que el Govern ha de demostrar que practica polítiques de seguretat 

d’esquerra. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que el seu grup comparteix el rerefons de 

la proposició de Ciutadans, especialment la necessitat que el Govern de la ciutat assigni 

un regidor per a les competències pròpies de la regidoria de seguretat. 
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Igualment, diu que donen suport al punt tercer relatiu al fet que en la 

configuració del Pla director de seguretat s’hi puguin incorporar les observacions dels 

grups municipals i dels sindicats policials, així com que aquest pla hauria de ser 

ratificat pel Ple i no per un decret d’Alcaldia. 

Altrament, manifesta que discrepen amb la petició de cessament del cap de la 

Guàrdia Urbana. Reconeix que al seu grup no li va agradar quan l’alcalde Trias, amb 

les maneres emprades a l’inici del mandat anterior, va procedir al cessament de 

l’anterior cap del cos, i diu que no vol entrar a valorar si era justificat o no, i només 

qüestiona la forma, que no va fer cap bé al cos de la Guàrdia Urbana. En conseqüència, 

creu que ara, com llavors, és un error demanar el cessament del cap de la Guàrdia 

Urbana, atès que, d’entrada, crearia una distorsió de la conjuntura quant a polítiques, 

problemes i la gravetat de la situació de la seguretat i la convivència a la ciutat; en 

segon lloc, al·lega que podria obrir escletxes o fins i tot divisions en el si de la Guàrdia 

Urbana i, a més, perquè considera que cal acabar amb la fustigació de la Guàrdia 

Urbana, moltes vegades des del mateix govern o el seu entorn, lamentablement. 

Addueix que si cal cessar alguna cosa és la retirada d’acusacions a presumptes 

implicats en desordres públics i incidents violents, com ha fet aquest ajuntament amb 

fins a divuit personacions. 

Insisteix que si alguna cosa ha d’acabar és permetre i consentir el top manta 

com fa l’Alcaldia, atès que es tracta d’una activitat il·legal que s’expressa de manera 

violenta; així com també cal acabar amb la violència dels ocupes i la indefensió dels 

veïns i comerciants. 

Per tant, anuncia que per totes les raons que acaba d’exposar, el seu grup farà 

una abstenció, ja que consideren que ara no és el moment d’obrir un debat sobre el 

comandament de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. GARGANTÉ indica que, atès que el regidor de Ciutadans fa de 

portaveu del Sapol, ell ho farà del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i llegirà 

el comunicat següent: 

“Ahir, dimecres 18 de maig, cap a les 14.00 hores, hi va haver un aldarull 

entre un grup petit de venedors ambulants i la policia. Això no va sorgir del no-res. Va 

ocórrer després de diverses setmanes de repressió a la parada de metro de Besòs Mar i 

fora del metro de Barceloneta. Allà, la policia urbana i la secreta intenten capturar-nos 

i decomissar les nostres pertinences, acompanyant sempre les seves actuacions 

d'insults i provocacions agressives, violant la nostra dignitat i la nostra llibertat de 

circulació i perseguint-nos pels carrers amb porres extensibles, com si fóssim animals. 

Aquell dia, un grup de sis companys van ser rebuts literalment a cops en sortir 

del metro. Quan els policies van intentar treure'ls les seves pertinences, en el 

forcejament van aconseguir aïllar un dels companys que va rebre més patacades. Ell 

es va defensar tornant un cop a un dels policies que li pegava. Després, es van apropar 

altres companys per emportar-se'l i calmar les coses. I ho vam fer perquè sabem que 

aquestes imatges beneficien sobretot la policia, els mitjans que ens criminalitzen i els 

polítics que volen rendibilitzar-ho. 

Les imatges als mitjans de comunicació policial sempre tenen un biaix racista 

i classista. Se'ns presenta com si els africans fóssim naturalment violents, agressius, 

com a bàrbars, que no pensem i que tot ho arreglem a cops. 

Les imatges que s'estan emetent, on un company colpeja un policia, cal aclarir 

que estan tallades o editades. No treuen la primera part, que és quan els policies 

colpegen durament els nostres companys, que sortien del metro. Que mostrin el vídeo 

complet. 

També volem dir que fa molt temps que la violència exercida contra nosaltres 

s'ha acceptat com una cosa natural. Mai no interessa a ningú. Mai no surt als mitjans. 

No hi ha polítics que ho denunciïn indignats. Tenim desenes de companys amb cames 
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i mans trencades pels operatius policials. 

Aquesta repressió diària produeix un malestar que nosaltres intentem organitzar de 

forma constructiva, però no podem controlar tothom. Hi ha persones que estan molt 

fartes i la policia sap qui són i com provocar-les. Nosaltres sabem que s'apropa l'estiu 

i s'apropen les eleccions, i que existeixen grups polítics que ens volen convertir una 

vegada més en “el tema de l'estiu” perquè els produeix més vots. Això inclou la policia, 

que fa molt temps que utilitza la nostra precarietat per atacar l'Ajuntament i provocar 

un conflicte obert i permanent. Pensem que estan preparant el terreny per a la mà dura 

i volen convèncer l'opinió pública que una mica més de repressió és necessària. No ho 

permetrem. 

Des del sindicat creiem que la violència no resol els problemes socials, els 

agreuja, i també creiem que la policia té molts mitjans i poder per exercir i promoure-

la cap a nosaltres de manera permanent, i rendibilitzar-la perfectament. S'aprofiten de 

la nostra vulnerabilitat i sabem que aquestes setmanes intentaran novament parar-nos 

trampes, però no hi caurem. 

Sobreviure no és delicte, ser manter tampoc.” 

Llegit el comunicat, anuncia el vot en contra de la proposició i exigeix, en 

nom de la CUP, la immediata posada en llibertat de Sidi Moctar. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia que el seu grup no donarà suport a la proposició, 

en primer lloc, perquè l’organigrama és competència del Govern, i en aquest cas ha 

decidit que l’alcaldessa sigui la màxima responsable de les polítiques de seguretat, 

assistida pel comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, amb una trajectòria 

professional en la matèria que l’avala i que és reconeguda internacionalment, i que està 

convençuda que serà capaç de millorar l’abordatge de la política de seguretat a 

Barcelona. Per tant, confirma que el comissionat té tot el suport i reconeixement del 

grup del PSC. 

En segon lloc, argumenta que tampoc no poden avalar aquesta proposició 

perquè demana el cessament del cap de la Guàrdia Urbana, el Sr. Evelio Vázquez, al 

qual també valoren molt positivament i li fa avinent el seu reconeixement i suport, que 

fa extensiu a tots els caps del cos i al Sr. Samsó. 

Finalment, també justifica el vot negatiu perquè la proposició demana aquest 

cessament en funció d’una visió molt simplista de la seguretat, i remarca que es tracta 

d’un concepte que abasta més enllà de l’àmbit d’allò il·lícit, i aplega aspectes com les 

relacions de convivència, la qualitat de l’entorn urbà, l’ús de l’espai públic, la inclusió 

social i, evidentment, els delictes. 

Afirma que no volen abocar la responsabilitat de la seguretat de la ciutat 

estrictament a la Guàrdia Urbana, i entén que s’hi han d’implicar tots els serveis de la 

casa, així com tots els grups polítics. 

 

El Sr. PISARELLO qualifica de demagògica, extremista i irresponsable la 

intervenció del Sr. Sierra, actitud que l’ha portat a quedar-se ben sol. Addueix que, tot 

i que ho pretén, no arriba a l’altura de les intervencions del Sr. Fernández Díaz quant 

a l’ús de frases enginyoses i acudits. 

Considera que insistir a demanar que l’alcaldessa prengui la paraula en aquest 

cas és sobrer, atès que ja ha pres la paraula en presentar el Pla director de la Guàrdia 

Urbana, i respondrà un prec en aquesta línia més endavant. 

Reitera els arguments que ja han expressat altres vegades, ja que no és el 

primer cop que el grup de Ciutadans planteja d’una manera extremista qüestions 

d’aquesta mena en les comissions i al Ple. Així, respon que l’opció del Govern va 

ser el nomenament d’un comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, i confirma que 

estan plenament satisfets amb l’elecció, tenint en compte la gran experiència del 

comissionat en l’àmbit de la seguretat, i un currículum reconegut fins i tot per forces 
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d’oposició d’aquest consistori. Fa notar que el debat sobre el futur de la Guàrdia 

Urbana mai no s’havia plantejat com ara, motivat per la presentació del Pla director 

que planteja com ha de ser el cos en el futur i que s’obre a la participació dels 

treballadors de la Guàrdia Urbana, les forces polítiques municipals i els sindicats, 

que demostra el grau de compromís del Govern municipal en aquest aspecte. 

En conseqüència, manifesta que no comprenen la demanda de dimissió del 

cap de la Guàrdia Urbana; si es tracta d’un intent de desestabilitzar el cos, o respon 

a una determinada estratègia electoral, però fa notar que cap dels grups del 

Consistori, ni tan sols els més ideològicament propers a Ciutadans, ha entès el motiu 

d’aquesta demanda. 

Finalment, confirma que no tenen cap problema a sotmetre a debat el Pla 

director que avui han presentat, ja que ha de ser una eina dialogada i participada per 

molts agents de la ciutat; reitera que el debatran tant com faci falta, i destaca que ja 

hi han participat més de dos-cents trenta agents del cos, i que es pot continuar 

discutint a hores d’ara. 

Per tant, fa avinent al Sr. Sierra que si vol repensar la seva actitud està 

convidat a intervenir en el debat. 

 

El Sr. FORN replica al Sr. Pisarello que no és la primera vegada que es 

planteja un debat sobre la Guàrdia Urbana, i recorda que durant el mandat passat es 

van presentar el Pla de seguretat i el Pla de bombers, que es van aprovar al Ple amb 

el consens de tots els grups i dels sindicats, que destaca com una diferència 

important amb el pla que avui ha presentat el Govern. Puntualitza que es va 

presentar al Ple quan ja tenia el suport de tothom, no per començar un debat com 

avui. 

 

La Sra. ANDRÉS subscriu la proposta del Govern que aquest pla director 

sigui un punt de partida, i convida els grups a participar-hi, per responsabilitat 

política i en favor de la ciutadania. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb trenta-tres 

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

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 

Andrés i Ballarín, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, tres 

abstencions —emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–, i cinc 

vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3.- (M1519/3383) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. L'Ajuntament de Barcelona, dins 

el marc de la Carta municipal de Barcelona, es compromet que els salaris del 

personal al servei de l'Ajuntament en cap cas siguin inferiors als mil euros mensuals. 

Adoptar mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 

de recursos de l'Ajuntament de Barcelona a adoptar el salari mínim de mil euros entre 

el seu personal contractat. 3. Endegar un procés de treball i negociació amb els agents 

socials i econòmics de la ciutat per tal de marcar un pla d'acció per assolir un salari 

mínim de mil euros, així com estudiar la introducció d'ajudes a les empreses que 

millorin les condicions salarials dels seus treballadors. 4. Afavorir mesures 

encaminades a l'adopció d'un salari mínim de ciutat, com a pas pioner per arribar a 

assolir un acord de país en termes d'un salari mínim de mil euros. 5. Fer arribar aquest 

acord a la Plataforma Anem a Mil, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a tots 
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els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

 

El Sr. BOSCH justifica la proposta d’un salari mínim de 1.000 euros sobretot 

per decència, i perquè consideren que a la ciutat no hi ha d’haver salaris de misèria. 

Precisa que actualment el salari mínim interprofessional que regeix a l’Estat espanyol 

és de 655 euros mensuals, que li sembla una vergonya, ja que resulta evident que no 

es pot viure amb dignitat amb aquesta quantitat, molt menys encara una família. 

Afegeix que la proposta respon, també, a la voluntat de ser europeus, ja que 

la Carta social europea recomana que un salari mínim s’aproximi al 60% dels salaris 

mitjans, percentatge d’on surten els 1.000 euros mensuals que reivindiquen. Continua 

argumentant que incrementar el salari mínim actual fins als mil euros tindria resultats 

positius; apunta que s’han fet diversos estudis que així ho avalen, com el que va 

encarregar l’Àrea Metropolitana, en el qual experts mundials asseguraven que 

l’augment gradual fins als mil euros no feia disminuir l’activitat econòmica ni la 

prosperitat i que, altrament, contribuïa a incrementar el consum i la tributació, alhora 

que té els efectes positius de disminuir la pobresa i les desigualtats. 

Diu que està segur que en les intervencions que seguiran a la seva es podrà 

sentir alguna crítica sobre els mals intrínsecs del salari mínim, i qui ho criticarà també 

fora d’aquesta cambra, però recorda que ja existeix un salari mínim en la immensa 

majoria de països occidentals, de manera que avui no pretenen discutir la bondat o la 

maldat de la seva existència, sinó que pretenen debatre d’un augment digne. 

Seguidament, justifica la circumscripció d’aquest salari a Barcelona, és a dir 

local, perquè ja s’ha posat en marxa la iniciativa en altres llocs amb uns bons resultats. 

Remarca que els salaris mínims comencen de manera local, i assenyala que el primer 

es va aprovar a la província de Victòria, a Austràlia, el segle XIX, i es va anar estenent. 

Indica que encara avui hi ha moltes ciutats del món que tenen salaris mínims establerts, 

entre les quals Nova York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Mèxic DF, els 

landers alemanys o Londres. 

Precisa que recentment els ajuntaments de Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, 

Vallirana i Molins de Rei, entre altres, han aprovat aquesta mesura, i confia que avui 

s’aprovi a Barcelona, i posteriorment a l’Hospitalet, el Prat de Llobregat, Navarcles i 

Vacarisses. 

Manifesta que també voldrien que s’hi afegís l’Àrea Metropolitana, motiu pel 

qual convida tots els grups presents en aquesta institució a impulsar-hi aquesta mesura, 

així com també insten el Parlament de Catalunya a fer-ho. 

Afegeix que ERC va presentar aquesta mesura al Congrés de Diputats el març 

d’enguany amb una moció conjunta amb el grup Democràcia i Llibertat. 

Considera que les ciutats catalanes han de tenir un salari mínim digne, com 

és el cas de ciutats de la Catalunya Nord com Perpinyà amb salaris mínims de 1.358 

euros aprovats per l’Estat; o Andorra, on el salari mínim frega els mil euros mensuals. 

Aclareix que el seu grup fa de transmissor en presentar aquesta iniciativa al Ple, atès 

que hi ha molta gent darrere que fa temps que treballa en aquesta direcció; per tant, 

aprofita per expressar el seu agraïment a la plataforma Anem a Mil, que és la 

inspiradora de la mesura; també a tots els sindicats; a bona part de les organitzacions 

empresarials que han estudiat la mesura i hi donen suport, com la Pimec; alhora que 

reconeix la feina feta en aquesta línia durant el mandat anterior per la taula Barcelona 

Creixement. 

Subratlla que les mesures que avui presenten no són simbòliques, sinó 

concretes i que obliguen, de manera que encoratja el Govern de la ciutat a assumir 

plenament aquesta obligatorietat. 

 

La Sra. RECASENS saluda els membres de la plataforma Anem a Mil i els 
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representants dels sindicats presents en aquesta sessió. 

Agraeix al grup d’ERC la presentació d’aquesta proposició, en la línia de la 

que el seu grup va portar a la comissió d’Economia i també al Ple en el sentit de 

continuar impulsant la mesura que va sorgir en el marc de la taula Barcelona 

Creixement, amb la concurrència de sindicats, patronal, universitats i administracions 

a fi de treballar conjuntament en l’establiment d’aquest salari mínim. Concreta, també, 

que es va decidir el termini de sis mesos per a l’establiment d’aquest salari. 

Això no obstant, posa de manifest que els ha sorprès molt la poca empatia i 

lideratge de l’alcaldessa davant aquesta iniciativa; així, diu que no comprenen com, 

malgrat que ja han portat la iniciativa dues vegades a comissió i al Ple, el Govern no 

assumeix aquest lideratge i l’impuls de la proposta. 

En aquest sentit, constata que la taula Barcelona Creixement havia 

aconseguit posar d’acord els sindicats UGT, CCOO, Pimec, Foment del Treball, 

universitats, administracions, l’Àrea Metropolitana, i remarca que això significava 

una bona eina per tirar endavant la proposta, però, altrament, el Govern municipal 

l’ha obviada. 

Considera que Barcelona ha d’assolir aquest salari mínim, com ja han 

disposat moltes ciutats arreu, mitjançant, també, les clàusules socials i els incentius 

fiscals. 

Per tant, reclama al Govern que impulsi la mesura amb valentia política i 

pacte, dues premisses que l’economista Modest Guinjoan reconeixia fa ben poc a La 

Vanguardia que eren indispensables per aconseguir aquest salari mínim digne. 

 

El Sr. SIERRA puntualitza, en primer lloc, les referències del Sr. Bosch a 

ciutats properes i a països desenvolupats més llunyans, contraposant-hi que països com 

Dinamarca, Suècia o Finlàndia no tenen establert un salari mínim, i precisa que la 

mitjana dels salaris d’aquests països és menor als sous que es cobren a Espanya. 

Indica que l’establiment d’un salari mínim suposaria, d’una banda, l’expulsió 

de molts treballadors del mercat laboral; que no es garantiria una renda mínima, i, 

d’altra banda, assenyala que no implica inexcusablement l’increment de la mitjana 

salarial. 

Manifesta que Ciutadans no està per l’increment del salari mínim, sinó 

d’establir complements salarials, cosa que passa, en primer lloc, per dotar el teixit 

empresarial d’inversió i innovació; i dotar-lo, arreu de l’Estat, del teixit productiu 

suficient amb inversió pública, així com elaborar un programa de mesures per afavorir 

l’entrada de noves empreses en els mercats tecnològics i contribuir a assolir uns salaris 

dignes. 

Afegeix que també seria positiu implantar mesures per al foment de la productivitat, 

el creixement de les empreses petites i mitjanes, així com facilitar l’activitat 

d’empresaris, autònoms i pimes, amb la qual cosa es podrien pagar salaris dignes. 

Indica que mentre augmenta la productivitat de les empreses i es creen les condicions 

que facilitin la creació de noves, es pot apostar per un complement salarial garantit 

per a les persones amb menor renda que no arriben a final de mes. 

Manifesta, també, que la seva formació és partidària d’endurir els criteris de 

contractació de l’Administració amb empreses que garanteixin les condicions laborals 

i ecològiques i salaris dignes. 

En conseqüència, anuncia el vot contrari del seu grup a l’establiment del salari 

mínim que proposa el grup d’ERC. 

 

El Sr. MULLERAS entén que la proposició parteix d’unes evidències clares, 

entre les quals que Barcelona és una de les ciutats més cares d’Espanya i, com tot 

Catalunya, amb un cost de la vida molt elevat. 

En conseqüència, demana al Sr. Bosch que intercedeixi per les polítiques per 
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incrementar el salari mínim interprofessional a escala catalana davant el Sr. Junqueras, 

conseller d’Economia, que pertany a la seva mateixa formació; o que li reclami que 

incrementi les inversions a Barcelona, atès que la Generalitat només es recorda de la 

ciutat per recaptar impostos però no de pagar els serveis que corresponen a la 

Generalitat. 

Continua dient que el grup d’ERC té un protagonisme important a Barcelona, 

atès que va ajudar a l’aprovació de les ordenances fiscals, i les mesures pressupostàries 

més importants del Govern municipal, però li retreu que no hagin contribuït a millorar 

la qualitat de vida ni a rebaixar els impostos. 

Reconeix que el salari mínim interprofessional es fixa a escala estatal, i apunta 

que amb el nou Congrés que sorgirà de les properes eleccions generals ERC ho podrà 

plantejar tal com proposa aquí, cosa que no ha fet aquests darrers mesos. 

Valora que propostes com aquesta són paper mullat, un brindis al sol, ja que 

també demanen que s’incrementin els sous municipals, i li recorda que ja són superiors 

a mil euros mensuals. 

Observa que el Sr. Bosch esmenta ciutats nord-americanes on s’ha establert 

aquests salari mínim que reivindica, i li pregunta si també està d’acord amb 

l’acomiadament lliure. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest que si bé poden estar d’acord 

amb aspectes de fons de la proposició, s’abstindran en considerar que no és la manera 

d’establir salaris dignes. 

 

La Sra. ROVIRA entén que la proposició planteja dues qüestions que cal 

tractar separadament; d’una banda, el model de relacions laborals i, d’altra banda, la 

qüestió salarial. 

Assenyala que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser un model de bones 

pràctiques en el marc de les relacions laborals amb la plantilla municipal i les dels 

districtes i altres organismes que en depenen, i que reivindica que siguin participats al 

cent per cent per l’Ajuntament. Per tant, creu imprescindible que l’Ajuntament faci un 

seguiment conjuntament amb els treballadors i treballadores dels convenis i les 

clàusules dels contractes a fi que s’acompleixin, i que la CUP ja ha denunciat 

nombroses vegades que no es fa, i recrimina que l’Ajuntament, actualment, estigui 

produint precarietat laboral. En aquest sentit, advoca novament per la gestió directa 

com la màxima garantia per combatre la precarietat laboral. 

Quant al salari que proposa ERC, diu que són conscients que el marc legal espanyol 

no permet adoptar un salari mínim de ciutat i, per tant, entén que si s’acorda fer-ho 

s’haurà de superar aquest marc legal, cosa que els sembla bé, i assegura que la CUP 

farà costat a l’Ajuntament si així ho decideix, atès que la seva prioritat és garantir que 

els treballadors i treballadores percebin una remuneració suficient. 

Es refereix al manifest de la plataforma Anem a Mil, que assenyala que el 

salari mínim interprofessional espanyol és considerat injust per les institucions 

europees i, bàsicament, perquè s’ha denunciat a bastament que avui dia tenir feina no 

significa necessàriament poder arribar a final de mes, i el fet que s’està generant una 

pobresa i una precarietat laboral accentuades. 

Després d’anunciar el vot favorable del seu grup, reclama al Govern 

municipal, en què ja inclou el grup del PSC, que treballi a fi de garantir vides 

autònomes i dignes tot i no tenir feina. En aquest sentit, reitera que la CUP aposta per 

una renda universal, començant per les dones, i per la visualització de les seves tasques 

reproductives i de cura de manera remunerada, aspecte que no inclou la proposició del 

grup d’ERC. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que el seu grup comparteix al cent per cent 

l’objectiu final de la proposició: que el salari digne sigui un dret fonamental garantit 
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per a tothom, i que ningú quedi al marge d’un salari que li garanteixi poder 

desenvolupar una vida en condicions dignes. 

Remarca que durant el mandat passat van reivindicar aquest salari de ciutat, i 

ho van incloure com a punt clau del seu programa electoral el 2015, i volen aprofitar 

avui aquesta proposició per reivindicar novament la defensa d’un salari mínim de 

referència a Barcelona, que a parer seu ha de ser d’àmbit metropolità. 

Destaca que la gran recessió del 2008 va obrir ferides que avui continuen 

obertes; que la crisi va provocar un gran augment de les desigualtats socials, que va 

recaure en les classes populars i, altrament, ha fet més indecentment rics uns quants 

privilegiats. Tanmateix, precisa que la crisi també va provocar la constatació que tenir 

una feina no és garantia de quedar exempt de situacions de pobresa o de misèria i, 

massa sovint, treballar és sinònim de precarietat de vida, especialment a l’Estat 

espanyol, gràcies a la reforma laboral del PP i CiU. 

Això no obstant, alerta que no es poden permetre generar falses expectatives 

ni enganyar pel que fa als instruments que tenen a l’abast com a ajuntament per fer 

possible aquest salari mínim de ciutat. Així, fa avinent que han de superar molts 

obstacles, alguns dels quals de caràcter metodològic per fixar aquest salari, o de 

competències com a municipi. En aquest sentit, recorda al Sr. Bosch que ERC té les 

conselleries d’Economia i de Treball a la Generalitat i, per tant, molts instruments per 

actuar en l’àmbit català. 

Indica que tenen alguns dubtes quant a la redacció de la mesura, com ara 

adaptar el salari mínim de ciutat com a pas pioner per arribar a un salari mínim de país 

de mil euros. Pregunta per quin motiu l’han de fixar igual en tot el territori, sense 

distingir el nivell del cost de la vida en els diversos àmbits. En aquest sentit, fa notar 

que treballar per la igualtat real significa tractar de manera diferent situacions diverses. 

Tanmateix, subscriu aspectes de la proposició com ara els referents als 

treballadors municipals i a la contractació pública i, sobretot, l’objectiu últim de la 

iniciativa, de manera que li donaran suport. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix la proposició del grup d’ERC, que considera com 

una prova més que el canvi real continua, i la possibilitat d’arribar a acords en 

qüestions concretes de ciutat. Destaca que ja estan treballant en aquesta iniciativa de 

drets socials, tant a l’Ajuntament com a l’Àrea Metropolitana; i subscriu el 

plantejament de la CUP quant al fet que, si bé cal garantir els drets socials vinculats a 

les relacions en el mercat formal de treball, també s’han de garantir els drets socials 

quan no hi ha aquesta vinculació laboral, tal com ja estan fent amb els ajuts al lloguer, 

sanitat o educació, àmbits en què garanteixen drets que no estan estrictament lligats a 

la pertinença al mercat laboral, tot i que reconeix que cal avançar molt més en aquesta 

línia. 

Igualment, diu que saben que les causes que els porten a reivindicar això rauen 

en l’augment de la precarietat i la rebaixa de les condicions laborals, que amb l’excusa 

de la crisi han promogut governs conservadors; tot i que no es vol estar de celebrar que 

CiU, durant el mandat passat, hagués impulsat aquesta mesura, però, altrament, li 

retreu haver votat les contrareformes laborals del PP al Congrés dels Diputats. 

Entén que no és casualitat que els grups municipals de dretes s’oposin a 

aquesta mesura, i fa notar que, una vegada més, el grup de Ciutadans s’ha quedat sol 

amb el seu extremisme, amb unes tesis que no troben suport ni tan sols del PP; que 

parteixen del fet que garantir drets socials en l’àmbit laboral sempre significarà un 

impediment per a l’activitat econòmica. Altrament, i tal com reivindica la plataforma 

Anem a Mil, disposar d’un salari mínim digne és una qüestió de justícia però també 

d’eficiència, atès que també permet que la marxa de l’economia i el desenvolupament 

econòmic siguin possibles. 

Admet que per fer tot això calen, a més de declaracions, actuacions concretes, 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÀG. 47  

i avaluar amb precisió la xifra, però entén que, com a Ajuntament de Barcelona, han 

de treballar amb les clàusules de contractació pública. 

Finalment, avança que la setmana vinent presentaran unes guies de 

contractació pública, pioneres en municipis de Catalunya i de l’Estat. 

 

La Sra. RECASENS fa notar al Sr. Pisarello que el PSC, a partir d’ara al 

govern, en trenta anys no va fer res en aquest sentit; altrament, destaca que CiU en 

quatre anys va fer el pas real i definitiu. 

 

La Sra. ROVIRA creu que és cínic adduir, com ha fet el Sr. Pisarello, que es 

trobaran en polítiques transformadores, perquè tots saben que aquest acord no és 

vinculant. 

 

La Sra. BALLARÍN es felicita per la majoria de suports que ha obtingut 

aquesta mesura, i creu que és una magnífica oportunitat per continuar treballant 

conjuntament en aquesta línia. 

 

El Sr. PISARELLO fa notar a la Sra. Rovira que perquè les mesures es facin 

efectives calen aliances, a les institucions i al carrer, motiu pel qual celebren 

l’existència de les plataformes que pressionen; igualment, remarca que calen mesures 

concretes com ara canviar la contractació pública, i espera que el grup de la CUP s’hi 

afegeixi. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb cinc vots en contra 

—emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló—, tres 

abstencions —emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, i 

trenta-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori. Del Grup Municipal 

Socialista 

 

Prop. 4.- (M1519/3386) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda que 

el Govern municipal: 1. Insti el Govern de la Generalitat que doni resposta de forma 

clara i diàfana als dubtes que ha generat entre la població el brot víric per 

enterovirus, ja que la informació és la principal eina per combatre l'alarma social. 

2. Garantir la informació de forma urgent, amb la participació de l'Agència de Salut 

i el Consorci Sanitari de Barcelona, a les escoles de la ciutat i les famílies dels i de 

les alumnes sobre què és l'enterovirus causant del brot; com prevenir la seva 

infecció i quins símptomes s'han de detectar i quines accions han de prendre les 

famílies davant un dubte raonat d'infecció. 

 

La Sra. ANDRÉS, en encetar la seva intervenció, expressa el desig d’una 

prompta recuperació a tots els nens i nenes afectats per l’enterovirus i el suport a 

les seves famílies. 

Seguidament, puntualitza que la proposició que presenten va en la línia de 

reforçar el paper dels professionals de la salut en aquesta situació, especialment els 

de l’hospital de la Vall d’Hebron, que amb la seva intuïció van detectar que estaven 

davant un cas especial. 

Considera, però, que l’actitud i la reacció política davant aquesta situació 

ha fallat per part del màxim responsable polític, que ahir mateix va fer una 

compareixença al Parlament de Catalunya, en què va reconèixer que s’havien 

produït molts retards quant a la informació. Així, el conseller va assenyalar que era 

conscient que d’ençà de l’aparició dels primers casos d’enterovirus fins que es va 

difondre el protocol d’actuació van passar vuit setmanes, i que des del moment en 

què l’esmentat protocol hospitalari es va posar en marxa encara es va trigar una 
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setmana més a fer-lo arribar als pediatres dels CAP. 

Recapitula que, mentrestant, les famílies afectades, d’una manera més o 

menys organitzada, mitjançant les AMPA, a les escoles i amb l’ajut de mestres i 

personal docent, van intentar esbrinar què estava succeint. Igualment, els pediatres, 

comprovada l’afluència anormal d’urgències pediàtriques, especialment a l’hospital 

de la Vall d’Hebron, on en una setmana van doblar la mitjana, van intentar assumir 

la situació i calmar la població, i recrimina que no s’hagués informat la ciutadania 

de què es tractava, no pas per alarmar, sinó, contràriament, per generar calma i 

serenitat. En conseqüència, tot i que existeix una comissió de seguiment, i que el 

protocol ja ha arribat a l’atenció primària, consideren que cal instar el Govern de la 

Generalitat perquè transmeti a la població una informació clara i diàfana, i que 

treballi amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Consorci Sanitari de 

Barcelona, el Consorci d’Educació i l’IMEB a fi que la informació arribi a les 

famílies també per les escoles i l’àmbit de l’atenció primària. 

 

La Sra. HOMS lamenta els casos d’infecció per enterovirus que han tingut 

conseqüències neurològiques greus en alguns infants, i expressa el suport del seu 

grup a famílies i escoles, i a tothom qui s’ha vist afectat per aquesta situació. 

Manifesta que els consta la tasca ingent per informar i establir protocols que han fet 

els departaments de Salut i d’Ensenyament de la Generalitat, i discrepa amb l’intent de 

fer creure que no ha existit ni informació ni protocols clars adreçats als professionals. 

Altrament, consideren que el Govern de la Generalitat, mitjançant els mitjans de 

comunicació, ha fet una bona tasca per mantenir informada la ciutadania. Això no 

obstant, entenen que en casos de contagi de malalties que poden acabar tenint 

conseqüències greus, mai sembla que s’hagi fet prou pel que fa a la informació, i admet 

que sempre es pot fer més i millor. Tanmateix, remarca que això no significa que hi 

hagi hagut desorganització i desinformació. 

Observa que el grup del PSC ja assumeix dogmes típics de la força de govern 

municipal com és assenyalar altres administracions; tanmateix, el convida a fer una 

reflexió sobre el que hauria pogut fer l’Ajuntament per pal·liar els efectes negatius que 

ha enumerat la Sra. Andrés en la seva intervenció. 

Finalment, avança el vot contrari a la proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ concreta que CatSalut Respon va rebre 330 trucades entre 

el 18 i el 20 de maig per consultes relacionades amb el brot d’enterovirus; remarca que 

cadascuna d’aquestes trucades expressava la preocupació i la incertesa de les famílies, 

una incertesa que pot generar por i, a la llarga, alarma social. 

Referint-se a la compareixença ahir del conseller de Salut, el Sr. Comín, 

remarca que va dir que va retardar de manera deliberada la tramesa del protocol 

d’actuació als pediatres dels CAP, i ho va justificar amb l’objectiu de no crear alarma, 

tot i que va aconseguir tot el contrari. 

Posa en relleu que informar els pacients és una obligació, i informar la 

ciutadania és un deure. 

Assenyala que segons dades de la conselleria de Salut, dels seixanta infants 

infectats per enterovirus, disset encara estan hospitalitzats, del quals quatre a l’UCI, i 

expressa, en nom del seu grup, el desig de recuperació d’aquest infants i el suport a les 

famílies. 

Destaca que, en aquest cas, la infecció per enterovirus, que normalment sol 

fer un quadre lleu, ha tingut conseqüències neurològiques, especialment greus en el 

cas d’una nena afectada de tetraplegia. En aquest sentit, diu que el seu grup és 

conscient de la dificultat de trobar un nexe comú en tots els afectats. 

Valora l’actuació per part dels professionals de la medicina, i destaca l’encert 

de l’actuació sanitària; altrament, retreu a les administracions que no hagin 
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proporcionat informació clara. Entén que en situacions com aquesta no és el cas entrar 

en una discussió de competències, sinó que cal coordinar l’actuació de les institucions 

i assumir les responsabilitats.  

Posa a tall d’exemple d’allò que no s’hauria de fer la informació del web de 

la Generalitat, en què les imatges espanten més que no tranquil·litzen, i les 

explicacions són confuses. Observa que s’hi inclou fins i tot el protocol adreçat als 

pediatres, que al seu parer hauria d’estar en un altre apartat, mentre que entén que s’hi 

hauria d’incloure un protocol d’actuació adreçat a les escoles, atès que el virus sol 

afectar menors de sis anys. 

En conseqüència, agraeix al grup del PSC l’acceptació de l’esmena d’incloure 

en la proposició la coordinació amb el Consorci d’Educació a fi que informi 

adequadament i immediatament els equips directius dels centres educatius i les AMPA. 

Insisteix que, davant la incertesa, cal informació clara per resoldre els dubtes 

de les famílies i actuació ràpida abans que es generi alarma social. 

 

La Sra. BENEDÍ lamenta, en primer lloc, els casos d’enterovirus i expressa 

el suport del seu grup a les famílies i als infants afectats. 

Seguidament, fa referència al fet que el 6 de maig el Departament de Salut va prendre 

coneixement d’un increment de casos de malaltia neurològica, entre moderada i greu, 

atribuïble a enterovirus, registrat des de mitjan abril a l’hospital de la Vall d’Hebron. 

Precisa que aquell mateix dia es va convocar una comissió de seguiment, que inclou 

experts clínics i microbiòlegs, que pren la decisió d’enviar un protocol d’actuació que 

inclou diagnòstic de sospita, confirmació i tractament, a tota la xarxa assistencial, 

primària i hospitalària, i reforçar la vigilància epidemiològica per monitorar l’evolució 

dels casos. Concreta que la comissió esmentada envia fins a quatre actualitzacions dels 

protocols, d’ençà que es coneix l’evolució de les característiques dels casos. 

Destaca la dedicació dels professionals, especialment els de l’hospital de la 

Vall d’Hebron, que és on es concentraven la majoria de casos, amb el reforç dels 

horaris de ressonància magnètica, ampliació de les tècniques diagnòstiques de 

microbiologia o el reforç assistencial a urgències, entre altres, i també es facilita la 

coordinació entre els laboratoris de l’hospital de la Vall d’Hebron i de Sant Pau, que 

és el laboratori de referència de l’OMS per a la vigilància de l’enterovirus. 

Indica que el 17 de maig, davant l’acumulació de casos, s’emet una nota de 

premsa amb un primer balanç de casos i pacients ingressats; i el 18 de maig el 

Departament posa a disposició dels mitjans que ho requereixin l’opinió de la Dra. 

Campins i el Dr. Trilla, epidemiòlegs ambdós, que són entrevistats per disset mitjans. 

Continua explicant que l’endemà, el 19 de maig, el Departament d’Ensenyament posa 

a disposició dels centres educatius un full informatiu elaborat pel Departament de Salut 

amb les principals recomanacions per prevenir la transmissió del virus; el 20 de maig 

es crea un web específic sobre l’enterovirus al web del Departament de Salut, que fins 

ara ha rebut tretze mil visites, i el Conseller fa balanç de la situació en diversos mitjans. 

Feta aquesta recapitulació de les actuacions, entén que s’han fet bé i de 

manera coordinada amb el Departament a fi d’afrontar l’increment de casos registrats 

i fer-ne una comunicació fiable a la població. Fa notar que en la gestió d’una crisi 

sanitària, com en d’altres, sempre hi ha decisions que, retrospectivament, són 

millorables; tanmateix, tenint en compte la urgència que imposa aquesta crisi, remarca 

que cada decisió s’ha pres en el moment obligat i sobre la base de dades fiables i 

contrastades, i no a corre-cuita. En aquesta línia, indica que la roda de premsa del 

conseller el 19 de maig es va decidir arran de la possibilitat de donar unes primeres 

dades fiables sobre l’origen de l’augment de casos d’enterovirus, que no s’haurien 

pogut donar si la compareixença hagués estat prèvia, amb la consegüent alarma que 

hauria generat. 

Afegeix que el conseller va comparèixer ahir a petició pròpia a la comissió de 
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seguiment per donar explicacions detallades sobre la gestió de la crisi originada per 

l’increment de casos d’afectació neurològica per enterovirus, i detallar la situació 

actual i les mesures adoptades. 

En conseqüència, assenyala que el seu grup considera que la Conselleria de 

Salut ha actuat correctament i, per tant, votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el suport del grup del PP a les famílies 

afectades i a les escoles. 

Dit això, recrimina la mala gestió de la crisi de l’enterovirus. En aquest sentit, 

es refereix a la cronologia d’ençà que es va saber del primer cas d’enterovirus fins a 

dia d’avui i diu que demostra la incompetència del Govern de la Generalitat i la manca 

de coordinació amb el Consorci Sanitari de Barcelona i el d’Educació a fi de prendre 

mesures a temps per prevenir el contagi del virus, tal com palesa el fet que s’haurien 

pogut evitar alguns dels seixanta casos diagnosticats si s’haguessin adoptat mesures, 

algunes de tan senzilles com recomanar de rentar-se les mans. En conseqüència, es 

pregunta per què es va trigar des del dia 6 de maig al 17 de maig a donar aquesta 

explicació. Afegeix la consideració que les explicacions del conseller ahir en roda de 

premsa no són suficients per tranquil·litzar la població, ja que ell mateix va reconèixer 

que no havia donat la informació abans perquè volia tenir més dades. En aquest sentit, 

remarca que en les crisis sanitàries la informació a temps pot evitar que es propaguin 

les infeccions i que es puguin adoptar mesures preventives. 

Pregunta, igualment, per quin motiu no es va informar els CAP d’entrada, i 

tan sols es va fer en l’àmbit hospitalari, i aprofita per destacar la bona gestió dels 

professionals del centre de la Vall d’Hebron. 

Insisteix que ha mancat informació, reacció i mesures clares i en el temps 

adequat. En conseqüència, anuncia el suport del grup del PP a la proposició, que 

reclama claredat en la informació, protocols i coordinació, ja que allò que realment 

genera alarma són els contagis per enterovirus que poden afectar neurològicament els 

infants. I reitera l’opinió que la gestió de la crisi ha estat molt dolenta, i que tampoc 

l’Ajuntament ha estat a l’altura de les circumstàncies, atès que tenia capacitat, 

mitjançant el Consorci Sanitari i les escoles, de donar informació i instar la Generalitat 

a fer-la pública. 

 

La Sra. LECHA, en primer lloc, reconeix i destaca la tasca dels treballadors i 

treballadores de l’àmbit sanitari, tant de primària com hospitalari, per la resposta 

davant la crisi, malgrat les dificultats que es troben, agreujades per les polítiques de 

retallades els darrers anys, que atorguen encara més vàlua a la seva tasca per les 

càrregues de treball que han d’assumir. 

Considera que la proposició del PSC és extemporània ja que el conseller de 

Salut, en la roda de premsa d’ahir, va explicar que es va constituir una taula de 

seguiment des del primer moment en què es va detectar el brot víric, alhora que també 

va deixar clar que la informació no va arribar a la xarxa d’atenció primària fins una 

setmana més tard, prioritzant la informació als centres hospitalaris de referència. 

Critica, però, que es deixessin de banda en un primer moment els CAP, els 

centres més propers a les persones, on es pot avaluar si un cas s’ha de derivar a 

urgències hospitalàries o no, i així evitar que es col·lapsin; igualment els CAP poden 

informar de mesures preventives, que en el cas dels virus són més higièniques que 

d’altra mena, o tranquil·litzar la població. 

Afegeix que un altre àmbit que no va rebre informació en un primer moment 

va ser l’escolar, que és on precisament es generen més rumors sobre la gravetat del 

brot víric i que, altrament, poden proporcionar les eines adequades a les famílies. 

Precisa que algunes escoles van rebre les comunicacions el 20 de maig, quan ja feia 

dies que el conseller havia donat explicacions als mitjans de comunicació. 
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Consideren, doncs, que caldria haver calibrat millor els temps i no dilatar la 

difusió de la informació, amb la qual cosa s’hauria evitat, en gran mesura, generar 

alarma social. I aprofita per reflexionar si els mitjans de comunicació, que han rebut 

informació i comunicats durant tot aquest temps, han fet una difusió fefaent de la crisi; 

en aquesta línia, el síndic de greuges va alertar que calia difondre les notícies sobre 

aquest brot víric evitant en tot moment generar alarmisme desmesurat. 

Avança que votaran a favor de la proposició, tot i que com ja ha dit, a dia 

d’avui ja no té sentit. La Sra. ORTIZ expressa tot el suport de Barcelona en Comú als 

i les professionals per la gestió d’aquesta crisi, i també a les famílies afectades. 

Indica que votaran favorablement aquesta proposició, complementada amb 

esmenes, perquè consideren que han de treure lliçons de la gestió d’aquesta crisi 

sanitària, que clarament s’hauria pogut fer millor. Això no obstant, considera que els 

grups municipals no han de contribuir ni al fatalisme ni a l’autocomplaença i que, 

d’aquest debat, en poden extraure algunes lliçons a fi de millorar. 

Així, en primer lloc, es constata que les infeccions per enterovirus són 

freqüents, la gran majoria asimptomàtiques o banals, tot i que en alguns casos són 

greus perquè provoquen afectacions neurològiques, entre les quals les meningitis. 

Subratlla, per tant, que les administracions han de respondre quan es genera una alarma 

social, que es combat fent bé les coses i gestionant correctament la informació a fi de 

contribuir a aclarir dubtes. En conseqüència, considera evident que no es pot trigar 

onze dies a anunciar l’existència del brot víric greu als pediatres dels centres d’atenció 

primària, que són els primers que reben les consultes, alhora que destaca que és en 

l’àmbit de l’atenció primària que es pot recaptar més i millor informació. 

Entén que, a banda d’una mala gestió de la comunicació, en aquest cas s’ha 

partit d’un enfocament erroni, oblidant que la prevenció d’aquesta mena de crisis 

comencen en l’àmbit de l’atenció primària. 

Es refereix, igualment, a la manca de lideratge de la salut pública, i en aquest 

cas s’ha abordat la situació des del sistema hospitalari. 

Pel que fa a l’actuació de l’Ajuntament, explica que en conèixer per l’Agència 

de Salut Pública l’existència del brot víric, van posar-se en contacte amb els centres 

educatius, l’IMEB, a fi d’assegurar la informació. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix els suports dels grups que han votat favorablement 

la proposició. I corrobora, per tant, el parer majoritari que hi ha hagut una errada en la 

gestió de la informació sobre el brot víric. 

Puntualitza que la proposició està feta en passat, en present, però també en 

futur, atès que demana també que l’Agència de Salut Pública, el Consorci Sanitari i el 

Consorci d’Educació revisin els protocols de difusió i divulgació de fets com el que 

els ocupa a fi d’evitar futures situacions com la que han viscut, fàcils de prevenir des 

d’escoles i centres d’atenció primària, i evitar el neguit i l’alarma que han generat. 

Valora com a desencertades i preocupants les declaracions que ahir va fer el 

conseller de Salut, amb què justificava no haver dit res abans per no generar alarma 

social, i ratifica que la ciutadania té dret a la salut i a la informació per prevenir 

malalties, infeccions i contagis. 

Per tant, amb aquesta proposició volen, sobretot, que no es torni a amagar 

informació a administracions que tenen contacte amb els col·lectius de població 

susceptible de ser afectada pel virus, com són els centres escolars on l’Ajuntament té 

competències coresponsabilitzades amb la Generalitat. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix en el fet que s’ha fet una bona gestió sanitària, i 

errors de comunicació, i reitera que les administracions públiques tenen l'obligació 

d’informar la ciutadania. 
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La Sra. ESTELLER subscriu, com deia la Sra. Ortiz, que aquestes 

situacions han de servir per actuar amb celeritat si mai es tornen a produir. I insisteix 

en el fet que la informació és vital per no generar alarma social. La Sra. LECHA 

assenyala que ara toca al Govern de la ciutat reclamar, mitjançant l’Agència de 

Salut Pública, la part de lideratge que li correspon. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb quinze vots 

en contra —emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. 

Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les 

Sres. Benedí i Capdevila—, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del 

Consistori amb el text transaccionat següent: 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda que el Govern 

municipal: 

1. Insti el Govern de la Generalitat que doni resposta de forma clara i 

diàfana als dubtes que ha generat entre la població el brot víric per enterovirus, ja 

que la informació és la principal eina per combatre l’alarma social, i així donar 

resposta, també, a per què aquest tema no s’ha gestionat des de la salut pública. 

2. Garantir la informació de forma urgent —amb la participació de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de Barcelona, el Consorci Sanitari de 

Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’IMEB—, a les escoles de la 

ciutat i les famílies dels alumnes i de les alumnes sobre què és l'enterovirus causant 

del brot; com prevenir la seva infecció i quins símptomes s’han de detectar i quines 

accions han de prendre les famílies dels menors i les menors davant un dubte raonat 

d’infecció. 

3. Que des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de Barcelona, el 

Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’IMEB es 

revisin els protocols de comunicació davant futurs episodis vírics que afectin els 

menors i que puguin, com en aquest cas, causar alarma social. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5.- (M1519/3390) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar l'alcaldessa a nomenar un 

membre del Govern com a regidor/a de Seguretat per tal que no recaigui l'exercici 

d'aquesta responsabilitat en l'alcaldessa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comença la intervenció preguntant a 

l’alcaldessa per quin motiu vol ostentar la regidoria de Seguretat. Dedueix, atès que 

saben que té convicció en les polítiques de seguretat, que aquesta voluntat rau en el 

seu convenciment que ha de ser ella qui ha de dirigir la Guàrdia Urbana; que és la 

manera de posar en primer pla les polítiques de seguretat i convivència; i que, com 

a mínim inicialment, aquesta decisió d’assumir les responsabilitats en seguretat va 

ser per evitar un mal major, com podria haver estat que hagués assignat aquesta 

responsabilitat al Sr. Asens, tal com s’havia especulat i que havia generat força 

preocupació en diversos àmbits, començant per la Guàrdia Urbana. 

Tanmateix, observa que transcorregut un any de mandat l’alcaldessa 

continua sense exercir com a regidora de Seguretat, fet que comporta que el Govern 

no doni a la Guàrdia Urbana el suport que mereix, i que els agents del cos no hi 

confiïn. 

Considera que tot plegat no ha estat fruit de la casualitat, sinó pel discurs 

equidistant de l’alcaldessa entre el suport obligat a la Guàrdia Urbana i la seva 

simpatia, fins i tot confraternització, amb el grup de la CUP i amb el Sr. Asens. Entén 

que això és així perquè durant molt de temps la Sra. Colau va fer política contra la 
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Guàrdia Urbana en valorar que era una manera de guanyar vots. 

Afegeix que també hi ha raons operatives per reclamar que l’alcaldessa deixi 

d’ostentar el càrrec de regidora de Seguretat, i li proposen que s’autocessi i que 

procedeixi a designar un membre del Govern per a aquestes funcions, considerant 

prioritàries les polítiques de seguretat i convivència. Insisteix que ha de ser un membre 

del Govern qui ostenti les responsabilitats de la regidoria de Seguretat —no un 

comissionat ni un gerent, als quals respecta— que pugui seguir el dia a dia de les 

polítiques de seguretat, la coordinació i la col·laboració amb altres cossos policials, la 

feina quotidiana de la Guàrdia Urbana, la perspectiva dels seus plans d’actuació; i, 

sobretot, perquè la seguretat de la ciutat no es pugui escapar de les mans de 

l’Ajuntament. 

 

El Sr. FORN dóna suport, en nom del seu grup, a la proposició, i fa avinent 

que el Sr. Trias presentarà un prec adreçat a l’alcaldessa en els mateixos termes i que 

llavors expressaran els seus arguments respecte d'això. 

 

El Sr. SIERRA indica que el grup de Ciutadans també votarà favorablement 

la proposició, entre altres raons per les que ja han exposat en presentar la seva. I 

aprofita per lamentar haver-se quedat sols a l’hora de sol·licitar el cessament del cap 

de la Guàrdia Urbana, especialment perquè és un càrrec de designació política, en 

aquest cas nomenat pel Govern municipal de CiU durant l’anterior mandat, per la qual 

cosa no li sorprèn que aquesta formació estigui d’acord amb la seva gestió. Tanmateix, 

assegura que no comprenen com l’alcaldessa no ha atès la petició de cessament, que 

és una demanda de la mateixa Guàrdia Urbana, que se sent desprotegida perquè havent 

tingut ja quaranta agents ferits, el cap del cos no ha fet cap declaració de suport, i tan 

sols l’han pogut sentir demanant explicacions per la ingerència d’un regidor en la 

denúncia per l’agressió a un agent per part d’un venedor ambulant il·legal. 

Adreçant-se al Sr. Garganté, li fa saber que Ciutadans no és la corretja de 

transmissió ni l’altaveu de Sapol, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, sinó que 

també estan en contacte amb UGT, CCOO, també amb la CGT, o ASI, és a dir, amb 

tots els sindicats que tenen representació a la Guàrdia Urbana. 

Al Sr. Fernández Díaz li diu que el moment de demanar el cessament del cap 

de la Guàrdia Urbana és justament ara, quan la ciutat està pràcticament en peu de 

guerra al barri de Gràcia, on han resultat ferits agents de la Guàrdia Urbana, i hi ha 

ingerència del Govern municipal. Recalca que és en aquestes circumstàncies que el 

cos ha de tenir un cap que el defensi. 

Al grup del PSC li recorda que estan parlant d’agents de la Guàrdia Urbana 

ferits, i els demana coherència ara que són al govern, ja que durant tot aquest any de 

mandat han defensat la Guàrdia Urbana. 

Finalment, adreçant-se al Sr. Pisarello, li retreu que l’hagi acusat de fer 

acudits durant la seva intervenció, cosa que no ha succeït, i també que l’hagi qualificat 

de populista i demagog. 

 

El Sr. CORONAS reconeix que cal un regidor o regidora de Seguretat. Així, 

com ja han expressat abans, consideren que del comissionat en avall en l’escala de la 

Guàrdia Urbana les funcions estan clares i ben definides, altrament no succeeix així 

del comissionat en amunt. En aquest sentit, es refereix a les actuacions de membres 

del govern passant per damunt del comissionat. Posa en relleu que les forces més 

d’esquerres d’aquest ajuntament ataquen la Guàrdia Urbana, però també les més de 

dretes, que ho aprofiten políticament, i per tant, considera que s’imposa trobar una 

solució. 

Entén que el Sr. Recasens, comissionat de Seguretat, ha demostrat ser un 

professional en el passat, tal com avala el seu currículum, i en el present pel que fa als 
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seus objectius tècnics, però remarca que no pot assumir el paper de responsable polític 

de la Guàrdia Urbana perquè no és un membre electe. Puntualitza que no es tracta de 

substituir-lo sinó de protegir-lo, i destaca que és l’únic comissionat de l’Ajuntament 

que està en aquesta situació. 

Adverteix, per tant, que es tracta de protegir també el cos de la Guàrdia 

Urbana, que no pot treballar sota pressió continuada. Subratlla que hi cal una figura 

que pugui respondre des de l’àmbit de la responsabilitat política, i que l’alcaldessa va 

triar ser aquesta figura, malgrat que no exerceix com a tal. Assenyala, però, que no 

tenen intenció de demanar com el grup del PP que cessi en les seves funcions, sinó que 

delegui en un regidor o regidora del Govern les funcions de seguretat i mobilitat. 

Manifesta que no paren de preguntar-se per quin motiu no existeix aquesta 

figura i que els va fer por en el moment de nomenar-la. Addueix que tot i la voluntat 

de l’alcaldessa de fer d’escut no se’n surt perquè membres de l’equip de govern hi 

interfereixen reiteradament, i també perquè regidors de l’oposició actuen sense cap 

responsabilitat. 

Conclou, doncs, que el cert és que hi ha malestar a la Guàrdia Urbana, que no 

sap mai si actuarà bé o no, si es defensarà el cos o se l’atacarà, i alerta que si aquesta 

situació no es resol aviat poden acabar tenint un problema greu de seguretat que no es 

poden permetre. 

Per tot plegat, avança que votaran a favor de la proposició perquè estan 

convençuts que el nomenament d’un regidor o regidora de Seguretat resoldria el 

problema que tenen ara mateix. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança que no pensen perdre el temps parlant d’aquesta 

proposició del PP, soci fundador de l’Alianza Popular liderada per Manuel Fraga, antic 

ministre d’Informació i Turisme durant la dictadura feixista de Franco. 

Altrament, diu que aprofitaran per aclarir al regidor de Ciutadans que la CGT 

fa molt de temps que va decidir que no tindria secció sindical a les forces d’ordre 

capitalistes, de manera que rebat que hagin pogut parlar amb aquest sindicat de 

matèries que tenen a veure amb la Guàrdia Urbana. 

I afegeix que aprofitaran el seu temps per mostrar la seva absoluta indignació 

en saber que avui la impunitat policial torna a sortir-se’n amb l’absolució de dos agents 

dels Mossos d’Esquadra acusats d’haver fet perdre un ull a Ester Quintana per impacte 

d’una pilota de goma. Afirma que senten fàstic del conseller Puig, de Manel Prat i els 

seus, i diu que més impunitat policial és insuportable, i remarca que la pitjor forma 

d’injustícia és la justícia simulada. 

 

La Sra. ANDRÉS replica al Sr. Sierra que el grup del PSC ha defensat la 

Guàrdia Urbana no només aquest any, que és el temps que Ciutadans porta a 

l’Ajuntament, sinó quan han estat al govern i a l’oposició, i ratifica que ho pensen fer 

sempre. 

Addueix que aquesta seva defensa no és reiterar en cada ple i comissió un 

discurs demagògic com fa el grup de Ciutadans, sinó apuntar-se a fer accions concretes 

a fi que la Guàrdia Urbana treballi en condicions. Assegura que no els preocupa tant 

que hi hagi regidor o regidora de seguretat o no com que es revisi la situació actual, 

els indicadors socioeconòmics i sociodemogràfics de la ciutat; detectar les noves 

necessitats a fi que la Guàrdia Urbana, i tots els serveis que treballen per la seguretat 

de la ciutat, actuïn en un context actualitzat. En aquest sentit, considera que el que està 

passant a Gràcia, o el que va passar en altres moments a Sants, rau molt probablement 

en el fet que el model de seguretat no és capaç de donar resposta a aquesta mena de 

situacions, i per aquest motiu la Guàrdia Urbana es posa contínuament en entredit, o 

és instrumentalitzada o utilitzada per formacions polítiques com la del Sr. Sierra, al 

qual retreu que amb la demanda de cessament del cap de la Guàrdia Urbana no està 
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ajudant aquest cos; altrament, entén que actua com a delegat sindical, amb tots els 

respectes als sindicats que considera prou madurs per defensar-se sols. 

Afirma, per tant, que és molt més favorable al fet que tots els grups puguin 

fer les seves aportacions al Pla director de la Guàrdia Urbana a fi d’abordar la seguretat 

des d’una perspectiva progressista, i remarca que la seguretat i la Guàrdia Urbana 

ultrapassen l’àmbit estrictament policial, i inclou aspectes com ara els usos de l’espai 

públic o el treball des de la inclusió social. 

Insisteix que allò que realment els preocupa és elaborar un model de seguretat 

que doni respostes, i no fer responsable exclusivament la Guàrdia Urbana de totes les 

qüestions de seguretat de la ciutat, que impliquen molts serveis i que reclamen 

responsabilitat política en comptes de demagògia. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que donen tanta importància a la Guàrdia Urbana 

que l’han comissionada a un dels màxims experts en seguretat, no només a Catalunya, 

sinó a l’Estat espanyol i a Europa, dins l’àmbit de responsabilitat de l’Alcaldia, de 

manera que quan ha calgut l’alcaldessa ha sortit a defensar políticament la tasca del 

comissionat de Seguretat, i també ho han fet tots els membres de l’equip de govern 

que tracten aspectes vinculats a la seguretat, que com molt bé ha expressat la Sra. 

Andrés, no se circumscriu a la Guàrdia Urbana, i que aquest cos no només fa tasques 

de manteniment de l’ordre públic. En aquest sentit, fa notar que el Pla director que 

acaben de presentar apunta en una altra direcció i vol destacar el treball dels 

treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana, que tenen una tasca molt important 

a la ciutat, moltes vegades invisibilitzada i poc grata. Remarca, doncs, que les 

responsabilitats polítiques en aquest àmbit estan coordinades i nega que hi ha hagi 

diferents posicions dins el Govern quant a la Guàrdia Urbana i els aspectes de 

seguretat. 

Confirma, per tant, que tots els canvis que s’han proposat en matèria de 

Guàrdia Urbana responen a la voluntat de garantir que el cos funcioni el millor possible 

i protegir els seus treballadors i treballadores i per construir un cos a l’altura dels reptes 

del segle XXI. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix el vot als grups municipals que han donat suport 

a la proposició, i lamenta que l’alcaldessa no només no hagi respost per quin motiu 

vol ser regidora de Seguretat sinó que ni tan sols hagi intervingut, i creu que aquesta 

sola actitud justifica la presentació d’aquesta proposició; i que s’agreuja encara més 

tenint en compte els moments d’inseguretat que viu la ciutat, que inclouen un 

increment de delictes greus, la retirada de divuit acusacions judicials d’aquest 

ajuntament contra presumptes implicats en incidents violents a Barcelona, el retorn 

de la violència okupa, la permissivitat amb el top manta, que ha mostrat la seva cara 

més agressiva amb l’atac a un agent de la Guàrdia Urbana. I afegeix que li sorprèn 

que l’alcaldessa, que dirigeix la Guàrdia Urbana, no hagi ordenat la retirada dels 

cartells que ha portat avui el grup de la CUP que ofenen els membres del cos. 

Recrimina que l’alcaldessa hagi estat incapaç, davant l’assetjament 

sistemàtic a la Guàrdia Urbana, de reprovar les declaracions i l’actuació del seu 

tinent d’alcaldia, el Sr. Asens, ni tampoc la impunitat amb què actua políticament 

la CUP. 

Reclama que s’aturi la pràctica de posar sota sospita, sempre, l’actuació de 

la Guàrdia Urbana, amb el silenci, si no el consentiment, del Govern de la ciutat; i 

denuncia que s’actuï considerant que tothom té dret a la presumpció d’innocència 

llevat dels agents de la Guàrdia Urbana. 

Precisa que aquesta actitud que els retreu s’ha vist ben clarament amb el 

Banc Expropiat a Gràcia, i aprofita per recordar que ja fa vuit mesos que el seu grup 

va denunciar que l’Ajuntament pagava el lloguer del local, i va fer un seguit de 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÀG. 56  

preguntes al Ple que van trigar mesos a respondre, durant els quals es va continuar 

pagant el lloguer, sense qüestionar-s’ho ni tan sols per raons legals. 

 

El Sr. CORONAS confirma i lamenta que, tot i que s’aprovi la proposició, 

el Govern no accepti fer el nomenament d’un regidor o regidora de Seguretat. 

Alerta el Govern de la ciutat que s’equivoca però, tenint en compte la 

situació, demana a l’alcaldessa que agafi les regnes de la seguretat a la ciutat. 

 

El Sr. GARGANTÉ es manifesta en contra del disturbi policial al districte 

de Gràcia; en contra de la impunitat policial en el cas d’Ester Quintana, i en contra 

de la proposició del grup del PP. 

 

La Sra. ANDRÉS avança el vot contrari del grup del PSC a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO diu al Sr. Fernández Díaz que rescindir el lloguer del 

local de Gràcia ocupat pel Banc Expropiat hauria sortit molt car a aquesta 

administració, de manera que es va fer el desembre del 2015, que és la primera data 

que es podia fer sense cost. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb divuit vots en 

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

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés 

i Ballarín, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira— i vint-i-tres vots a 

favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6.- (M1519/3380) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. El Plenari del 

Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a la 

condemna imposada per l'Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés 

Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d'anomalies jurídiques. Cal 

recordar que se'l condemna a 3 anys i mig de presó. 2. El Plenari del Consell Municipal 

de l'Ajuntament de Barcelona insta l'Audiència Provincial de Jaén a deixar lliure de 

càrrecs i en llibertat el regidor Andrés Bódalo Pastrana. 3.- Que es notifiqui la resolució 

del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona a Andrés Bódalo Pastrana, al 

Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l'Ajuntament de Jódar (Jaén), al Parlament 

Andalús, i al Govern de l'Estat espanyol. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig 

a la condemna imposada per l'Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés 

Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d'anomalies jurídiques. Cal 

recordar que se'l condemna a 3 anys i mig de presó. 2. El Plenari del Consell Municipal 

de l'Ajuntament de Barcelona insta l'Audiència Provincial de Jaén a deixar lliure de 

càrrecs i en llibertat el regidor Andrés Bódalo Pastrana. 3.- Que es notifiqui la resolució 

del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona a Andrés Bódalo Pastrana, al 

Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l'Ajuntament de Jódar (Jaén), al Parlament 

Andalús, i al Govern de l'Estat espanyol. 

Es presenta el text transaccionat següent que se sotmet a debat: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. L’Ajuntament de Barcelona se suma a la petició d’indult del sindicalista 

Andrés Bódalo, que ha recollit milers de suports en un manifest impulsat pel Sindicato 

Andaluz de Trabajadores (SAT), en vista de la desproporció de la pena imposada i 
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apel·lant a la situació d’extrema vulnerabilitat del seu entorn familiar més proper. 

2. L’Ajuntament de Barcelona vol manifestar, a més a més, la seva solidaritat 

amb la lluita contra l’atur i la marginalitat que abandera el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores (SAT) i expressa el seu suport als vaguistes que s’han mobilitzat per 

demanar la llibertat del també regidor de Jaén en Común, Andrés Bódalo. 

3. Demanem que aquest posicionament del Consell Plenari de l’Ajuntament 

de Barcelona es traslladi a Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicato Andaluz de 

Trabajadores (SAT) a l’Ajuntament de Jódar, al Parlament andalús, i al Govern de 

l’Estat espanyol. 

 

La Sra. ROVIRA saluda, en primer lloc, els companys i companyes d’Ítaca, 

del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) i del grup de suport Andrés Bódalo. 

Tot seguit, introdueix la proposició, que contextualitza referint-se al fet que 

durant els set anys de crisi moltes persones, famílies i col·lectius han estat castigats 

per retallades socials; també estafats amb contractes hipotecaris i desnonats, i milions 

de treballadors i treballadores han estat expulsats del món laboral a tot l’Estat espanyol, 

i milers de joves han hagut d’abandonar el país per recuperar els seus projectes de vida. 

Assenyala que en aquest context, que qualifica de devastador, comencen a 

sorgir un gran nombre de casos de corrupció que no exclou cap dels estaments i 

institucions de l’Estat espanyol. I remarca que ja d’ençà del 2008, diferents col·lectius 

i societat civil s’organitzen per poder frenar aquestes polítiques que malmeten 

greument el feble “estat del benestar” que es va assolir gràcies a anys de molta lluita 

social de les generacions que els han precedit; i, alhora, es vol posar damunt la taula la 

greu mancança de democràcia social i política de l’Estat espanyol. 

Puntualitza que, en aquest sentit, Andrés Bódalo, regidor de l’Ajuntament de Jaén i 

dirigent del SAT, com centenars d’andalusos i andaluses, ha estat al carrer defensant 

drets socials, principalment al món rural. Explica que milers de jornalers viuen una 

greu situació de precarietat i pobresa, ja que l’accés a la terra és impossible, a la qual 

cosa se suma l’explotació laboral als tajos, i la impossibilitat gairebé d’accedir, durant 

molts anys de males collites, al subsidi agrari en no poder ajuntar l’injust requisit de 

les peonades, i que comporta que centenars de jornalers i jornaleres s’agenollin davant 

dels patrons i alcaldes per poder aconseguir-ne les suficients per aconseguir l’almoina 

del subsidi agrari. 

Recapitula que el 2012, un any de molt males collites, el SAT va exigir la 

retirada del requisit de les peonades i va endegar una campanya de mobilització, en 

què gairebé mig centenar de jornalers i jornaleres es van tancar a la Casa de Cultura 

de Jódar per exigir la retirada d’aquell requisit i un pla especial de feina rural. 

Denuncia que la resposta de l’Ajuntament de Jódar va ser enviar-los la 

Guàrdia Civil per desallotjar-los, malgrat les reiterades peticions de reunió dels tancats 

a l’equip de govern municipal. Continua explicant que una vegada executat el 

desallotjament, els jornalers i jornaleres van fer una protesta pacífica davant 

l’ajuntament, sense que es produís cap agressió en cap moment. Tanmateix, mesos 

després, el PSOE de Jódar va denunciar Andrés Bódalo per agressió al tinent d’alcalde, 

un fet rotundament fals, corroborat per centenars de testimonis i pel mateix atestat de 

la Guàrdia Civil. 

Indica que Andrés Bódalo es troba ara mateix empresonat injustament i fa 

front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar la 

protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i els drets 

de milers de jornalers i jornaleres a Andalusia. 

Igualment, recorda que l’alcalde i el tinent d’alcalde de Jódar del PSOE estan 

d’acord amb l’indult, que també demanen amb aquesta proposició, i manifesta la 

solidaritat del seu grup. Igualment, fa avinent que el SAT s’ha posat en contacte amb 

els partits polítics que encara dubten sobre aquest indult per explicar-los que el mateix 
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PSOE el demana. Per tant, afirma que no entendrien un posicionament que no fos 

suficientment favorable a la proposició. 

 

El Sr. FORN anuncia el vot contrari del grup de CiU a la proposició. 

La Sra. MEJÍAS expressa el vot en contra del grup de Ciutadans. 

La Sra. CAPDEVILA avança que el grup d’ERC votarà a favor de la 

proposició, posicionament que justifica perquè va en consonància amb la proposició 

no de llei que el seu grup parlamentari va portar, i es va aprovar, a la comissió 

d’Empleo i Seguridad Social del Congrés dels Diputats el 15 de març d’enguany. 

Precisa que en aquella proposició ERC demanava la supressió de l’apartat 3 

de l’article 315 del Codi penal, és a dir, la despenalització del dret a vaga, i instava el 

Ministeri Fiscal a realitzar les actuacions necessàries per al sobreseïment de les causes 

en tramitació, i la revisió de les condemnes dictades de conformitat amb aquest article.  

Subratlla que el dret de vaga es reconeix en l’article vuitè del Pacte 

internacional de drets econòmics, socials i culturals, signat i ratificat per l’Estat 

espanyol. 

Igualment, indica que la Constitució espanyola, que tant sacralitzen alguns, 

també el recull en el seu article 28, i fa notar que gairebé quaranta anys després de la 

seva aprovació el desenvolupament d’aquest concepte constitucional no ha estat dut a 

terme, i la regulació de vaga es conté en una norma preconstitucional del Reial decret 

llei de relaciones de trabajo, de 4 de març de 1977. 

Observa, per tant, que quan es tracta de defensar els drets dels treballadors, el 

PP i el PSOE s’obliden de brandar la Constitució. 

Remarca que, malgrat que forma part del dret bàsic internacional i de formar part del 

seu ordenament jurídic, el dret de vaga s’està limitant de facto els darrers temps 

mitjançant una política repressiva que es fonamenta en l’article 315.3 del Codi penal 

com a mordassa de l’exercici del dret fonamental i advertiment als sindicats actius. 

Afegeix que aquest article respresenta una rèmora de l’articulat legislatiu franquista i 

s’utilitza en aquesta època de retallades econòmiques i de llibertats a fi d’actuar contra 

l’efectiu exercici del dret de vaga. Recrimina que es nega, fins i tot, el dret de resistir-

se a les reformes que han empès a la misèria i a l’atur milions de persones. 

Manifesta que el seu grup continuarà defensant tant com calgui el dret a una 

feina i un sou dignes i a no perdre les conquestes socials i laborals que tant han costat 

d’assolir gràcies a les mobilitzacions de vaguistes que, ara, es pretén criminalitzar. 

Afegeix que, malgrat que aquest article no va ser directament aplicat a Andrés 

Bódalo, es tracta d’una nova víctima de la repressió en la lluita pels drets dels 

treballadors i les treballadores. En conseqüència, afirma que el seu grup no pot fer altra 

cosa que expressar el rebuig a la condemna del regidor. 

 

La Sra. ESTELLER retreu al grup de la CUP que utilitzi la precarietat i el 

patiment de la gent per justificar la seva acció política i la violència a fi de generar un 

estat d’antisistema. Igualment, els acusa d’utilitzar aquest ajuntament, en comptes de 

per ajudar els qui diuen que volen ajudar, com a instància des d’on fer proclames. I 

remarca que amb la proposició que avui presenten, demanen que es deixi en llibertat 

una persona que no ha estat condemnada per exercir el dret de vaga, sinó per agressió. 

Per tant, valora les propostes de la CUP com a totalitàries; l’acusa de 

pretendre fer ingerència en el poder judicial i de no respectar la divisió de poders. 

Considera que si poguessin no s’hi pensarien dues vegades a instaurar un estat del 

terror, emprant la violència i les persones per assolir els seus objectius sense respectar 

els drets fonamentals. 

Critica durament la manera de fer política de la CUP, i li retreu que utilitzin 
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el regidor de Jódar com a instrument; i insisteix que està condemnat per agressió un 

regidor municipal. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que no poden justificar l’ús de la violència contra 

béns o persones, especialment en el cas de Jódar, on es va produir una agressió física 

al tinent d’alcaldia de l’Ajuntament, membre del PSOE. Aprofita l’ocasió per 

expressar el suport del PSC a Juan Ibarra. 

Precisa que la sentència a què es refereix la proposició no té a veure amb el 

dret de manifestació, sinó que aplica l’agreujant de reincidència a una persona que ja 

havia estat condemnada per agressions a un policia i una dona embarassada a Úbeda. 

Puntualitza que indultar —que és el que demana el grup de la CUP— suposa 

perdonar les penes imposades per les greus conseqüències personals i familiars que 

podria ocasionar el compliment de la condemna; tanmateix, creu que abans que es 

demani el perdó per al regidor Bódalo estaria bé que fos ell mateix qui demanés perdó 

a la víctima, cosa que no ha fet. 

Addueix que si els seus companys del PSOE d’Andalusia, especialment el 

regidor agredit, decideixen no oposar-se a l’indult tampoc no ho faran ells, però, 

altrament, afirma que no poden fer bandera de cap manera d’aquesta reivindicació i, 

per tant, votaran en contra de la proposició de la CUP. 

 

El Sr. ASENS avança el vot favorable de Barcelona en Comú. Dit això, agraeix al grup 

proposant d’haver acceptat la seva esmena i reconduir la proposició en els termes que 

el grup de suport volia quant a la petició d’indult. En segon lloc, expressa les reserves 

per una mesura de gràcia, que defineix com una quincalla de l’absolutisme del XIX, 

mal regulada i mal aplicada, de manera que massa sovint esdevé un instrument del 

poder per autoindultar-se a si mateix dels seus abusos. 

Tanmateix, remarca que si té algun sentit aplicar un indult és en casos com 

els que els ocupa, en què la sentència topa amb criteris de justícia, de professionalitat 

i d’equitat, i pels contextos social i personal del regidor, amb sis persones al seu càrrec. 

I afegeix que un altre motiu és la lliçó de dignitat que ha donat la víctima, en primer 

lloc, i els seus companys del Partit Socialista de Jódar i Jaén que han demanat l’indult. 

Considera, per tant, que cal respectar la demanda de la víctima de l’agressió, 

que entén que, entre altres motius, pretén assolir la pau social i perquè els veïns i veïnes 

demanen que el regidor quedi en llibertat. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que els grups contraris a aquesta proposició estan 

votant en contra dels drets socials, del dret de vaga, dels drets humans. 

Respon la intervenció del grup del PP, assenyalant que, de feixisme, 

totalitarisme i dictadures aquesta formació en té un màster. 

Finalment, fa notar que una part del Govern de la ciutat de Barcelona ha votat 

en contra de l’alliberament d’Andrés Bódalo, malgrat tots els esforços que s’han fet 

perquè tirés endavant la proposició, i recorda que en altres municipis el PSC hi ha votat 

a favor. 

 

El Sr. ASENS puntualitza, arran de la intervenció de la Sra. Esteller, que no 

es tracta d’una ingerència al poder judicial, i que l’indult és una facultat del poder 

executiu, que d’ençà del 2000 utilitza molt el PP, ja que més de dos-cents polítics 

condemnats per casos de corrupció han estat indultats; concreta que el Sr. Rajoy ha 

concedit més de vuit-cents indults. Afegeix que el Partit Socialista també ha abusat en 

el passat de la figura de l’indult, i critica que se’n faci un ús discrecional i interessat 

quan es tracta dels amics, però a canvi es desestimi en el cas dels adversaris polítics. 

Admet que la figura de l’indult està mal regulada, i que no pot ser un 

instrument arbitrari en mans del poder; però en tot cas, remarca que ha de servir per 
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corregir situacions d’injustícia i desproporció d’una pena amb relació als fets. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el suport del seu grup i de l’esquerra 

independentista a Andrés Bódalo i al SAT, i recorda que a Madrid fa dotze dies que es 

fa una vaga de fam per aconseguir la seva llibertat. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-dos vots 

en contra —emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. 

Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, i dinou vots a favor de la resta de 

membres del Consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Precs Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prec 1.- (M1519/3389) Que es creï la regidoria de Prevenció i Seguretat i se'n nomeni un 

regidor/a. 

 

El Sr. TRIAS situa el prec en el mateix context que altres qüestions que 

han tingut oportunitat de debatre en aquesta sessió, i insisteix en la complexitat de 

la situació de la seguretat i la prevenció a la ciutat. Recorda a l’alcaldessa que el seu 

càrrec porta implícita la responsabilitat en aquest àmbit, però critica que hagi optat 

també per ser-ne la responsable com a regidora. 

En conseqüència, demana, amb aquest prec, que es nomeni d’una vegada 

un regidor de Prevenció i Seguretat, atès que creu que és evident que l’alcaldessa 

no té temps material per dedicar-se a aquesta tasca, i entén que el moment actual és 

el més indicat per fer-ho, ja que el Govern ha passat d’onze a quinze regidors. 

 

La Sra. ALCALDESSA agraeix molt al Sr. Trias la preocupació pel bon 

funcionament del Govern municipal, tot i que avança que reiterarà la mateixa 

resposta que els ha donat altres vegades en què han formulat la mateixa qüestió. 

Així, manifesta que el comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, ha 

demostrat a bastament al llarg d’aquest any la seva idoneïtat per ser responsable 

tècnic de seguretat, ja que té una llarga experiència a l’Administració pública en 

matèria de cossos de seguretat, i reconegut prestigi internacional. 

Per tant, ratifica que està molt satisfeta d’haver treballat amb el 

comissionat durant tot aquest any, assumint ella el màxim rang polític —que molts 

li havien desaconsellat a fi de protegir-se en un segon pla—. Justifica l’assumpció 

de la responsabilitat política de la seguretat perquè la considera una qüestió 

prioritària. Afegeix que, juntament amb el comissionat, ja ha tingut diverses 

reunions amb la Guàrdia Urbana i ha pogut constatar i valorar la feina diària 

d’aquest cos. 

Considera, doncs, que el tàndem que formen el Sr. Recasens i la màxima 

responsable política del Govern municipal funciona i no hi troba motius per canviar-

ho. 

 

El Sr. TRIAS lamenta que la Sra. alcaldessa no estigui disposada a canviar 

d’opinió, com tampoc ho està ell a deixar d’insistir en aquesta qüestió. Admet que 

l’alcaldessa és la màxima responsable política, però creu que ha d’admetre que s’ha 

de deixar acompanyar; reconeix la vàlua tècnica del comissionat de Seguretat, però 

també constata que mai, els darrers anys, havien sorgit uns problemes com ara; que 
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no és el cas puntual de Gràcia, sinó l’autoconfiança de la Guàrdia Urbana i la 

necessitat d’unes directrius clares de funcionament. 

Insisteix que la solució no rau a fer un bon pla director de la Guàrdia 

Urbana, com és el cas, sinó en l’actitud, que actualment crea una situació 

d’inseguretat en el cos. 

Retreu a l’alcaldessa que determinats gestos i declaracions seves, o de 

membres del seu govern, provoquin desconcert i desorientació en la Guàrdia 

Urbana, i creu que aquest és l’autèntic problema. 

 

La Sra. ALCALDESSA avança que no accepten el prec del grup de CiU; 

i demana al Sr. Trias que es pregunti sincerament què desorienta la Guàrdia Urbana 

que, al seu parer, és l’actitud partidista d’alguns grups de l’oposició creant falses 

polèmiques en l’àmbit de la seguretat. NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prec 2.- (M1519/3372) Que el Govern presenti un pla de locals de concurrència pública, amb la 

finalitat de fomentar la preservació de les sales de cinema i espectacles com a bé 

cultural i arquitectònic de la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que per a Ciutadans la protecció dels 

equipaments culturals és el mateix que protegir la cultura, i n’enumera un seguit, 

sense els quals diu que Barcelona no seria el que és. 

Destaca el valor d’aquests espais com a punts de trobada i de relació amb 

la cultura, i que donen vida i essència a la vida urbana. Observa que una sala de 

cinema, de teatre o altres tipus d’espectacles són molt més que un escenari, una 

pantalla i butaques, i lamenta que avui dia el món de l’espectacle en viu i de 

l’audiovisual s’hagin vist afectats profundament per una nova concepció del 

consum cultural, que ha comportat el tancament de sales de cinema i de teatre a 

Barcelona; o també deplora la substitució d’un cinema o d’un teatre per un 

supermercat, com ha estat el cas recent del cinema Urgell. 

En conseqüència, justifica la presentació del prec amb què demanen la 

presentació d’un pla de locals de concurrència pública amb la finalitat de fomentar 

la preservació d’aquests locals, i destaca la conveniència d’elaborar un catàleg que 

inclogui els cinemes i altres sales d’espectacles, especificant en cada cas una fitxa 

tècnica. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix a la Sra. Barceló el prec que li permet estrenar-

se com a tinent d’alcaldia de Cultura, ja que fa escassament quaranta-vuit hores que 

ha assumit el càrrec. 

Dit això, manifesta que no poden acceptar el prec, no pas perquè no 

comparteixin les reflexions de la regidora, sinó perquè no està en disposició encara 

d’acceptar un compromís quan literalment encara no ha posat els peus a l’ICUB. 

Això no obstant, confirma que s’estan fent coses en la direcció que apunta 

la Sra. Barceló justament perquè comparteixen la sensibilitat que ha expressat. 

Precisa que està en marxa un pla de comerç cultural, provinent d’una proposta del 

grup del PSC de la passada legislatura, que té per objectiu evitar més tancaments, 

no només en l’àmbit del cinema o el teatre, sinó molt especialment de llibreries, i 

que parteix de l’estudi del model que ha posat en marxa París. 

Afegeix a aquestes actuacions la decisió adoptada pel Ple municipal, a 

petició del sector del cinema, d'afavorir la renovació de les sales amb un ajut de fins 

al 90% de l’import de l’IBI quan es reinverteixen els beneficis en l’actualització 

dels espais. 
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Conclou, per tant, que existeixen ajuts puntuals, un pla de comerç cultural 

que s’està treballant tècnicament, i diu que està convençut que trobaran punts en 

comú de tots els grups quan abordin més àmpliament aquests aspectes. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que recull les declaracions d’intencions del 

tinent d’alcaldia, tot i que considera que hauria pogut assumir el repte de fer el pla 

de concurrència pública que demanen. Recorda que Barcelona ha perdut un any 

sencer sense projecte cultural, cosa que no es pot permetre una ciutat que ha estat 

pionera i d’avantguarda en el món cultural; i remarca que la igualtat d’oportunitats 

també comença amb l’accés a la cultura i, per tant, cal preservar els espais on es 

genera. 

Acaba la seva intervenció citant Antonio Machado, que deia que “en 

cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que 

se da”. 

 

El Sr. COLLBONI discrepa amb el fet que s’hagi malbaratat un any, i 

assegura que es poden fer moltes coses i espera l’oportunitat d’explicar a bastament 

en comissió el projecte cultural del Govern. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prec 3.- (M1519/3384)  Instar que l'Ajuntament de Barcelona recuperi enguany el disseny 

original de l'escultor Enric Casanovas i Roy per a les futures medalles d'or al Mèrit 

Cultural, Científic, Cívic o Esportiu. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, en començar la seva intervenció, saluda el professor 

Frederic-Pau Verrié, eminent historiador de l’art, arxiver, arqueòleg, director emèrit 

del Museu d’Història de Barcelona i posseïdor de la Creu de Sant Jordi i la Medalla 

d’Or al Mèrit Artístic d’aquest ajuntament, que avui, als seus noranta-cinc anys, els 

acompanya en aquest ple. 

Dit això, assenyala que un dels guardons més prestigiosos que atorga 

aquest ajuntament són les medalles d’or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic i Esportiu 

com a reconeixement a la trajectòria de persones o entitats que han treballat en favor 

de la ciutat. Recorda que l’origen dels guardons es remunta al 1930, quan aquesta 

institució va prendre la decisió de crear la Medalla de la Ciutat per tal de lliurar-la 

en testimoni d’agraïment a l’escultor Josep Llimona, president de la Junta de 

Museus, després que oferís a la ciutat la seva obra El treball. Precisa que es va fer 

l’encàrrec a l’escultor noucentista Enric Casanovas i Roy, deixeble de Llimona, que 

va modelar la medalla en or amb el disseny d’una al·legoria de la ciutat d’inspiració 

mediterrània, amb un vaixell a la dreta i un arbre a l’esquerra, i al revers l’escut de 

Barcelona i una corona de llorer amb espai per gravar-hi el nom de la persona 

guardonada. Afegeix que la cerimònia de lliurament de la primera medalla es va 

celebrar al Saló de Cent el 7 de juliol de 1932. 

Recorda que el model d’aquella medalla, adoptat pel Govern republicà, va 

ser vigent fins al final de la Guerra Civil; i glossa la figura de Casanovas, 

malauradament oblidada avui, remarcant que es va mantenir fidel a la Catalunya 

republicana havent-se d’exiliar després de la desfeta del 1939. 

Fa avinent que el 1940, les autoritats franquistes van encarregar un nou 

disseny de la Medalla de la Ciutat a Frederic Marès, amb una figura sedent que 

porta a la mà dreta una branca de llorer i a l’esquerra una victòria alada, símbol de 

la victòria del feixisme espanyol, un model que encara és vigent avui dia. 
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Subratlla que aquesta situació anòmala i impròpia d’un ajuntament 

democràtic ha estat denunciada per prestigioses personalitats de l’àmbit acadèmic, 

començant pel professor Verrié, i celebra, avui, constatar com es recupera, amb tots 

els honors, un dels màxims símbols municipals. Remarca que, atès que l’actual 

govern de la ciutat s’ha de regir per deure de memòria, que obliga a restituir la 

dignitat històrica dels valors democràtics perseguits per la dictadura franquista, el 

seu grup l’insta a recuperar, enguany, el disseny original de Casanovas. 

 

El Sr. ASENS se suma a l’agraïment expressat al professor Verrié per 

acompanyar-los avui, més encara tenint en compte la durada de la sessió. 

Confirma que assumeixen la proposta del grup d’ERC, però puntualitza 

que hauran d’esperar la valoració prèvia de la Societat Catalana d’Estudis 

Numismàtics, pertanyent a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Prec 4.- (M1519/3385) Que el Govern municipal es comprometi, amb relació als maltractaments a 

gent gran, a dur a terme les propostes de mesures preventives proposades per les 

entitats del tercer sector i de forma prioritària i urgent posar en funcionament un 

telèfon de consulta i suport on les persones grans que pateixen maltractaments es 

puguin adreçar. 

 

La Sra. CAPDEVILA formula el prec amb relació als maltractaments a la 

gent gran, sovint invisibles, i una de les formes de violència menys estudiada i poc 

compresa. 

Observa que les persones que pateixen aquestes situacions tendeixen a no 

manifestar-ho, bé per vergonya o bé pel temor de ser allunyades de les seves llars, 

o a les represàlies que puguin prendre els qui exerceixen el maltractament, ja siguin 

familiars o persones contractades. 

Precisa que les entitats del tercer sector han alertat aquest mateix mes que 

els casos de maltractament a la gent gran no han disminuït i que, altrament, apunten 

cap a l’increment; que els Mossos d’Esquadra reben una mitjana diària de tres 

denúncies per maltractament d’una persona gran a Catalunya, i asseguren que el 

90% de casos no es denuncien. 

En conseqüència, considera que cal plantejar-se aquesta realitat, i tenir en 

compte les recomanacions de les entitats del tercer sector pel que fa a l’elaboració 

de polítiques educatives de sensibilització adreçades a infants i joves; potenciar el 

reconeixement de les persones grans i el seu paper social i familiar, promovent el 

bon tracte. 

Manifesta que aquesta política de sensibilització ha de començar a l’escola 

primària, i explicar a la població què són els maltractaments a persones grans —

físics i verbals, intimidacions, tracte indiferent, càstigs i privacions— i les seves 

conseqüències. 

Afegeix que calen serveis específics per a persones grans maltractades, i 

denuncia la inexistència d’un telèfon de consulta o suport especialitzat com sí que 

existeix per als casos de violència de gènere. 

Igualment, consideren que cal mirar aquests casos amb perspectiva de 

gènere, en vista del percentatge de dones entre el col·lectiu de persones grans. 

 

La Sra. ALCALDESSA comparteix amb la regidora que els 

maltractaments a la gent gran són una de les formes de violència més invisibles i 

difícils de detectar perquè habitualment es produeixen en l’àmbit privat. 

Subscriu plenament, doncs, que la ciutat no ha de tolerar maltractaments a les 

persones grans, i aprofita per recordar que fa anys que l’Ajuntament treballa en 

aquest àmbit. Així, precisa que l’Àrea de Drets Socials ha posat en marxa d’ençà 
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de l’inici del mandat un seguit d’iniciatives, entre les quals conferències 

informatives en casals de gent gran, centres cívics, casals de barri; la Generalitat, el 

Consorci de Salut i Serveis Socials i l’Ajuntament fan un seguiment exhaustiu dels 

casos detectats; s’impulsa una xarxa de suport a les famílies cuidadores, i els grups 

de tractament de persones cuidadores als centres socials; formació en l’àmbit del 

maltractament dels professionals de serveis socials, de manera que sumats als ja 

formats en edicions anteriors arriben a més del 53%. 

Afegeix que han elaborat, també, un procediment i circuit sociosanitari per 

coordinar millor els serveis bàsics de salut i serveis socials a fi de millorar la 

detecció de maltractaments, i estan redactant un protocol únic d’actuació entre els 

serveis socials i els cossos de seguretat, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. 

Anuncia, doncs, que acceptaran el prec, atès que la demanda del grup 

d’ERC s’inscriu en les actuacions en marxa. Puntualitza, tanmateix, que consideren 

que l’estratègia ha de ser global. 

Concretant el cas de la comunicació telefònica, indica que ara com ara 

l’Ajuntament disposa d’un telèfon gratuït (900 703 030) del Centre d’Urgències i 

Emergències Socials (CUESB), que ofereix atenció psicosocial permanent, incloses 

les situacions de maltractament a les persones grans, durant les vint-i-quatre hores 

del dia. Afegeix que els centres de serveis socials, mitjançant el telèfon 936 197 

311, proporciona informació i suport a les persones grans que pateixen 

maltractaments. 

Admet que, probablement, aquestes dues possibilitats d’accedir als serveis 

per via telefònica no són prou conegudes, per la qual cosa estudiaran fer una 

estratègia publicitària per a la seva difusió entre la població. 

 

c) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1.- (M1519/3388) Quines accions s'han pres fins aquest moment i quina és la calendarització 

d'accions futures pel que fa a la regulació del treball sexual a la ciutat de Barcelona? 

 

La Sra. VILA formula la pregunta. 

 

La Sra. PÉREZ puntualitza, abans de respondre, que el Govern s’ha 

mostrat favorable a establir un marc normatiu respectuós amb els drets de les dones 

que exerceixen el treball sexual per decisió pròpia, i de distingir la seva situació de 

la d’aquelles dones que l’exerceixen forçades, que és una greu vulneració dels drets 

humans. 

Recorda que els municipis no tenen competències per regular el treball sexual, que 

és competència de l’Estat. Feta aquesta puntualització, confirma que continuaran 

treballant per garantir els drets de les dones que exerceixen per decisió pròpia, 

juntament amb una valoració dels efectes de l’ordenança del civisme en aquestes 

dones, que les ha estigmatitzades i criminalitzat amb les conseqüències que això 

comporta quant als accessos als serveis i prestacions bàsiques. Afegeix que 

impulsaran projectes d’atenció dirigits al seu apoderament i no pas a considerar-les 

com a víctimes, que passa per un increment dels recursos econòmics dels projectes 

de les entitats que actuen en pisos i locals; l’augment dels recursos d’atenció a fi 

d’afavorir la integració sociocultural de famílies monoparentals femenines, sobretot 

de procedència nigeriana, o projectes com l’habitatge compartit per un conjunt de 

dones, que estan treballant amb entitats. Afegeix que han començat a fer un 

diagnòstic, amb la participació directa de les dones, a fi de conèixer les seves 

necessitats en l’exercici del treball sexual, que anirà juntament amb la tasca 
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endegada per l’agència ABITS amb entitats socials per buscar estratègies per donar 

resposta a les dones que treballen a l’espai públic i als problemes de convivència i 

seguretat. Igualment, remarca que en els casos en què es manifesta la voluntat d’un 

canvi d’activitat s’estan oferint programes d’ocupabilitat i de formació flexibles i 

individualitzats. 

Continua dient que estan elaborant un estudi diagnòstic i un informe de 

propostes per a l’acompanyament de dones trans que exerceixen el treball sexual; i 

en els casos de precarietat i pobresa, defineixen una estratègia contra la feminització 

de la pobresa que ofereixi oportunitats a més llarg termini. 

 

La Sra. VILA fa avinent que voldrien conèixer l’opinió dels nous membres 

del Govern quant a la legalització del treball sexual, atès que el PSC s’ha mostrat 

sempre com una força política evolucionista i contrària a aquesta legalització, en 

contra dels postulats de Barcelona en Comú. En conseqüència, fa notar que en el 

programari de les dues forces polítiques que avui componen el nou govern de la 

ciutat hi ha una evident contraposició de models que entén que, en comptes de 

sumar, es contrarestaran entre ells per quedar en no-res. 

Addueix, per tant, que es posa de manifest la contradicció del nou govern, 

la seva feblesa ideològica, així com la renúncia a molts principis i, per tant, 

incompliments. 

Considera que en l’àmbit de la prostitució aquesta situació es traduirà en 

no-intervenció, en l’efecte crida de les màfies i explotadors, vulneració dels drets 

humans amb el consentiment del Govern municipal, Barcelona com a referent de 

turisme sexual, i problemes greus de convivència que ja han explotat, no només a 

Ciutat Vella, sinó en altres districtes de la ciutat. 

 

La Sra. PÉREZ replica a la Sra. Vila que quan formuli preguntes sobre 

polítiques públiques en matèria de prostitució les continuarà responent ella com a 

responsable d’aquestes polítiques. En conseqüència, li assegura que continuaran 

treballant en la línia de garantir els drets de les dones que exerceixen lliurement el 

treball sexual. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 2.- (M1519/3373) Quin és el balanç que fa el Govern d'aquesta mesura, quants pisos s'han cedit 

en lloguer social i què s'ha fet per tal d'aconseguir la col·laboració de les 

plataformes? 

 

La Sra. MEJÍAS formula la pregunta dirigida a l’alcaldessa i recorda que 

el Govern va anunciar, l’agost de 2015, una mesura que consistia en la condonació 

del 80% de la multa per emprar un pis com a allotjament turístic sense llicència si 

se cedia a lloguer social. Precisa que a Barcelona s’havien detectat més de sis mil 

habitatges sense llicència oferts per determinades plataformes turístiques. 

En conseqüència, pregunta per l’efectivitat de la mesura, quants pisos s’han 

cedit a lloguer social, i de quina manera això ha contribuït a incrementar el parc 

d’habitatge social a Barcelona. La Sra. ALCALDESSA manifesta que per al Govern 

municipal ha estat una prioritat posar ordre en el sector dels allotjaments turístics, 

concretament en els habitatges d’ús turístic il·legals. 

Celebra, doncs, que el grup de Ciutadans s’interessi per com avancen les 

mesures endegades en aquest sentit, atès que la seva formació ha expressat posicions 

contràries a la regulació proposada pel Govern. 

Precisa que en el cas d’habitatges d’ús turístic il·legals han establert una 

estratègia global que inclou tot un seguit de mesures, entre les quals la realització el 
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2015 de 2.018 procediments d’inspecció; la disponibilitat d’un centre de recepció de 

trucades sobre apartaments turístics que es va posar en marxa durant el mandat 

anterior, i que ja ha atès més de tres mil trucades; el reforç especial a la Barceloneta 

arran de les molèsties que hi causen els habitatges d’ús turístic il·legals. Afegeix que 

s’ha enviat requeriment a 21 plataformes digitals que ofereixen habitatges d’ús turístic 

il·legals a fi que compleixin les obligacions establertes per llei. Igualment, explica que 

durant la tardor, la Direcció de Serveis de Llicències i Inspecció de la Gerència Adjunta 

d’Urbanisme ha estat fent el seguiment de tots els requeriments enviats, i resolent les 

al·legacions presentades. 

Indica que continuen treballant amb el programari aranya web, que 

inspecciona la xarxa a fi de detectar apartaments turístics il·legals, especialment en els 

portals amb més ofertes com HomeAway o Airbnb, que permet aplicar els expedients 

sancionadors corresponents. 

Subratlla que a fi de fer més efectiva la lluita contra aquests allotjaments 

turístics il·legals és clau un canvi de marc legislatiu, i en aquest sentit han presentat 

al·legacions a la proposta de decret del Reglament de Turisme de Catalunya, i ara 

hauran de seguir-ne l’evolució. 

 

La Sra. MEJÍAS assenyala que l’alcaldessa no ha respost la pregunta de 

quants pisos s’han cedit en lloguer social. 

Replica que Ciutadans no només està d’acord a regular i ordenar el sector dels 

habitatges turístics, sinó que era un punt del seu programa electoral amb els objectius 

d’establir una regulació adequada a la situació, no de caràcter absolutament restrictiu 

com pretén el Govern; garantir el pagament de la fiscalitat, i l’exigència de la 

inspecció, i precisa que segons les dades de què disposen només hi ha un inspector per 

cada tres-cents pisos turístics. 

En conseqüència, i considerant la imminent arribada de la temporada d’estiu, 

pregunta també si s’han col·locat les plaques identificatives als edificis amb 

apartaments turístics. 

Consideren que les mesures implantades no han estat prou efectives i, 

altrament, s’ha imposat la restricció absoluta però sense anar acompanyada 

d’ordenació i regulació clara que aboca a una situació d’inseguretat jurídica. 

 

La Sra. ALCALDESSA està d'acord que cal una regulació millor, i confirma 

que estan treballant amb la Generalitat en aquesta línia. També està d’acord amb el fet 

que falten inspectors, i assenyala que en aquest cas han de resoldre el límit estatal 

imposat a noves contractacions. 

Quant a la mesura específica plantejada com a prova pilot de cessió 

d’habitatges irregulars en lloguer social, indica que s’ha començat a implementar a 

Ciutat Vella, on es va fer una primera tramesa de 431 notificacions a la propietat, i han 

obtingut, de moment, la resposta de quatre propietaris interessats a acollir-se a la 

mesura. Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 3.- (M1519/3393) Quines actuacions i posicionaments del Govern municipal té previst rectificar 

o modular amb relació als diferents departaments des de la seva constitució amb la 

previsió de nou cartipàs municipal? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pregunta per la nova assignació de 

responsabilitats arran de l’ampliació del Govern municipal amb el grup del PSC, 

que entén més com un repartiment de càrrecs que no pas la voluntat de promoure 

un veritable acord de ciutat amb continguts reals de govern. 

Es refereix a les declaracions del secretari general del PSOE, el Sr. Pedro 

Sánchez, que valorava la incorporació del PSC al Govern de Barcelona com una 
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oportunitat de modificar el rumb polític de Barcelona en Comú. Per tant, pregunten 

a l’alcaldessa quines polítiques es modificaran o modularan. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que no en modificaran cap ni una, tal com 

ja han explicat públicament. Puntualitza que estan per la política d’acords, i 

manifesta que tenen la voluntat de sumar a fi d’implementar polítiques de canvi. 

Per tant, valora l’entrada del grup del PSC al Govern de la ciutat com una aportació 

en positiu, sense que es modifiquin polítiques posades en marxa durant l’any des de 

l'inici de mandat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reformula la pregunta en considerar que no ha 

estat resposta, i pregunta si es tracta de “postureo” polític de l’alcaldessa o de 

“pastoreo” de càrrecs de govern per part del PSC. 

Insisteix que el Sr. Sánchez ha declarat que l’entrada del Grup Socialista 

al Govern respon a la necessitat de modificar el rumb, mentre que l’alcaldessa 

assegura que no es canviarà cap de les polítiques endegades. 

Per tant, pregunta si mantindrà el suport als acords al procés 

independentista expressats durant aquest any de mandat. Si continuarà endavant 

amb la proposta de remunicipalitzar tots els serveis públics que el PSC va privatitzar 

durant els seus governs. Insisteix a preguntar si està disposada a modificar la 

proposta de moratòria de l’activitat econòmica, una part de la qual afecta el sector 

turístic, malgrat que el seu soci de govern ho hagi criticat obertament. 

Continua preguntant si enderrocaran Can Vies, ja que el PSC ho ha 

reclamat diverses vegades; per la cobertura de la ronda de Dalt, o la modificació de 

l’ordenança de civisme. 

Conclou, doncs, que si l’alcaldessa no li nega aquestes observacions, 

considerarà que l’acord de govern respon a un repartiment de càrrecs entre 

Barcelona en Comú i el PSC, ja que no han estat capaços d’intentar modificar, 

promoure i incentivar noves polítiques de ciutat, ni de rectificar les equivocades. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que es nota la proximitat de la campanya 

electoral; i reitera que estableixen acords perquè són un govern responsable i en 

minoria que, evidentment, ha d’arribar a acords i sumar. 

Ratifica, per tant, que estan molt orgullosos i se senten molt forts amb la 

capacitat de sumar; i remarca que ni estan modificant polítiques ni fent renúncies, 

sinó que sumen per reforçar les polítiques de canvi que la ciutadania ha votat. I fa 

notar que allò que es manté invariable és la línia del grup del PP en l’apartat de 

precs i preguntes, en clau més estatal i partidista que no pas de ciutat. 

 

Preg. 4.- (M1519/3397) Creu el Govern municipal que ha de mantenir la suspensió de llicències 

d'allotjaments turístics a tota la ciutat de Barcelona, fins quan i amb quina 

justificació? 

 

El Sr. MULLERAS addueix que la moratòria de llicències d’allotjaments 

i de qualsevol activitat turística, la primera mesura important, i unilateral, que va 

adoptar el Govern municipal, és un mal negoci per a la ciutat arran de l’impacte 

econòmic que suposa, per les possibles indemnitzacions milionàries que 

l’Ajuntament hauria de pagar, i per l’economia submergida que provoca. 

Es refereix, seguidament, a la declaració del Sr. Pisarello en aquesta 

mateixa sessió afirmant que el PSC no s’ha incorporat al Govern municipal per 

canviar-ne la direcció; tanmateix, pregunta si aquesta incorporació afectarà les 

polítiques turístiques, o si el Govern municipal creu que ha de mantenir la suspensió 

de llicències turístiques a tota la ciutat, fins quan i amb quina justificació. 
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La Sra. SANZ observa que el Sr. Mulleras sempre formula preguntes 

addicionals a les presentades a l’ordre de dia de les sessions. En conseqüència, 

confirma que li respondrà estrictament la pregunta que hi consta. 

Així, respon que en l’aprovació inicial del Pla especial d’allotjaments 

turístics (PEUAT) hi queda circumscrita la suspensió, de manera que actualment 

opera aquest pla que estableix on no es poden demanar llicències i, en els casos en 

què el pla ho permet, ja s’ha aixecat la moratòria. Indica, igualment, que serà així 

fins a l’aprovació definitiva del PEUAT, que inclourà les al·legacions de veïns i 

veïnes i dels grups municipals, de manera que convida el grup del PP ha presentar-

ne. 

Precisa que la justificació del manteniment de la suspensió de llicències és 

posar ordre i control a la proliferació d’allotjaments turístics, preservar els veïnats 

i protegir l’estructura de barris habitats per residents autòctons. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta, a tall d’exemple, quin problema genera un 

hotel a Sant Andreu, a Nou Barris o a les Corts, tots districtes que reclamen hotels 

perquè volen atraure turisme i comerç. 

Remarca que la riquesa generada pel turisme no és només econòmica sinó 

també social i cultural, i que la moratòria turística i el PEUAT no són altra cosa que 

una cortina de fum per no afrontar el veritable problema que es genera quan el 

turisme va en contra de la convivència a l’espai públic o en els edificis de veïns i, 

sobretot, els allotjaments il·legals, i també legals, que incompleixen la normativa. 

Considera que la situació s’ha d’afrontar amb un pla de xoc d’inspecció que 

solucioni aquestes situacions. 

Reflexiona, finalment, si l’entrada al Govern del grup del PSC significarà 

el final de la moratòria, atès que en diverses ocasions s’hi ha mostrat contrari. 

 

La Sra. SANZ recomana al Sr. Mulleras que es llegeixi detingudament el 

PEUAT a fi de comprovar que molts dels aspectes que esmenta hi són incorporats. 

Igualment, li demana que els facin arribar alguna proposta, si la tenen, per resoldre 

els problemes del turisme a la ciutat. I constata la participació del PP en el model 

de barra lliure turística que va imperar durant el mandat anterior. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5.- (M1519/3381) Tenint en compte que els venedors ambulants han denunciat públicament que 

van ser colpejats primerament per membres de la Guàrdia Urbana el 18 de maig 

passat, s'ha obert una investigació per depurar responsabilitats dins el cos i, si és 

certa l'acusació particular de l'Ajuntament contra el venedor ambulant empresonat, 

quin bufet d'advocats representarà el Consistori? 

 

La Sra. LECHA justifica la pregunta arran dels fets ocorreguts el 18 de 

maig passat, quan diversos venedors ambulants van explicar que havien estat 

perseguits i colpejats per membres de la Guàrdia Urbana de paisà i de les UPA en 

una operació de confiscació de material. Indica que, com a resultat de la batussa, un 

membre de la Guàrdia Urbana també va rebre un cop de branca, fet arran del qual 

es va filtrar als mitjans un vídeo de nou segons, que formava part d’un de més llarg 

que no s’ha fet públic. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que l’Ajuntament té més de sis mil cinc-

centes persones de plantilla, a banda dels instituts i empreses associades, i si algú té 

coneixement d’un sol funcionari que hagi comès un delicte o una agressió, cal posar 
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immediatament una denúncia amb les proves que pertoquin, sigui qui sigui la 

persona denunciada. 

Pel que fa als fets del 18 de maig, manifesta que no tenen cap constància 

que es produïssin altres agressions que la que ha esmentat la regidora, i remarca que 

no es pot parlar d’agressions si no hi ha proves. Per tant, corrobora que no tenen 

cap indici que la càmera que va enregistrar les imatges que han transcendit als 

mitjans n’hagués enregistrat de prèvies. 

Afirma que, com a alcaldessa de la ciutat, rebutja i li ofèn qualsevol 

agressió o forma de violència en general, i particularment contra qualsevol 

treballador públic, com són també els agents de la Guàrdia Urbana, que no pot 

quedar impune. Per tant, fa avinent que han actuat amb immediatesa per expressar 

el suport als agents contra els quals havien quedat provades les agressions. 

Insisteix que si algú té coneixement d’altres fets ha d’aportar les proves 

perquè s’obrin les investigacions, altrament, amb manca de proves, no entén quina 

investigació es pot obrir. 

 

La Sra. LECHA puntualitza que la pregunta que ha formulat demana quin 

bufet d’advocats representarà el Consistori. 

Indica, també, que en el vídeo esmentat es pot veure com els agents de la 

Guàrdia Urbana branden la porra desembeinada, fet que dóna a entendre que la 

gravació és més llarga. 

Replica l’afirmació de l’alcaldessa que si no hi ha proves no hi ha 

agressions dient que el fet que no es tinguin les proves no significa que no s’hagin 

produït uns fets. 

Afegeix que s’ha filtrat que el bufet d’advocats que sembla que ha 

contractat l’Ajuntament en aquest cas, és el mateix que acusa un regidor municipal 

de coaccions. La Sra. ALCALDESSA respon que l’Ajuntament disposa de serveis 

jurídics propis per a fets ordinaris, i que la Guàrdia Urbana és un cos sotmès a un 

risc evident per la seva activitat al carrer, per la qual cosa rep un suport jurídic 

extraordinari que s’atorga amb tota transparència mitjançant concurs, i que en 

aquest cas el bufet que representa el Consistori és el guanyador del concurs. 

Quant a la darrera observació de la regidora, respon que han emès un 

comunicat clar que posa de manifest que no s’han produït coaccions, tret de l’ús 

que s’ha donat als fets en benefici d’obtenir titulars, i la utilització partidista per 

part d’algunes forces polítiques. 

 

La Sra. LECHA, sense micro, reclama el nom del bufet, i la Sra. 

ALCALDESSA diu que en aquest moment no el recorda i que l'hi dirà al més aviat 

possible. 

 

Preg. 6.- (M1519/3382) Tenint en compte el cartell produït per TMB, dins la campanya sobre la línia 

9 Sud, on surt un home en posició de manspreading i que aquesta empresa pública 

té intenció de fer una segona onada d'aquesta campanya al setembre, sol·licitem si 

es revisarà aquesta imatge i si, en canvi, es pensa produir una campanya per 

combatre aquesta pràctica masclista? 

 

La Sra. ROVIRA assenyala que entre els cartells de la campanya endegada 

per TMB, el 4 d’abril passat, per donar a conèixer la L9 Sud entre els usuaris 

potencials, n’hi ha un on apareix un home en posició manspreading. Precisa que 

aquest anglicisme es refereix a la pràctica d’alguns homes d’asseure’s a l’espai 

públic amb les cames obertes, ocupant, per tant, l’espai de més d’una persona, i que 

des d’una òptica feminista és considerada una pràctica masclista. Concreta que el 

terme es va popularitzar amb una campanya feminista contra aquesta pràctica a 
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Nova York. 

En conseqüència, formulen la pregunta sobre si l’empresa TMB pensa 

excloure aquest cartell en la segona onada de la campanya, i si ha previst fer la 

campanya inversa per denunciar aquesta pràctica masclista a l’espai públic. 

 

La Sra. VIDAL respon que els protagonistes de les fotografies dels cartells 

de la campanya de promoció de la L9 són usuaris habituals de metro, no models. 

Quant a la imatge d’un home assegut amb les cames obertes, subscriu que es tracta 

d’una conducta habitual que provoca molèsties als usuaris del transport públic, on 

tothom ha de compartir espai i facilitar la convivència. 

Assenyala, com ja ha dit la Sra. Rovira, que aquesta conducta ha estat 

objecte de crítiques a internet amb campanyes certament enginyoses, especialment 

en grans ciutats nord-americanes, malgrat que altres no ho han considerat un 

problema. 

Entén que és pertinent, per tant, tractar aquesta qüestió de pràctica de 

gènere a Barcelona, i aprofita per informar que TMB està treballant una campanya 

de sensibilització, que els propers mesos es traduirà en diverses accions educatives 

per millorar la convivència. 

Considera que tota campanya informativa ha d’incorporar la perspectiva 

de gènere i, per tant, pràctiques com els manspreading i altres comportaments s’hi 

han d'incloure. La Sra. ROVIRA fa avinent que la regidora no ha respost la 

pregunta, i entén que el cartell no es retirarà de la campanya aquesta segona ocasió, 

tot i que la Sra. Vidal ha anunciat una campanya de sensibilització en general. 

Diu que li preocupa que la regidora consideri que el cartell no fa altra cosa 

que reflectir una pràctica habitual de molts usuaris, sobretot perquè Barcelona en 

Comú es declara una formació feminista i fa polítiques bones en aquesta línia. 

Reclama, per tant, que apliquin la transversalitat de gènere davant una 

pràctica molt molesta en l’ús de l’espai públic. 

 

La Sra. VIDAL puntualitza que la campanya de la L9 tindrà una segona 

fase, i que ella aposta perquè no s’emprin les mateixes imatges. Remarca que ha 

parlat d’una campanya específica de convivència que s’endegarà properament, que 

inclourà la perspectiva de gènere i tractarà pràctiques invasives de l’espai públic. 

 

Abans de donar pas al següent punt de l’ordre del dia, la Sra. 

ALCALDESSA respon la petició de la Sra. Lecha i indica que el bufet d’advocats 

és Molins&Silva. 

 

d) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Únic.- (M1519/3398) Se sol·licita al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 30 d'octubre de 

2015 del Plenari del Consell Municipal: El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Instar el Govern municipal a presentar per a la seva aprovació el nou Pla municipal 

d'habitatge de Barcelona 2016-22, en el termini màxim de 6 mesos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es refereix al fet que una de les primeres 

mesures que havia de presentar el Govern municipal en iniciar la legislatura era el 

Pla d’habitatge, més encara quan l’alcaldessa que presideix aquest govern sempre 

havia defensat que s’havia d’afavorir l’accés a l’habitatge i que això havia de ser 

una de les prioritats de la ciutat, tenint en compte, a més, que l’anterior Pla 
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d’habitatge és del 2008 i amb una vigència esgotada. 

Per tant, tenint en compte la manca d’iniciativa del Govern en aquest sentit, 

recorda que el seu grup va presentar, l’octubre de 2015, una proposta, aprovada per 

gran majoria, inclòs el Govern de la ciutat, que va posar com a única condició 

l’ampliació del termini de presentació del pla de tres a sis mesos, i que el seu grup 

va acceptar. Tanmateix, remarca que el termini de mig any ja ha expirat i encara no 

s’ha presentat el Pla d’habitatge, motiu pel qual formulen aquesta pregunta de 

seguiment. 

 

El Sr. MONTANER precisa que la regidoria, d’ençà que es va presentar 

aquesta proposta, es va posar a treballar en el pla, i el novembre va crear un equip 

de redacció, incorporant-hi dos membres procedents de l’economia cooperativa i 

tres tipus d’assessors, i confirma que durant aquests mesos han estat treballant amb 

els tècnics municipals responsables en l’àmbit d’habitatge. 

Assenyala que el Pla d’habitatge, amb vigència 2016-2026, té en compte 

especialment les diferències dels districtes i dels barris, motiu pel qual s’han fet vint 

sessions obertes i participatives als deu districtes entre els mesos de febrer i abril, i 

es va fer una sessió de ciutat el 22 d’abril a les Cotxeres de Sants, amb la participació 

de més de dues-centes persones. Precisa que el pla ja està redactat, i atès que encara 

està en fase de revisió interna per afinar indicadors de seguiment i els pressupostos, 

fa avinent al Sr. Fernández Díaz que, si ho vol, li pot donar l’índex detallat del 

contingut. 

Indica que tenen previst que el procés de revisió interna acabarà durant el 

juny, i que el juliol estaran en condicions de presentar el Pla d’habitatge als grups; 

afegeix que el 21 de juliol se celebrarà la sessió permanent del Consell Social de 

l’Habitatge per rebre totes les esmenes, i que el setembre es redactarà la versió 

definitiva del pla, de manera que a finals de setembre o principis d’octubre es podrà 

portar a la comissió de Drets Socials. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix la informació que els ha donat el 

regidor, però constata que durant el primer any de mandat el Govern no ha estat 

capaç de presentar un pla que havia de tenir enllestit i perfilat, teòricament, molt 

abans d’acabar aquest primer any. 

Tanmateix, desitja que es compleixin els terminis apuntats pel regidor, i 

més que no pas l’índex, li demana que els facin arribar el calendari i l’assignació de 

recursos de les diverses promocions d’habitatge, atès que fins a dia d’avui han vist 

molt cartró i poca pedra en polítiques d’habitatge. Puntualitza que des de l'inici de 

mandat només s’han iniciat dues promocions noves, 91 habitatges socials al carrer 

Tànger i a Quatre Camins, i es manté la política d’anteriors governs de solars 

públics buits —actualment 75— que haurien de permetre la construcció 

d’aproximadament cinc mil habitatges socials. Afegeix que han constatat també que 

continuen les renúncies i els desistiments per part dels adjudicataris d’habitatges 

socials, dos de cada tres, fet que implica, al seu parer, una revisió en profunditat del 

sistema d’adjudicacions d’habitatge social. 

 

El Sr. MONTANER entén que el Sr. Fernández Díaz accepta que el termini 

que han establert és raonable per fer el millor Pla d’habitatge possible. 

Puntualitza, però, que les dades de què disposa el regidor són incompletes, 

ja que s’ha iniciat una promoció al carrer d’Ali Bei, s’ha iniciat la quarta fase de 

Bon Pastor, i actualment estan en marxa cinc concursos de projectes d’habitatge, i 

a punt de convocar-se dos concursos més. 
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MOCIONS 

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DI 1.-  El dret a vot és un dels aspectes cabdals de la ciutadania ja que, en certa 

manera, defineix qui forma part de la comunitat i qui pot elegir els seus 

representants. Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona s’ha treballat 

a fons la problemàtica del dret a vot dels estrangers per fer passes cap al 

reconeixement de la plena ciutadania. 

Considerem que la reivindicació de plena ciutadania, i per tant, del dret a 

sufragi actiu i passiu, dels residents comunitaris i extracomunitaris a tots els comicis 

electorals a Espanya és: 

Una exigència democràtica. La manca d'un sufragi universal real, que inclogui tots els 

membres de la comunitat sociopolítica, compon un greu dèficit democràtic. El nostre 

sistema normatiu no garanteix als residents estrangers els seus drets de participació 

política. 

• Una exigència de justícia social. Com a reconeixement al fet d’estar 

subjecte a les mateixes normes de convivència i deures legals, tributaris, etc. que els 

seus conciutadans que gaudeixen de plena ciutadania. 

• El seu no-reconeixement és un factor generador d’exclusió i fractura social. 

La desigualtat i exclusió sociojurídica de determinats grups mantinguda en el temps 

posa en risc la convivència. 

• Una aposta per la integració i la cohesió social. Acollir totes les persones 

que formen part de la comunitat, superant els límits del concepte clàssic de ciutadania 

vinculat a la nacionalitat, facilita el procés d’integració de la nova ciutadania a la 

societat d’acollida. 

• Un reconeixement de la realitat social. Assumir que vivim en una societat 

plurinacional, diversa culturalment, i que volem seguir treballant cap a una ciutat 

intercultural. 

Valorem com clarament insuficient el marc normatiu espanyol vigent en 

matèria de participació política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser 

votats en les eleccions generals i les autonòmiques. L’article 13.2 de la Constitució 

espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions 

municipals sempre que existeixi un tractat internacional sota el criteri de reciprocitat 

(que se li reconeguin els mateixos drets als espanyols en el país de què es tracti). 

També obre la possibilitat de la via legal, però sempre respectant el criteri de 

reciprocitat, encara que fins ara només s’ha utilitzat la via convencional. Considerem 

que aquest model no és adequat per les raons següents: 

• Tan sols es preveu la possibilitat de participació a les eleccions municipals 

dels comunitaris. Els residents comunitaris també poden participar a les eleccions 

europees, però tant ells com els extracomunitaris tenen vetat l’accés als comicis 

autonòmics i estatals. No obstant això, països com Gran Bretanya, Irlanda, Xile, 

l'Equador o Nova Zelanda ja faciliten la participació d’estrangers en eleccions 

regionals o estatals. 

• L’aposta exclusiva per subscriure un tractat internacional pot fer passar per 

davant els interessos de la política exterior espanyola a l’hora de reforçar les relacions 

polítiques, econòmiques i estratègiques amb determinats països sobre el 

reconeixement dels drets fonamentals dels residents estrangers, independentment de 

la nacionalitat que ostentin. A més, Espanya hauria de subscriure tractats amb tots i 

cada un dels països dels residents extracomunitaris si es volgués reconèixer a tots ells 

aquests drets, el que és d’una dificultat extrema tenint en compte que a Espanya 
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resideixen persones de més de 90 països que no pertanyen a la UE. 

• L’exigència de reciprocitat impossibilitaria subscriure tractats amb aquells 

països que no donin suport als drets als espanyols; bé perquè no tenen règims 

democràtics que no compleixen els estàndards internacionals mínims (com pot ser el 

cas de Xina, Marroc, Guinea Equatorial, Mauritània) o complint-los no reconeguin 

aquests drets als estrangers. 

Finalment assenyalar que el fet que la inscripció al cens sigui a instància de part 

dificulta la participació i, a més, és contrari a la lògica del nostre sistema electoral. El 

dret a vot hauria d’estar garantit per la mera situació de residència durant 5 anys i, en 

qualsevol cas, si hi ha un tractat que es faci sense necessitat d’inscripció prèvia. Val a 

dir que la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat insta al dret de 

vot a partir de dos anys de residència a les eleccions municipals. 

Davant la propera convocatòria electoral del 26 de juny, es torna a evidenciar 

un marc normatiu discriminatori que exclou una part molt important de persones que 

formen part de la societat de les decisions que afecten la seva vida quotidiana. En el 

cas de la ciutat de Barcelona, resideixen un total de 262.233 persones estrangeres, un 

16,3% del total de la població, la majoria de la qual (totes les majors d’edat) quedaran 

excloses del dret a sufragi. 

A aquest marc normatiu discriminatori pel que fa a l'accés al dret a vot, se 

suma l'ús partidista de la immigració per part d'algunes forces polítiques. En cada 

procés electoral, veiem com s'utilitza les persones immigrades com a arma demagògica 

en el context electoral, tractant de dividir i confrontar la ciutadania mitjançant un 

discurs xenòfob. Malauradament, els que més pateixen en aquest joc brut són les 

persones més vulnerables, que són estigmatitzades i criminalitzades només per la seva 

pertinença a un col·lectiu determinat. Aquesta instrumentalització de la immigració 

també afecta el conjunt de la societat, ja que posa en perill la democràcia i la cohesió 

social. En el context de crisi econòmica que vivim, és necessari més que mai vetllar 

per la convivència, la cohesió i la participació política de totes les persones en igualtat 

de condicions. 

En aquests moments en què des de diferents àmbits socials es planteja la 

necessitat de repensar quin model d’estat i de país volem és imprescindible posar al 

centre del debat el concepte de plena ciutadania. No es pot concebre una societat que 

es pugui considerar plenament democràtica sense la plena igualtat de tots els seus 

membres. 

L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha 

de posicionar-se davant les situacions de discriminació que dificulten la plena 

ciutadania dels veïns i veïnes de la ciutat. Per aquest motiu, amb els antecedents 

descrits, es presenta aquesta declaració institucional i se sol·licita l'aprovació dels 

acords següents per part del Ple municipal: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Primer. - Manifestar la necessitat imperiosa de modificar l’actual marc 

normatiu espanyol de participació política de les persones estrangeres, que suposarà 

l’exclusió de desenes de milers de veïns i veïnes a les futures eleccions generals del 26 

de juny. 

Segon. - Instar les Corts i el Govern de l’Estat que modifiquin l’art. 13.2 de 

la Constitució espanyola per permetre el sufragi actiu i passiu de totes les persones 

estrangeres a tots els comicis electorals i per suprimir l’exigència de reciprocitat en el 

reconeixement dels drets de sufragi de les persones residents estrangeres. Tercer.- 

Instar les Corts i el Govern de l’Estat que, sense necessitat de reforma constitucional, 

suprimeixin els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions 

municipals pels residents estrangers (complerts la resta de requisits previs, la inscripció 

en el cens es faci de forma automàtica), ampliar el reconeixement al sufragi passiu (ser 

candidat) i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al 
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dret a sufragi a les persones estrangeres residents. 

Quart.- Instar també el Govern de l’Estat a impulsar, en el marc de la Unió 

Europea, una reforma del Tractat de Lisboa mitjançant la qual es permeti incloure 

dins el concepte de ciutadania europea els residents extracomunitaris que viuen a 

estats membres de la UE, la qual els atorgaria, entre altres, el dret al sufragi actiu i 

passiu en les eleccions al Parlament de la UE. Cinquè.- Instar els partits polítics a 

la no-instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i 

discursos en benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la 

convivència i la cohesió social, i a promoure la incorporació de persones d'origen 

estranger a les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de la nostra 

societat diversa. 

Sisè.- Donar suport al Consell Municipal de la Immigració de Barcelona, i 

a les entitats de persones immigrades d’aquesta ciutat, en la seva actuació destinada 

a millorar el conjunt de propostes municipals per a la plena ciutadania de les 

persones estrangeres, entenent per això la seva capacitat de participar en el 

desenvolupament econòmic, social, polític i cultural de la ciutat. 

Setè.- Acordar que els serveis municipals realitzin accions comunicatives 

dirigides a informar dels terminis i del procediment d’inscripció prèvia per exercir 

el dret a vot a les eleccions municipals. 

Vuitè.- Instar les autoritats competents a millorar la difusió i informació 

sobre la participació política de totes les persones residents. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Asens 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Ciutadans i del Partit Popular. 

 

DI 2.-  Amb motiu de la commemoració, el passat dia 17 de maig de 2016, del 

Dia Internacional contra LGTBIfòbia 

I d’acord amb l’exposat i que estableix el Reglament orgànic municipal, 

l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i formular la 

declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: 

1. Expressa el seu record i reconeixement a totes les persones activistes 

LGTBI que han estat agredides, perseguides, empresonades i fins i tot assassinades 

arreu del món per defensar drets humans. 

2. Suma el seu compromís al de totes les persones i institucions que 

reclamen la fi de la penalització de l’homosexualitat, el lesbianisme, la 

transsexualitat i la bisexualitat i la intersexualitat a tot el món. 

3. Recorda que malgrat els avenços aconseguits durant els darrers anys en 

matèria legislativa, especialment per les lleis 13/2005 de matrimoni igualitari, la 

3/2007 d’identitat de gènere i Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, 

la bifòbia i la transfòbia, la discriminació i la LGTBIfòbia, estan malauradament 

presents a la nostra societat, i recorda que cal donar resposta a tota situació de 

discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de 

gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. 

4. Condemna les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i aposta fermament pel 

reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat 

democràtica i plural. 

5. Reafirma el seu compromís amb les mesures, accions, protocols i 

actuacions que garanteixen el desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia a la 

ciutat de Barcelona per tal d'afavorir-ne el compliment. 
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Mostra el suport i la disposició de l’Ajuntament per acollir persones 

perseguides en els seus països d’origen per la seva orientació sexual o identitat de 

gènere i que busquen protecció internacional. S’APROVA aquesta declaració 

institucional, que ha llegit el Sr. Collboni, amb el posicionament favorable de tots 

els grups municipals excepte el del Partit Popular. 

 

DI 3.-  El Govern de l’Estat, el proppassat 22 d’abril, va acordar interposar recurs 

d’inconstitucionalitat contra determinats articles de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 

d’igualtat efectiva de dones i homes, en concret contra els articles 33, 36, 39, 40, 

41, 44 i 59 a 64, atemptant, així, contra el dret a la igualtat entre dones i homes i 

contra la sobirania del Parlament de Catalunya i les competències del Govern català. 

Cal tenir en compte que la Llei 17/2015 va ser aprovada pel Parlament de Catalunya 

per unanimitat de tots els grups parlamentaris i respon a la competència exclusiva 

en matèria de polítiques de gènere que es preveu a l’article 153 de l’EAC, que li 

reconeix la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere. 

Tenint en compte la seva transversalitat, aquestes polítiques poden incidir 

en títols competencials de l’Estat si bé, en cap supòsit, seria lícit que l’Estat 

invoqués aquesta competència solapada per desplaçar, retallar o disminuir l’àmbit 

competencial exclusiu de la Generalitat. En aquest sentit, l’Estat entén que el motiu 

de la impugnació dels articles ressenyats és que vulneren la competència de l’Estat 

en matèria de legislació laboral que li atribueix l’article 149.1.7 de la CE i, per tant, 

excedeix de les competències que en aquest àmbit reconeix l’EAC a la Generalitat 

(art. 170 EAC). 

Els articles regulen temes cabdals com ara la prevenció de l’assetjament 

sexual i per raó de sexe a les empreses, els plans d’igualtat a les empreses, la figura 

del responsable sindical d’igualtat, l’obligació de les organitzacions empresarials i 

sindicals de promoure la representació paritària en la negociació col·lectiva, la 

incorporació de la perspectiva de gènere als expedients de regulació d’ocupació i 

ens les actuacions de la Inspecció de Treball, la incorporació de la perspectiva de 

gènere en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’empresa, i la consegüent 

potestat sancionadora. 

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 

1001.1 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem 

al Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal decideix: 

1. Reivindicar el dret recollit a l’article 153 de l’Estatut d’autonomia de la 

Generalitat de Catalunya, de competència exclusiva en polítiques de gènere. 
2. Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos 

judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes 

i, en concret, el que afecta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 

dones i homes. 

3. Donar suport al Govern de Catalunya en les accions que dugui a terme 

per mantenir intacta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 

homes. 

4. Donar suport a les entitats del sector en les accions que duguin a terme 

per mantenir intacta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 

homes. 

Donar coneixement d’aquesta declaració al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. S’APROVA aquesta 

declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. Vila amb el posicionament 

favorable de tots els grups municipals excepte el del Partit Popular. 

 

4.-  NO PUC ESPERAR és una iniciativa creada l’any 2013 per l’Associació 
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de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la 

Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l’Hospital Universitari de 

Girona Doctor Josep Trueta. És un projecte pensat per facilitar el dia a dia de les 

persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no 

contagiós. 

Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties 

inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients 

ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, 

i tots els pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal 

incloure. 

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat 

contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir 

de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això 

pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 

L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU 

Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les 

utilitzin, però són els metges de les unitats MII i serveis de l’aparell digestiu 

col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les 

targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per seguir un control 

de lliurament. 

Des d’ACCU Catalunya s’ha arribat a acords de col·laboració amb 

establiments i equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera 

gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC 

ESPERAR!. 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 

1. Equips mèdics d’unitats MII i serveis de l’aparell digestiu que 

dictaminin quins pacients necessiten la targeta i quins no. 

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin 

sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i 

promoguin l’adhesió d’associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!. 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l’entrada 

ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure 

la difusió del projecte entre els seus associats. 

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 

administratives i de suport. 

Aquest projecte té dues finalitats: 

1. Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en 

qualsevol lloc i sempre que ho necessitin. 

2. Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 

necessitats que tenen qui les pateixen. Contribueix significativament a millorar la 

qualitat de vida d’aquests pacients. 

El projecte “NO PUC ESPERAR!” té el suport del Consell Consultiu de 

Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 

Catalana de Digestologia, de l’Institut Català de la Salut, de GETECCU (Grupo 

Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la col·laboració 

d’AbbVie. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

Primer.- Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al projecte NO PUC 

ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió de la campanya. 

Segon.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de 

Barcelona al projecte "No puc esperar!" 

Tercer.- Promoure la difusió del projecte a tota la ciutadania de Barcelona, 

amb especial atenció als comerços i els CAP de Barcelona. 

Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per 
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a tota la ciutadania de Barcelona amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Benedí. 

 

 

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

les quinze hores i quaranta minuts. 


