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

dia VINT-I-VUIT d’ABRIL de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del 

Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, 

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, 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 i el Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que 

certifica. 

 

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

Juncosa. Excusa la seva absència l’Excma. Sra. Ada Colau 

Ballano. 

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

hores i cinc minuts. 

 

El Sr. PISARELLO, que actua com a alcalde accidental pel permís de maternitat 

de l’alcaldessa, que felicita pel naixement del seu segon fill, i aprofita per agrair 

en nom seu a tots els grups municipals les felicitacions que li han fet arribar. 

Fa avinent que és la primera vegada que presideix el ple i, per tant, demana i 

agraeix a l’avançada la paciència dels membres del consistori i, sobretot, del 

secretari general, a qui probablement consultarà més que d’habitud. 

 

La Sra. MEJÍAS indica que pren la paraula no com a presidenta del grup 

municipal de Ciutadans ni tampoc com a regidora d’aquest ajuntament, sinó com a 

dona. Així, destaca que, com a conseqüència del feliç esdeveniment de la 

maternitat de l’alcaldessa i, per tant, amb dret a gaudir d’una baixa maternal, al 

primer tinent d’alcaldia li toca assumir la presidència del Plenari com a alcalde 

accidental, en aquest sentit, i atenent algunes situacions que s’han produït quan ha 

estat al capdavant de la Comissió d’Economia i Hisenda, que ella presideix, li 

demana una reflexió pel que fa a les formes i la manera de dirigir el debat; li 

exigeix respecte pels grups de l’oposició, pels ponents i, molt especialment, per 
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les dones. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica a la regidora que no té torn de paraula, i 

li recorda que en aquesta sessió ja hi ha una pregunta específica sobre la qüestió 

que planteja. Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 31 de 

març de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del 

consistori; i S'APROVA. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.- Decret de l’Alcaldia, de 31 de març de 2017, que nomena el Sr. Antonio Fortes 

Gutiérrez membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en 

substitució de la Sra. Aranzazu González Campo. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 31 de març de 2017, que nomena la Sra. M. Josefa 

López Samper membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 31 de març de 2017, que designa, com a membres del 

Consell d’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona, les persones 

següents: 

- Sr. Antonio Ramírez González, en substitució de la Sra. Montserrat Vendrell 

Rius 

- Sra. Núria Sempere Comas, en substitució de la Sra. Isabel Olid Báez 

- Sr. Eduard Escoffet Coca, en substitució del Sr. Xavier Albertí Gallart 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 31 de març de 2017, que nomena membres de la 

comissió d’àmbit de ciutat de l’Institut de Cultura de Barcelona, les persones 

següents: 

 

Sr. Miquel Cabal Guarro 

Sra. Ingrid Guardiola Sánchez 

Sra. Martina Millà Bernad 

Sra. Cristina Pujades Corbi 

Sr. Antonio Ramírez González 

Sra. Victòria Szpunberg Witt 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 31 de març de 2017, que constitueix el Consell 

Assessor del Pla de Barris de Barcelona, determina la seva composició i li 

assigna funcions. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que designa membres de les 

comissions del Consell Municipal els/les Ims./Imes. Srs./es.: 

 



Ref.: CP 

05/17 V: 

31/05/2017 
PÀG. 3  

 Comissió d’Economia i Hisenda 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Ima. Sra. Sònia Recasens Alsina 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 

 

Regidor no adscrit: 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 

 

Regidor no adscrit: 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Ima. Sra. Francina Vila i Valls 

Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

 

Regidor no adscrit: 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

 Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Ima. Sra. Francina Vila i Valls 

Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 

 

Regidor no adscrit: 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

i deixa sense efectes els anteriors nomenaments de membres de les comissions del 

Consell Municipal del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

antic Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que nomena membres del Consell 

Assessor de Salut Laboral de Barcelona les persones següents: 

 Sra. Elena Juanola Pagès, directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut 

Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en substitució 

del Sr. Jaume de Montserrat Nonó, subdirector general de Seguretat i Salut 

Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació. 

 Sra. Alba Fité Clarasó, membre de la Comissió Permanent RMB de la UGT de 

Catalunya, en substitució del Sr. Dionís Oña Martín, secretari de Política 

Sindical - Salut Laboral d’UGT Catalunya, 

i modifica el càrrec del Sr. Pere Jódar Martínez com a professor titular en 

sociologia del departament de ciències polítiques i socials de la Universitat 
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Pompeu Fabra. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que designa el Sr. Félix Ortega Sanz 

membre del Consell General i de la Comissió Executiva del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona en substitució del Sr. Salvador Illa Roca. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que cessa com a membres dels 

consells municipals dels districtes que s’indiquen a continuació les persones 

següents: 

Sr. Josep M. Julià i Martínez, del Districte de Ciutat Vella 

Sr. Xavier de Gispert i Díez, del Districte de l’Eixample 

Sr. Xavier Fillol i Guimerà, del Districte de Nou Barris 

Sr. Oriol Crespo i Ramos, del Districte de Sant Martí 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que designa la Sra. Gemma Tarafa 

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

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

substitució del Sr. Davide Malmusi. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 10 d’abril de 2017, que delega en el gerent de Drets 

Socials i en la tercera tinenta d’alcaldia diverses atribucions en els procediments 

sancionadors amb relació a aquelles prestacions concedides des de la Gerència de 

Drets Socials i respecte a les infraccions tipificades als articles 106, 107 i 108 del 

capítol IV del títol IX de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 20 d’abril de 2017, que nomena la Sra. Josefina Macias 

Boada membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, en 

substitució del Sr. Xavier Queralt i Mateu. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 20 d’abril de 2017, que primer designa l’Im. Sr. Jaume 

Collboni i Cuadrado membre del Consell Rector del Consorci Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona, en substitució del Sr. Carlos A. González Svatetz; i 

segon, designa l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado membre de la Comissió 

Executiva del Consorci esmentat, en substitució de la Sra. Gemma Tarafa 

Orpinell. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 6 d’abril de 2017: 
 

14.- (S16-0033-OS) APROVAR definitivament la modificació de l’annex II de 

l’Ordenança de terrasses per tal d’incorporar els entorns de la Sagrada Família 

com un espai susceptible d’ordenació singular. RESOLDRE les al·legacions 

presentades en el tràmit d’informació pública de l’ordenació singular de terrasses 

dels entorns del temple de la Sagrada Família, al districte de l’Eixample de 

Barcelona, en el sentit que justificadament i raonada figura a l’informe tècnic que 

consta a l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, a 

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

terrasses dels entorns del temple de la Sagrada Família, segons el text que consta 

com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones 

que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. PUBLICAR el present 
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acord i el text íntegre de l’ordenació singular de terrasses dels entorns del temple 

de la Sagrada Família per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB) i al lloc web del Districte de l’Eixample. DONAR compte 

d’aquest acord al Consell Municipal. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 20 d’abril de 2017: 
 

15.- (09-2015-OS6024) MODIFICAR l’annex II de l’Ordenança de 

terrasses, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 

2013, per incloure com a espai susceptible d’ordenació singular a l’apartat a), 

punt 9.4 els carrers de Pons i Gallarza i de l’Arc del Mercat; APROVAR 

definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, 

l’ordenació singular de les terrasses dels carrers de Pons i Gallarza i de l’Arc 

del Mercat, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 

PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’ordenació singular de les 

terrasses de Pons i Gallarza i de l’Arc del Mercat per a la seva eficàcia, al 

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

Sant Andreu. DONAR compte d’aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 

 

b) Mesures de govern 

 

1.- Política del sector del llibre de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI presenta la mesura de govern assenyalant que, de bon principi, 

han volgut que sigui una mesura de ciutat i de tots els sectors culturals que 

treballen entorn del món del llibre. 

Indica que aquesta iniciativa respon a la realitat preexistent que Barcelona és una 

de les capitals editorials de Catalunya, del conjunt d’Espanya i a l’Amèrica 

Llatina. Destaca que editorials, llibreries, indústria gràfica, distribuïdores, 

agències literàries, autors i autores componen la constel·lació potentíssima de la 

ciutat entorn de les indústries culturals, especialment la del llibre i el món 

editorial. 

Posa en relleu que Barcelona ha estat reconeguda com a Ciutat de la Literatura per 

la Unesco, i demostra la seva gran activitat literària en festivals, fires, presència 

internacional i premis reconeguts, i té una xarxa de biblioteques públiques 

magnífica —més d’una cinquantena— arrelada al territori i que fa realitat 

l’accessibilitat de la ciutadania als llibres i, per tant, al coneixement. 

Remarca que el sector té profunds reptes col·lectius que han d’abordar les 

administracions i els sectors implicats, entre els quals transformacions 

tecnològiques i logístiques, canvis d’hàbits de consum i afrontar els efectes de la 

crisi econòmica que, sobretot, ha comportat la precarització dels creadors i la 

pèrdua continuada de lectors en formats tradicionals. Afegeix que també cal 

abordar la necessitat d’innovar en els àmbits de la distribució, el màrqueting, la 

comunicació i els nous formats, i la lluita contra la pirateria. 

Precisa que aquests reptes del sector no els ha d’abordar aquest ajuntament, però sí 

que hi pot ajudar, com ara amb la presentació d’aquesta mesura que volen que tingui 

un abast ciutadà, i en tots els sectors del món del llibre per assumir i ajudar a afrontar 

els reptes esmentats per als quals marquen cinc grans objectius. Així, apunta que 

volen mantenir el lideratge internacional de Barcelona com a capital editorial al món; 
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apostar per la projecció internacional de la cultura de la ciutat a partir de la literatura, 

desenvolupar eines per facilitar que el sector pugui anticipar-se a l’anàlisi, la 

comprensió i la diagnosi dels canvis; ordenar i racionalitzar el conjunt d’iniciatives 

culturals existents a la ciutat relacionades amb el llibre i els continguts literaris 

vinculats a Barcelona, i el repte permanent del foment de la lectura que tenen com a 

administració, però també en l’àmbit social i familiar. En aquest sentit, subratlla que 

res del que acaba d’apuntar té sentit si els infants i els joves no llegeixen, si no es 

reintrodueix i es manté l’hàbit de la lectura entre la ciutadania, per a la qual cosa cal 

que col·laborin les institucions i aquest ajuntament en particular. Resumeix el 

contingut de la mesura amb el fet que impulsa la creació de l’organisme jurídic 

Barcelona Ciutat Literària del món, coparticipat amb el sector privat; la posada en 

marxa de la Casa de les Lletres, que ja ha estat presentada públicament com a 

autèntic centre neuràlgic de tot el sector i les activitats literàries que es facin a la 

ciutat; la creació d’un observatori internacional del llibre; la consolidació d’un gran 

fòrum editorial internacional, la primera edició del qual va ser el Fòrum Edita, 

impulsat per la UPF; l’ampliació del potencial de relacions entre els sectors editorials 

i altres sectors culturals, i la consolidació i ampliació de la xarxa de festivals literaris 

de Barcelona. 

Fa avinent que confia que amb aquesta mesura l’Ajuntament faci allò que té 

l’obligació moral de fer per aixoplugar, impulsar i donar suport a un sector líder de la 

cultura a Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA celebra la presentació d’aquesta mesura de govern, que confia que 

realment sigui de govern i no només del grup del PSC, ja que els costa de trobar-hi la 

petjada de Barcelona en Comú, sobretot si ho comparen amb el seu programa 

electoral. 

Està d’acord amb la descripció del sector i dels agents que el componen, així com 

amb la diagnosi que se’n fa, tot i que vol fer algunes observacions, que tot i que han 

estat matisades en la intervenció del ponent, sí que vol explicitar. 

Comenta que han trobat a faltar en la mesura que se situïn amb més centralitat els 

lectors, i considera que, altrament, es fa massa referència a les empreses proveïdores 

i dels professionals. Afegeix que també hi troben a faltar un combat més decidit pel 

que fa a les deficiències de comprensió lectora en sectors importants, sobretot a les 

escoles; i remarca que combatre aquesta deficiència és obrir portes al coneixement, ja 

que el principal problema cultural de la ciutat és probablement aquest dèficit en bona 

part de la societat. Per tant, suggereix una acció coordinada amb les escoles. 

En segon lloc, posa en relleu que Barcelona genera i ha de generar un entorn 

favorable als creadors, i observa que, dels quatre sectors que componen el món del 

llibre, la formació, la creació, la indústria i el públic, la mesura posa molt l’accent en 

els dos darrers, però considera que oblida, en part, la formació i la creació. 

Així, doncs, tot i que el seu grup dona ple suport a la mesura, diu que voldrien que es 

tinguessin en compte una visió més global i més genèrica. 

Pel que fa als 3,4 milions d’euros de dotació pressupostària en dos exercicis per tirar 

endavant les actuacions que proposa aquesta iniciativa, entén que es tracta d’una 

quantitat més aviat minsa, i ho compara amb la dotació de tres milions i mig d’euros 

per a publicitat i propaganda, per a un sol exercici, que es van aprovar el gener 

d’enguany. I, per tant, considera que s’hauria de mirar de dotar amb més recursos la 

mesura. 

Finalment, avança la predisposició pròpia i del conjunt del seu grup a pactar 
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polítiques culturals, i entenen que aquesta mesura té un abast que transcendeix un 

mandat i, per tant, significa una línia estratègica de ciutat que val la pena preservar. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura de govern, especialment 

perquè durant dos anys la ciutat ha estat immòbil en l’àmbit cultural i, per tant, creu 

que ja no es pot perdre més temps. 

Remarca que el sector del llibre és dels que necessiten més ajuda per part de les 

administracions públiques, més encara perquè ha patit fortament la conjuntura de 

crisi econòmica, la implantació de noves tecnologies i la pirateria. Està d'acord amb 

el Sr. Ciurana que cal focalitzar l’atenció en els lectors, més encara quan les dades de 

la Federació Espanyola de Gremis d’Editors palesen que el 38,7% de la població 

confirma que no ha llegit cap llibre el darrer any. 

Pel que fa a les nou mesures que conté el document, precisa, quant a creació de 

l’organisme jurídic Ciutat Literària del Món, que podrien convidar-hi no només 

institucions espanyoles, sinó també internacionals. Igualment, diu que estan d’acord 

amb la creació de la Casa de les Lletres, que resol un deute pendent de la ciutat, i 

aprofita per agrair la incorporació de l’esmena del seu grup amb què demanaven que 

les escoles disposessin d’un espai per participar, coordinat pel Consorci d’Educació. 

Quant a l’Observatori Internacional del Llibre, pregunta si estarà ubicat a la Casa de 

les Lletres, que entén que podria ser un lloc escaient en comptes de situar-lo en un 

altre edifici. 

Amb referència a la proposta d’ampliar el potencial de les relacions productives, amb 

què estan plenament d’acord, adverteix que per fer-ho viable cal que es coordini amb 

el Ministeri de Cultura, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. 

Remarca un aspecte primordial que considera que està poc desenvolupat en la 

mesura, que és la creació de programes de foment de la lectura. Recorda, en aquest 

sentit, que en la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials el seu grup va 

presentar una iniciativa sobre la imprescindibilitat del foment de la lectura en la 

infància, l’adolescència i la joventut, ja que l’hàbit lector forma part de la cultura, 

que és el veritable ascensor social per posar fi a les desigualtats. 

Posa en relleu que la lectura obre la ment, fomenta l’atenció, la concentració, la 

reflexió, l’empatia i la capacitat crítica; en conseqüència, insisteix que cal fomentar 

la lectura entre els segments més joves de població i, concretament, la lectura d’obres 

clàssiques i universals i, per això, apunta que seria positiu culminar la lectura 

d’aquestes obres amb la seva representació teatral. 

Reitera, com ja van fer amb motiu de la presentació de les esmenes, que troben a 

faltar més concreció en la mesura pel que fa a la planificació i en el pressupost. En 

aquest sentit, subratlla que el projecte és ambiciós i en benefici de la cultura, però 

alerta que cal fer una avaluació continuada perquè no passi com ha succeït amb altres 

iniciatives culturals, com és el cas de la Casa de les Llengües, que després no són 

viables econòmicament. 

Demana al Govern que vagi informant els grups municipals de la viabilitat de la 

mesura i concreti més les actuacions previstes. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix que el Govern municipal s’hagi decidit a impulsar una 

política adreçada al sector del llibre. Fa avinent que el seu grup comparteix tant la 

necessitat i la urgència de la mesura proposada com l’anàlisi del sector que es fa al 

document. 

Precisa que només resseguint la simple enumeració de les principals problemàtiques 
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que presenta el sector del llibre, ja s’albira que el repte que ha d’afrontar el Govern 

és ingent i seriós, de manera que l’estreta complicitat entre les administracions 

públiques i els agents del sector són condició sine qua non, però no suficient, per 

assolir els objectius de la mesura. Remarca que és imprescindible buscar també la 

implicació del conjunt de la societat, de les famílies, dels docents, dels mitjans de 

comunicació, i de la totalitat de l’àmbit cultural. 

Indica que hi ha aspectes d’aquesta mesura que imposen una breu reflexió, com ara 

el reconeixement que el repte més important del sector és la pèrdua continuada de 

lectors però, en canvi, no fa del foment de la lectura el centre gravitatori de la política 

dedicada al llibre, sinó que el tracta només com un més dels objectius per 

desenvolupar. 

Constata que el foment de la lectura és allò que permetrà, a curt i mitjà termini, 

l’aparició de nous creadors i l’enfortiment del conjunt del sector del llibre; per tant, 

qualsevol iniciativa en aquest sentit hauria de situar en el seu epicentre l’autor i el 

lector, i tot seguit la resta d’actors que són essencials perquè es produeixi el vincle 

intangible entre lector i autor, és a dir, editorials, llibreries, impremtes, distribuïdores 

o biblioteques. 

Fa referència, en segon lloc, al continent, el contingut i la propaganda, i fa notar que 

la mesura té un cert biaix efectista; en aquest sentit, posa de manifest que l’edifici 

que ha d’ocupar la Casa de les Lletres és enlluernador, però no deixa de sorprendre’ls 

que en la mesura es faci més èmfasi al continent que al contingut, atès que no fa cap 

referència pràcticament a la línia política que seguirà l’acció cultural de la Casa, i 

entén que, potser, no ho troben tan necessari i donin més importància al fet que la 

Casa de les Lletres serà inaugurada a inicis del 2019, un bon titular per a la roda de 

premsa que van concedir plegats els Srs. Collboni i Muntaner el dia 20 d’aquest mes. 

Destaca el pressupost de 3,7 milions d’euros per rehabilitar l’antic edifici i convertir-

lo en la futura seu de la Casa de les Lletres, una despesa de continent que supera amb 

escreix els 3,4 milions de pressupost per desenvolupar el conjunt de la política del 

sector del llibre, que és el contingut. 

Finalment, posa en relleu que la mesura no atén la situació de minorització que viu el 

món del llibre en català respecte al castellà, i posa en peu d’igualtat fal·laç l’edició en 

ambdues llengües. Altrament, creu que és evident que una mesura impulsada des de 

la capital de Catalunya hauria de proposar línies específiques per promoure la creació 

de lectura, edició i difusió del llibre en català, altrament, qualsevol propòsit de 

defensa, dignificació o internacionalització de la producció en llengua catalana no té 

credibilitat. 

Assenyala que el seu grup vol que Barcelona continuï sent capdavantera en l’edició 

de llibres en castellà, però que això no suposa que renunciï a establir mesures 

destinades específicament a la promoció del llibre en català. 

Recapitula que comparteixen les bones intencions d’aquesta mesura, i demana que es 

faci pivotar sobre l’eix de foment de la lectura un pronunciament clar per cobrir les 

mancances pròpies de la llengua catalana i més dosis de concreció i menys efectisme. 

 

La Sra. ESTELLER posa de manifest que el seu grup sempre ha reivindicat la 

necessitat d’enfortir el llibre a la ciutat i el reconeixement del seu lideratge editorial, 

que és la capital mundial de l’edició del llibre en castellà, cosa que genera 

l’existència d’un sector molt potent que s’ha d’acabar de consolidar i donar-li les 

màximes potencialitats. I remarca que la declaració de la Unesco de Barcelona com a 

Ciutat de la Literatura, i tot el que això implica, és molt important. 
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Confirma que comparteixen l’objectiu de la mesura de situar Barcelona com a ciutat 

de la literatura incorporant-hi tots els agents implicats i, en aquest sentit, destaca la 

col·laboració publicoprivada com a imprescindible per assolir els objectius 

proposats. 

Igualment, valora que s’hi hagin incorporat propostes del seu grup formulades en 

comissió, així com les esmenes presentades, i el diàleg que han mantingut 

permanentment amb el Govern. 

Això no obstant, indica que el món del llibre s’ha d’analitzar en el seu context, així, 

el procés de concepció, l’escriptura, l’edició, la comercialització i, finalment, el 

lector, i confirma que troben a faltar en la mesura actuacions encaminades a 

incrementar el nombre de lectors, considerant la importància que té la lectura en la 

formació i l’educació de les persones. 

Posa en relleu que el lideratge en el món del llibre és un patrimoni cultural, però 

també socioeconòmic de primer ordre, i Barcelona ha de potenciar el sector com a 

nucli de la fortalesa del llibre. 

Celebra, per tant, la incorporació de les esmenes que han presentat, entre les quals la 

demanada de més suport al sector i la recerca patrimonial i museística entorn del 

llibre, així com promoure el reconeixement públic dels autors barcelonins, tant dels 

nascuts a Barcelona com dels de fora. Remarca que a Barcelona hi han viscut autors 

tan universals com Cervantes, García Márquez, Vargas Llosa, i també Maragall, 

Oller, Sagarra, Vázquez Montalbán, Mendoza o Ildefonso Falcones, entre molts 

altres, que han de ser considerats els ambaixadors de la lectura a Barcelona. 

Afegeix la demanada d’un desglossament del pressupost, i més concreció de les 

accions concretes que es desenvoluparan durant els dos anys vinents. 

 

La Sra. ROVIRA saluda, com el seu grup fa en cada sessió plenària, els membres de 

la plataforma Municipalitzem que acudeixen a aquesta cambra una vegada més per 

palesar les seves reivindicacions. 

Pel que fa a la mesura, reitera, com ja van dir quan va ser presentada, que continua 

alimentant un model de cultura nítidament neoliberal que el seu grup no comparteix 

i, per tant, no hi poden donar suport. 

En aquest sentit, recorda que van expressar diverses qüestions i esmenes al Govern, 

que no han estat acceptades, i fa notar que, altrament, sí que han estat acceptades 

algunes de les presentades pel grup del PP. 

Diu que el seu grup creu que allò que necessita Barcelona és que es potenciï la 

cultura des de baix; i centrant-se en l’àmbit del llibre, cal que es posin en valor les 

xarxes de llibreries existents als barris i, en aquest sentit, posa de manifest que com a 

Ciutat de la Literatura que és Barcelona des de fa dos anys, pràcticament no s’ha fet 

res, i entenen que estan perdent oportunitats. 

Manifesta que els preocupa la manera com s’ha elaborat la mesura, atès que una 

vegada més hi han participat les grans editorials de sempre, sobretot aquelles que 

formen part del Gremi d’Editors, on no hi és representat tot el sector, i que té un 

model de funcionament que posen en dubte que sigui democràtic, ja que es vota en 

funció del volum de llibres que s’editen, i no cada editorial un vot. Entenen que això 

s’hauria d’haver tingut en compte en l’elaboració de la mesura i haver buscat més 

participació. 

Afegeix la consideració que la mesura hauria de potenciar que es vetlli pels 

interessos de les petites editorials, i apostar també per la bibliodiversitat, la defensa 

de la llengua catalana i, sobretot, hauria de promoure la generació de nous lectors, 



Ref.: CP 

05/17 V: 

31/05/2017 
PÀG. 10  

que entenen que és la clau de volta i hauria d’haver estat l’eix central del conjunt 

d’iniciatives de la mesura. 

Rebla, doncs, que l’Administració hauria de basar la seva activitat en la creació de 

nous lectors, que seran els qui podran influir en el nou mercat editorial i en la seva 

millora. Així, creu que l’Administració pot ajudar les llibreries perquè siguin enteses 

com a petits centres socials arreu de la ciutat, preservar-les i potenciar-les. Remarca 

que la mesura no reflecteix aquest sentit de la cultura de barri, de proximitat. 

Reivindica que les llibreries s’haurien de potenciar per les seves singularitats, i un 

exemple clar és el cas de la Pantera Rosa de Saragossa, un espai que disposa d’un 

conveni amb l’Ajuntament d’aquella ciutat per poder fer programació cultural 

d’alta qualitat, i alhora contribueix al foment de la lectura. El Sr. ARDANUY 

valora positivament l’impuls d’una mesura de govern que reforci el sector del 

llibre a tots nivells, i considera imprescindible protegir el talent i la creació 

donant-li suport explícit. 

Posa de manifest que està en mans d’aquesta administració crear estratègies de 

foment de la lectura en totes les franges d’edat, i en aquest sentit les escoles i la 

xarxa de biblioteques poden ajudar-hi. 

Remarca que és imprescindible, també, el reconeixement als llibreters, atès que 

les llibreries són punts d’interès cultural de barri i de ciutat, que acosten els autors 

als lectors. Per tant, creu que s’han de promoure els itineraris de llibreries als 

barris. 

Afegeix que cal una estratègia institucional conjunta amb la Generalitat, amb la 

perspectiva de Barcelona com a capital d’estat. 

Igualment, indica que han de ser facilitadors amb els editors, i alerta que no poden 

cometre l’error d’atorgar un espai mínim per Sant Jordi als editors independents. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix les aportacions dels grups municipals, i destaca que la 

mesura ha estat una feina de consens. 

Indica a la Sra. Rovira que no van considerar les esmenes del seu grup perquè les 

van presentar fora de termini. I afegeix que el suport a les petites llibreries queda 

demostrat amb el fet que aquesta mesura de govern es va presentar en una llibreria 

de barri, La Calders, i assegura que no queden fora de cap manera dels objectius 

del Govern. 

Recorda, finalment, que la competència sectorial del món editorial i del llibre no 

és d’aquest ajuntament, sinó de l’Estat i de la Generalitat, però que com tantes 

vegades ha fet en matèria cultural, l’assumeix. 

 

El Sr. CIURANA precisa que l’ecosistema que defensa el seu grup tant per a 

editorials com per a llibreries està basat, sobretot, en petites editorials i llibreries. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix que la col·laboració entre administracions és 

fonamental per motivar i fomentar la lectura, i per tant, suggereix col·laborar amb 

el pla nacional d’incentiu a la lectura, que es va presentar fa una setmana, per 

complementar molts dels aspectes que planteja la mesura. 

 

2.- Procés d’informació i debat de la fase V de la nova xarxa de bus a Barcelona. 

 

La Sra. VIDAL presenta la mesura de govern sobre el futur de la xarxa 

d’autobusos de la ciutat, considerant la mobilitat com una necessitat social i una 
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garantia d’equitat social, motiu pel qual des del primer dia del mandat s’han 

compromès amb l’aposta d’aconseguir una mobilitat més segura i més sostenible, 

que passa per potenciar els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport 

públic, tal com marca el Pla de mobilitat urbana. 

Adverteix que tenen la necessitat urgent i inajornable de reduir el nombre de vehicles 

que circulen per la ciutat, així com de millorar la qualitat de l’aire, cosa que només es 

pot fer prenent mesures concretes, però també oferint alternatives com és aquesta 

xarxa. Destaca, en aquest sentit, que Barcelona té una gran xarxa de metro, 

pràcticament completa tret de les línies 9 i 10 i, per tant, cal impulsar un gran canvi 

en superfície; així, el Govern s’ha compromès de bon principi a accelerar la 

implantació de la meitat que falta de la nova xarxa de bus, i d’acabar-la abans que 

finalitzi el 2018. Recorda que durant el mandat anterior es va començar el 

desplegament de la xarxa d’autobús, que posteriorment va quedar recollida i 

aprovada al Pla de mobilitat urbana 2013-2018, juntament amb el desplegament de 

les superilles i la xarxa de carrils bici. I assenyala que ara han reprès aquell projecte 

per l’enorme èxit de passatge assolit, que ha incrementant el nombre d’usuaris de 

l’autobús per sobre del que ho fan la resta de modes de transport gràcies al 

desplegament de la xarxa. Indica que quan acabi el desplegament de les dotze línies 

que resten, Barcelona disposarà d’un total de 97 línies d’autobús, dividides en 28 

línies horitzontals, verticals i diagonals, 43 línies complementàries i 26 línies de 

proximitat i bus de barri, que s’ampliaran durant aquest procés per atendre les 

necessitats de proximitat. 

Destaca que es tracta d’una xarxa d’altes prestacions, més intuïtiva, més eficient, 

amb més connectivitat i una millor intermodalitat amb la resta de transports públics. I 

precisa que quan estigui desplegada totalment la xarxa, el 95% de la ciutadania tindrà 

una parada d’aquesta xarxa d’altes prestacions i capacitats a menys de tres-cents 

metres de casa seva, amb una freqüència de pas d’entre cinc i vuit minuts. 

Posa en relleu que en menys de dos anys es marcarà un abans i un després en el 

transport públic de superfície a la ciutat, que significarà la millora més rellevant dels 

darrers anys. 

Subratlla el gran consens polític que té el projecte, implementat durant diversos 

mandats, i destaca que es tracta d’una proposta molt sòlida que estan convençuts que 

beneficiarà la major part de la ciutadania; cosa que demostren les dècades d’estudis 

que avalen la xarxa i el funcionament de les línies en marxa actualment, que s’han 

revelat tot un èxit. 

 

El Sr. FORN expressa la decepció del seu grup amb aquest document que avui 

presenta el Govern atès que, essencialment, no és més que un anecdotari de reunions 

celebrades a les seus dels districtes, i que han aplegat un total de 1.750 persones. 

Assenyala que la mesura consta de moltes pàgines que expliquen el procés, però s’hi 

concreta molt poc com pensen millorar la xarxa de transport públic en superfície. 

Justifica la decepció per la manca de concreció, i remarca que, transcorreguts dos 

anys de mandat, un projecte com el de la nova xarxa de bus, que ja hauria d’estar 

enllestit, encara no té data de finalització. 

Afirma que no poden abonar un projecte que elimina la línia D30, que estava previst 

que connectés la plaça de les Glòries amb Zona Universitària i que havia de ser 

prestada per autobusos elèctrics. Altrament, denuncia que el Govern la fa 

desaparèixer amb deslleialtat, només perquè s’ha entestat a fer passar un tramvia per 

la Diagonal, que és un projecte que, d’altra banda, no té consens polític ni tècnic, i 
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que impedeix a molts milers de ciutadans de disposar d’una línia de bus més ràpida i 

més eficient. Concreta que la línia D30 estava concebuda amb prioritat semafòrica, 

carril bus segregat i suposava una millora considerable de la velocitat comercial i de 

la freqüència de pas. 

Considera que el Govern prefereix no executar-la per evitar que es demostri que la 

construcció del tramvia no té cap sentit; i remarca que a dia d’avui la línia D30 

podria estar en servei i que no ho està perquè el Govern s’hi nega. 

Fa notar que el Govern es vanta de fer inversions mai vistes, i es pregunta on són. 

Assenyala que durant el mandat anterior, coincidint de ple amb la crisi, hi havia 808 

autobusos, i al final del mandat van arribar a ser-ne 834, fruit d’un acord 

pressupostari amb el grup del PSC, el mateix nombre que en l’actualitat en un dia 

laborable, malgrat que la demanda ha augmentat d’un 10%. Per tant, retreu al Govern 

que no sigui capaç de fer les inversions necessàries per mantenir les freqüències. 

Pregunta, igualment, quina ha estat la pèrdua de velocitat comercial de la xarxa de 

bus els dos darrers anys i reclama que, com a membre del Consell d’Administració 

de TMB, li responguin aquesta qüestió. Subratlla que és un fet que l’increment de 

passatge i de la mobilitat estan reduint la velocitat comercial, sense que el Govern 

prengui cap mena de mesura en aquest sentit. 

Remarca que en la mesura no s’hi diu quants autobusos s’han de comprar, quin 

nombre de treballadors s’ha de contractar per garantir les freqüències, amb quin cost 

i com es pagarà, i tan sols es parla d’una dotació pressupostària de 5,5 milions 

d’euros, una quantitat del tot insuficient per pagar els nous vehicles i la plantilla 

necessària, també per evitar aglomeracions i disminució de les freqüències. 

Fa avinent que en aquests dos anys no han vist enlloc els canvis que prometia el 

Govern i, altrament, han pogut constatar una aturada de projectes emblemàtics i 

consensuats i supressió de línies d’autobús amb un funcionament satisfactori. 

 

El Sr. BLANCO agraeix a la Sra. Vidal que els hagi facilitat el document de la 

mesura de govern, que consta de tres-centes pàgines de lectura molt entretinguda, 

però que realment no és una mesura de govern, sinó un recull de peticions i de 

queixes de molts usuaris del transport públic, amb les respostes d’aquest ajuntament, 

moltes de les quals són iteratives. 

Reconeix que haurien agraït més esforç de síntesi, alhora que posa de manifest la 

manca d’un capítol de conclusions, un resum executiu i, sobretot, una descripció 

detallada sobre la nova xarxa de bus de Barcelona, que confia que sigui objecte d’una 

nova mesura de govern, aquesta vegada de debò. 

Entrant en el contingut del document, reconeix que el nou sistema serà més eficient 

quant al funcionament dels autobusos urbans, tot i que entén que convindria informar 

bé la ciutadania per evitar malentesos. Destaca que, d’entrada, la nova xarxa exigirà 

un esforç extra als usuaris, ja que obligarà a fer més transbordaments i intercanvis 

entre línies. Indica que la nova xarxa no és una fórmula màgica per solucionar retards 

i sobreocupació d’algunes línies, i creu que això s’ha d’aclarir, ja que d’algunes 

respostes es dedueix que se solucionaran tots els problemes que ara té la xarxa 

d’autobusos. 

Afegeix que també s’ha de deixar clar que no es tracta d’una ampliació de la xarxa, 

ja que es manté el mateix nombre de recursos pel que fa a vehicles, logística i 

plantilla; i puntualitza que la implantació de la nova xarxa obligarà a eliminar línies 

convencionals, i tampoc no s’ampliarà la xarxa de bus de barri durant els propers tres 

anys, tal com s’explica en el mateix informe. 
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Apunta la necessitat de fer una campanya per informar la ciutadania de quines línies 

s’eliminen i els recorreguts alternatius que les substituiran. En conseqüència 

demanen que es presenti una autèntica mesura de govern en què s’expliquin els 

aspectes que ha assenyalat, que inclogui més dotació de recursos per al transport 

públic, i reitera la demanda que no s’elimini la D30 per la Diagonal, atès que és 

necessària mentre el recorregut no el cobreixi el tramvia. 

 

El Sr. CORONAS remarca que ERC ha apostat des de sempre per la xarxa ortogonal 

d’autobús, i recorda que en va ser un dels grups impulsors durant el mandat de 

l’alcalde Hereu, i va insistir perquè l’alcalde Trias la comencés a implementar, i ara 

continua fent-ho perquè s’acabi al més aviat possible, malgrat el retard evident. 

Justifica l’aposta convençuda del seu grup per la xarxa ortogonal perquè millora la 

connectivitat, la intermodalitat, i ha d’implicar necessàriament una millora de 

freqüència; precisa, en aquest sentit, que un dels eixos principals en aquesta xarxa és 

una freqüència de pas de cada quatre minuts, amb una parada a tres-cents metres com 

a màxim del domicili; afegeix que també millora el nombre de viatgers i l’eficiència. 

Valora positivament totes les sessions informatives que s’han fet, ja que és molt 

important l’opinió dels usuaris, que són qui més coneixen els recorreguts, a fi de 

polir les millors ubicacions possibles de les parades i establir alguna millora en els 

recorreguts. Això no obstant, diu que han de tenir en compte que la xarxa no pot 

estar supeditada a interessos particulars, i ha de respondre a uns interessos generals 

de ciutat. I afegeix que una altra cosa és la necessitat d’establir una bona xarxa 

complementària, que entenen que és un aspecte que no s’ha treballat i convindria fer-

ho. 

Lamenta, tanmateix, que la xarxa cada vegada estigui perdent més la lògica 

ortogonal, i quedi molt desvirtuada en molts dels recorreguts, cosa que dificultarà 

assolir molts dels objectius i que difícilment implicarà un increment d’usuaris del bus 

tal com estava previst. I remarca, igualment, que la no implantació de la D30, decisió 

adoptada unilateralment pel Govern, contribueix a la desvirtuació de la xarxa. I més 

enllà del debat sobre el pas del tramvia per la Diagonal, entén que no poden esperar 

fins al 2020 o més per implementar-la. 

Apunta, per acabar, algunes de les demandes genèriques que planteja la ciutadania —

que subscriu al cent per cent—, entre les quals aproximar tant com es pugui els 

intercanviadors, garantir l’accessibilitat a tots els vehicles, augmentar el nombre de 

marquesines i pantalles informatives, millorar la priorització semafòrica del carril 

bus i incrementar la flota de vehicles elèctrics i híbrids al més aviat possible. 

Confirma que el seu grup vetllarà perquè el Govern municipal faci un bon 

desplegament de la cinquena fase i, a més, rectifiqui tot allò que ha anat en detriment 

de la xarxa ortogonal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència al fet que aquest procés d’informació i 

debat de la fase cinquena d’implantació de la xarxa de bus ha conclòs amb 378 

aportacions, el 40% de les quals han estat rebutjades pel Govern, mentre que el 49% 

han estat respostes però no incorporades, de manera que el resultat final és que 

només se n’incorpora un 11%. 

Explica que les aportacions esmentades componen una radiografia de les 

preocupacions i les prioritats pel que fa al desplegament de la xarxa de transport de 

superfície, basades bàsicament en tres aspectes que assegura que preocupen molt el 

seu grup. Esmenta, en primer lloc, la necessitat d’evitar pèrdues de connexions i 
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serveis directes ja existents; en segon lloc, la disconformitat amb la seva substitució o 

modificació, fet que ha suscitat controvèrsia i refús veïnal, i, en tercer lloc, la 

necessitat i l’obligació de mantenir i millorar la connectivitat. 

Reconeix que el procés era necessari, però, que allò absolutament imprescindible era 

que el Govern escoltés i atengués les peticions formulades, cosa que no ha succeït, i 

l’exemple més clar d’això és que s’hagi descartat la línia D30, una de les 28 línies 

diagonals que componien la xarxa ortogonal, i segurament una de les que tenia més 

impacte. Amb la negativa a implantar aquesta línia, el Govern no només compromet 

el desplegament de la xarxa, sinó que, a més, li retreu que ho faci amb l’objectiu 

d’afavorir la imposició del tramvia per la Diagonal. 

Això no obstant, celebra que s’hagin fet algunes rectificacions com ara en el cas de la 

línia H8 que passa per la travessera de les Corts amb servei bidireccional, i en aquest 

cas s’han atès les advertències que no fer-ho així seria un error i, tot i això, en el 

procés de participació es van rebutjar aquestes aportacions, i no va ser fins que el seu 

grup ho va proposar en comissió que s’ho van repensar. Considera, a tall de 

conclusió, que el desplegament de la cinquena fase de la nova xarxa de bus, que és 

l’última i acumula un retard considerable, ignora aspectes tan essencials com la 

velocitat comercial o la freqüència de pas, entre altres. 

 

El Sr. GARGANTÉ explica que la xarxa Retbus es va aprovar al Plenari del Consell 

Municipal l’octubre del 2009, amb un govern del PSC i ICV, amb Assumpta Escarp 

com a presidenta de TMB i Dídac Pestaña de vicepresident, aquest darrer amb un sou 

anual de 194.000 euros. Afegeix que durant tres anys, del 2009 al 2012, es van fer 

molts discursos grandiloqüents per part dels polítics professionals de torn, i van 

aparèixer molts titulars als mitjans de comunicació, però de la implantació de la 

xarxa res de res; finalment, l’octubre del 2012 es va posar en marxa el que es va 

anomenar nova xarxa, un canvi de nom amb l’objectiu de fer creure que era una 

novetat i, com no podia ser d’altra manera, va comportar que la plantilla decidís fer 

una vaga contra la retallada salarial i la repressió sindical. Recorda que en aquell 

moment el president de TMB era Joaquim Forn, mentre que la vicepresidència 

continuava exercint-la Dídac Pestaña, ara amb un sou de 167.000 euros anuals. 

Precisa que des de la posada en marxa de la nova xarxa s’han implementat 16 línies i 

se n’han eliminat 26, a banda de les desenes de línies que han retallat el seu 

recorregut. Assenyala que això ha crispat els veïns i veïnes del Carmel i de Nou 

Barris, només per citar alguns exemples, ja que els usuaris havien demanant més 

freqüència de pas, més línies directes, sense transbordaments i amb més parades; 

altrament, se’ls proporciona menys servei global, menys parades i menys transport 

directe, resultat del fet que només s’ha acceptat un 11% de les aportacions al procés 

de debat i participació. 

Posa de manifest que aquesta mesura de govern és plena d’errors, ja que fa referència 

a línies i recorreguts inexistents, com ara que s’hi diu que la línia 126 passa pel 

Tibidabo, quan en realitat va de Trinitat Vella a la Sagrera. Igualment, remarca que 

menteixen quan afirmen que la nova xarxa no ha suposat cap baixa en l’oferta del 

servei, ja que la realitat és que als barris s’ha escurçat el recorregut de les línies, ha 

disminuït el nombre de vehicles per línia i s’ha incrementat el temps d’espera; en 

aquest sentit, posa com a exemple que la línia 11 ara passa cada vint-i-cinc minuts, 

quan abans la seva freqüència era cada quinze. Afegeix que tampoc no és cert que ara 

els conductors disposin de més temps de descans al final del recorregut, ja que han 

tret del full horari l’hora d’arribada i s’han incrementat els temps de treball establint 
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horaris impossibles. 

Assenyala que s’obliden d’esmentar en l’informe que s’eliminen quaranta línies, i 

creu que no cal ser gaire despert per constatar que allò que s’ha venut com una gran 

millora disfressa una retallada global del servei, tal com demostren les mateixes 

dades de TMB. En aquest sentit, precisa que la plantilla de bus de TMB, entre el 

2012 i el 2017, s’ha reduït de 119 treballadors; en el mateix període s’han eliminat 86 

parades de bus; el nombre màxim de vehicles en línia ha disminuït de 35, i el nombre 

de serveis totals, del 2012 al 2014, va disminuir de 85 i, l’abril d’enguany s’han 

retallat catorze línies més. 

Adverteix que aquesta situació que acaba de descriure prové de les retallades de 

serveis iniciades el 2007, i durant la presidència d’Assumpta Escarp, del 2007 al 

2010, es va retallar el 5,81% del servei total. I denuncia que tots aquests anys de 

retallades continuades han provocat una situació d’estrès i absentisme laboral per 

problemes mèdics entre la plantilla, que quan causa baixa per aquests motius 

deixa de cobrar un plus, que no és altra cosa que un premi a anar a treballar 

malalt. El Sr. ARDANUY expressa l’opinió favorable a la implantació de la nova 

xarxa de bus, ara i d’ençà que es va iniciar, atès que incideix favorablement en el 

repte bàsic del transport en superfície, que és l’increment del nombre d’usuaris, 

donar un millor servei i millorar les freqüències. Afegeix, però, que cal reforçar 

també les línies de bus de barri, que són clau per garantir la mobilitat dels 

col·lectius amb més necessitats a les zones més complicades i a les quals no els 

afecta l’ortogonalitat de les línies. 

Assenyala que la xarxa de bus ha de ser mediambientalment sostenible, i TMB ha 

de fer compatibles les millores de prestació del servei amb les necessitats reals 

dels usuaris, i cal que les solucions tècniques siguin efectives. En aquest sentit, 

posa com a exemple la línia 20, que ha estat desplaçada i, per tant, ha quedat 

allunyada de la seva utilitat essencial, que és l’accés a l’hospital de Sant Pau; per 

tant, adverteix que les solucions tècniques s’han d’adaptar a les necessitats dels 

usuaris i no pas a l’inrevés. 

 

La Sra. VIDAL rebat que aquesta mesura de govern sigui un simple anecdotari 

com l’ha qualificat algú, atès que la sustenta un treball ingent per part dels tècnics 

de mobilitat i de TMB; i remarca que en el procés de debat i informació als barris 

s’han fet moltes sessions presencials en què han participat més de mil set-centes 

persones, cosa que demostra l’interès suscitat. Precisa que s’han fet 384 propostes, 

les respostes a les quals estan recollides a la mesura, i nega que n’hagin rebutjat la 

gran majoria. Puntualitza que s’ha deixat d’incloure un 40% de propostes amb una 

justificació adequada, i que la resta o bé s’han respost o s’han inclòs. 

Remarca que la xarxa no s’està implementant amb els mateixos recursos que quan 

va ser aprovada, sinó que s’han incrementat, fruit del procés participatiu, en més 

de cinc milions d’euros en una clara aposta pel transport públic que inclou la 

congelació de tarifes i augmentar els títols socials, la recuperació d’autobusos de 

barri, l’increment de la inversió a la xarxa de bus i metro, la rehabilitació 

d’estacions i millora dels vehicles, i destaca l’obertura i posada en servei de les 

estacions de la L9 de metro al barri de la Marina. A tot plegat, hi suma l’aposta 

per la connexió del tramvia per la Diagonal, i demana que no es capfiquin amb la 

D30, que en el cas dels arguments del Sr. Forn entén que queda ben clar que són 

un al·legat en contra del Tram. I li retreu que no hagi donat xifres de l’estat del 

servei del transport públic a final del mandat anterior, i entén que no ho ha fet 
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perquè es van produir retallades importants en el servei de superfície, i demana al 

regidor que deixi d’erigir-se en adalil del bus, ja que durant el mandat anterior es 

va passar de 891 vehicles en hora punta a l’inici del mandat a 808 al final. 

Destaca que allò que fa aquest govern és recuperar la inversió en el transport 

públic, i demana al Sr. Garganté que no s’inventi retallades i que no barregi les 

retallades efectuades per governs anteriors. Reivindica la inversió en transport 

públic del seu govern, i confirma que continuaran millorant la inversió en la nova 

xarxa de bus perquè arribi a tota la ciutat, amb millor servei i millor freqüència i, 

també, amb més busos de barri. 

 

c) Informe 

 

1. Unitat contra l’exclusió residencial. Informe de gestió 2017. 

 

El Sr. MUNTANER presenta l’informe de gestió 2016 de la Unitat contra l’Exclusió 

Residencial (UCER), que completa l’informe presentat sobre l’aplicació del Pla pel 

dret a l’habitatge. Indica que de les 59 actuacions que preveu aquest pla, 8 estan 

estretament vinculades amb l’activitat de la UCER, que són els mecanismes de 

seguiment i d’acompanyament dels desnonaments, sancions a grans propietaris que 

no ofereixen habitatge de lloguer, intervencions en les ocupacions a precari, 

actuacions en casos d’infrahabitatge i habitatges sobreocupats, sancions a habitatges 

buits, detecció i sanció de casos d’assetjament immobiliari i disciplina amb relació a 

la manca de conservació dels habitatges. 

Precisa, per tant, que les dues missions essencials de la UCER són l’actuació 

específica en el camp de l’emergència residencial i en la disciplina en l’habitatge, 

que és aplicable a partir de les lleis de què disposen. 

Indica, amb relació a aquestes dues qüestions, que les dades més significatives són la 

detecció per part de la UCER de pisos buits d’entitats bancàries, i que aquest 

ajuntament ja està tramitant 268 expedients, alhora que s’ha imposat una sanció 

definitiva de 315.000 euros en quatre casos. Puntualitza que no es tracta tant d’una 

voluntat recaptatòria com que aquests pisos siguin habitables, concretament que setze 

pisos d’aquestes entitats siguin cedits a aquest ajuntament. Afegeix que és molt 

important el fet que les inspeccions s’hagin multiplicat per cinc el 2016 amb relació 

al 2014 i el 2015. I fa avinent que les accions sancionadores s’adrecen preferentment 

a persones jurídiques, fonamentalment a entitats financeres. 

Quant als processos de desnonament, indica que s’han atès 1.574 unitats familiars, en 

algun cas dues vegades, motiu pel qual el nombre d’intervencions arriba a 2.303. 

Insisteix, a fi de desmentir la idea que augmenta el nombre de desnonaments, que 

allò que ha augmentat és el nombre d’unitats familiars ateses el 2016 amb relació als 

dos anys precedents; mentre que confirma que els casos de desnonaments han anat 

disminuint d’ençà del 2014 fins a arribar a 2.854 el 2016. 

Fa avinent que a l’informe que avui presenten consten detallades totes aquestes 

dades, que resumeixen les dues funcions essencials de la UCER: la intervenció 

estricta aplicant al màxim la disciplina en l’habitatge, i protocols d’actuació i espais 

de coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament per atendre totes aquestes situacions 

d’emergència habitacional. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix al Govern la presentació d’aquest informe sobre el balanç 

d’actuació de la UCER corresponent al 2016, que consideren correcte en termes 
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generals. 

Vol destacar que la situació d’emergència habitacional que pateix Barcelona com a 

conseqüència de la bombolla immobiliària, que ha explotat en aquest nou mandat, 

requereix una gran inversió municipal però també d’altres administracions 

implicades. 

Per tant, confirma que comparteixen la prioritat política contra l’exclusió residencial; 

i aprofita per reivindicar, una vegada més, el vot favorable del Grup Municipal 

Demòcrata a l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025. Això no obstant, 

diu que no poden obviar que el Govern municipal disposa d’unes eines, com són les 

lleis 24/2015 i 4/2016, en la lluita contra la precarietat residencial, que no estaven 

disponibles durant els mandats precedents. 

Això no obstant, consideren que el present informe és un punt triomfalista, sense cap 

mena d’autocrítica per la situació que viu la ciutat, amb milers de barcelonins 

exclosos de l’habitatge digne, o amenaçats de perdre’l en el futur. Entenen, 

igualment, que és un informe parcial, que arriba a afirmar que la UCER ha significat 

la creació d’un servei públic d’emergència i disciplina, cosa que consideren 

incorrecta, atès que el servei públic existia i ara es complementa amb una nova unitat 

per fer front a aquesta problemàtica concreta. 

Critica que l’informe passi de puntetes per realitats com les que expressa el Sr. 

Carlos Macías, portaveu de la PAH, que afirma que hi ha més desnonaments que 

mai, tot i que diferents, i concreta que a Barcelona es produeixen entre nou i deu 

desnonaments diaris, xifra que l’informe redueix a poc menys de vuit. 

Fa un breu incís per referir-se a la PAH i a l’observatori DESC, dues organitzacions 

que formen part del que es permet anomenar un holding d’entitats franquiciades a 

Barcelona en Comú, i assenyala que ha pogut comprovar, consultant expedients, que 

a Bagursa hi ha un bon nombre de persones contractades per formar part de la UCER 

que són antics activistes de la PAH i del DESC; és a dir, denuncia que estan davant 

un exemple de portes giratòries en què el Govern de Barcelona en Comú, mitjançant 

Bagursa, contracta coneguts. 

Subratlla, igualment, que l’informe passa d’esquitllentes sobre les ocupacions, el 

sensellarisme i els assentaments irregulars, tot problemàtiques enquistades i que 

requereixen molts més recursos. 

Conclou, en definitiva, que tenen molta feina per fer tots plegats, però molt 

especialment el Govern municipal, que és el principal responsable. 

 

La Sra. BARCELÓ, després d’agrair al Govern la presentació d’aquest informe, 

pregunta al Sr. Muntaner si està satisfet amb la gestió de la UCER. Fa notar que a 

l’informe s’esmenten les lleis 24/2015 i 4/2016, que tots els membres del consistori 

coneixen i, per tant, entenen que s’hauria d’haver presentat un informe complet, ja 

que aquest conté molta menys informació que en el que es va presentar en la 

comissió de Drets Socials. Insisteix que haurien de presentar mesures reals contra 

l’emergència habitacional, les mateixes que van prometre i que ara estan incomplint. 

Fa referència al fet que a l’informe consta que s’han atès, durant el 2016, mil cinc-

centes famílies, i assenyala que la realitat és que a Barcelona les persones que 

sobreviuen al carrer, les que estan en albergs i assentaments irregulars sumen 3.182 

persones segons el cens de l’any passat, i que són 383 més que el 2015. 

Diu que els preocupen les dades que els van lliurar en la sessió de ple del mes passat, 

que assenyalaven que d’ençà que una persona acudeix a la mesa d’emergència 

habitacional a fer una sol·licitud fins a l’adjudicació d’un habitatge passen, de 
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mitjana, 54 dies, que hi ha una llista d’espera de cent famílies, i una mitjana 

d’adjudicació de pisos socials de 30 al mes. Els pregunta si estan satisfets amb 

aquesta resposta a una de les seves promeses electorals com era posar fi a 

l’emergència habitacional. 

Valora que a l’informe no s’hi expliquen les solucions per ajornar un desnonament, 

que és una dada fonamental; igualment, fa avinent que tampoc no s’hi informa que, 

en molts casos, han estat les mateixes famílies que han evitat el desnonament; i no 

s’especifica, en els casos en què troben una solució, si és a curt o mitjà termini. 

Critica que no apareix en el document ni una sola dada sobre les persones que viuen 

en condicions precàries, i s’han d’acontentar amb les dades que els van donar 

l’octubre del 2016, quan es treballava amb 476 unitats familiars d’un total de 860. 

Afegeix que tampoc no es fa cap referència als assentaments irregulars o al nombre 

d’habitatges de protecció oficial buits. 

Reclama seriositat, i recorda que al carrer Constitució es van ocupar il·legalment 

quatre habitatges, i el Districte es va limitar a suggerir al veïnat que crees un grup de 

WhatsApp per estar informats de la situació. Afegeix que tampoc no apareix a 

l’informe cap dada sobre les famílies en risc d’exclusió social que van ser 

enganyades quan van comprar o llogar un pis a les màfies, i recorda que el seu grup 

va presentar una iniciativa en aquest sentit en comissió. 

Observa que el Govern qualifica un pis buit com a anomalia urbana, i li demana que 

negociï i que dialogui per aconseguir pisos buits per posar-los en lloguer social; i li 

retreu que, en canvi, faci els ulls grossos davant les ocupacions per col·lectius 

antisistema amb permissivitat i, fins i tot, complicitat amb qui se salta les lleis. 

Reitera que a l’informe manquen dades i mesures reals per posar fi a l’emergència 

habitacional. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix al Govern la presentació del present informe, així com a 

tots els professionals que treballen a la UCER la feina que desenvolupen. 

Fa avinent que per al seu grup és essencial situar les polítiques socials en el centre de 

les actuacions públiques, al marge de l’evolució de l’economia, i fora d’això, tota la 

resta es limita a poc més que paraules. 

Posa de manifest que a l’informe es constata que la gran majoria de desnonaments 

que es produeixen a Barcelona, més del 83%, són en habitatges de lloguer, cosa que 

no els estranya gens, en vista de l’evolució dels preus de mercat. Observa que fa 

temps que els senten dir que cal prendre mesures urgents quant al lloguer i, en aquest 

sentit, els demanen que actuïn d’una vegada, perquè, com sempre, ja van tard. 

Recorda al Govern el compromís i la data que van acordar per tenir enllestit un cens 

d’habitatges buits, i alerta que si segueixen amb aquesta dinàmica, tindran les eines 

per actuar quan s’acabi el mandat. 

Afegeix que tampoc no poden entendre, quant a la conservació dels edificis, que en 

un any i mig només s’hagin obert nou expedients, cinc dels quals en fase d’estudi, i 

dotze sancions en tràmit; i per infrahabitatge, 23 expedients en estudi i sis d’iniciats, 

massa pocs, tenint en compte la situació de conservació de molts habitatges. 

Valora positivament que centrin els esforços en els desnonaments, però alerta que hi 

ha molts més fronts oberts, i suggereix que només cal que vagin al Raval Sud o a 

Sants per confirmar-ho; barris plens d’edificis en situació deplorable, en què moltes 

persones malviuen en pisos sobreocupats, sense ventilació i en condicions insalubres. 

Remarca que poden optar per esperar que les persones acudeixin a la UCER o, 

altrament, ser proactius. 
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Recorda que els van dir, quant al Pla de l’habitatge, que era fet per als barris i pels 

barris, tot i que ara addueixen que cal desenvolupar un procediment de detecció, 

actuació i seguiment dels casos d’assetjament immobiliari amb la participació de la 

UCER i els districtes; i assegura que els sorprèn que després de dos anys encara no 

ho hagin posat en marxa. 

Confirma que són conscients que l’habitatge és un problema que no se soluciona des 

d’una sola administració, i celebren que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge 

comenci a treballar en col·laboració amb la Generalitat per regular el preu del 

lloguer. 

Diu que el seu grup continua comprovant amb gran perplexitat com es deixen perdre 

oportunitats per posar fil a l’agulla amb l’assumpte de l’habitatge, i assenyala que si 

realment es creuen que hi ha una emergència habitacional haurien de destinar un 

25% de la previsió de superàvit de cada exercici a adquirir sòl o fer promocions 

d’habitatge; i pregunta per què no comencen a treballar per definir les zones 

preferents a l’hora de decretar el dret de tanteig i retracte d’aquest ajuntament. 

Repeteix que els continuaran recordant que fins que Barcelona no arribi al 15% de 

parc d’habitatge públic, repartit equitativament en tots els barris, totes les 

promocions de sòl públic haurien de ser de lloguer públic. Finalment, diu que estan 

d’acord amb la reivindicació d’un protocol amb el Consell General del Poder Judicial 

a fi que es comuniqui la totalitat de les ordres de llançament des de l’inici del procés. 

Proclama que tothom té dret a condicions de vida dignes, que permetin desenvolupar 

una vida plena i saludable, i això requereix indefectiblement un habitatge, però 

també sous dignes. 

 

La Sra. ESTELLER considera que l’informe demostra l’engany i la demagògia del 

programa electoral de Barcelona en Comú, que garantia que aconseguirien que 

Barcelona fos una ciutat lliure de desnonaments. 

Destaca que l’informe constata que s’estan produint 2.854 llançaments anuals, el 

83% dels quals en pisos de lloguer, i l’11,27% hipotecaris; 1.300 desnonaments 

aturats, però únicament 750 amb una solució definitiva, que significa un 32,56%, 

menys encara que l’any anterior, que se’n van paralitzar un 54,02%. En 

conseqüència, indica que molts d’aquests desnonaments no s’han produït per la 

intercessió del Govern, sinó per l’existència d’un marc normatiu que afavoreix que es 

pugui arribar a acords entre propietaris i les persones deutores d’una hipoteca. 

Quant a l’afirmació del regidor Muntaner que s’han reduït d’un 7,88% els 

desnonaments, cosa que valora com un èxit de govern, replica que no és cert, ja que 

estan baixant arreu, i concreta que només a la província de Barcelona s’han reduït 

d’un 10%, el mateix percentatge a tot Catalunya i a la resta d’Espanya un 6,5% com 

a conseqüència de la millora de l’economia. I confirma que no és pas causa de 

l’“efecte Colau”, sinó de les polítiques del govern de Mariano Rajoy, que estan 

afavorint la recuperació econòmica, que si bé no ha arribat a tothom, sí que es 

tradueix en la reducció dels desnonaments. 

Pel que fa a les execucions principals, les del lloguer, amb un percentatge de 83,22%, 

diu que demostren la incapacitat de molta gent per pagar un lloguer, i entén que és en 

aquest àmbit que l’Ajuntament ha d’aconseguir disposar d’un parc de lloguer per 

solucionar-ho. Altrament, retreu al Govern que no ho estigui tirant endavant, i que 

només centri els seus esforços a acusar els altres, entre altres coses per perseguir i 

sancionar els tenidors de pisos buits que no els posen a disposició, però no esmenten 

els habitatges de protecció oficial buits, o els solars municipals, setanta-cinc, on no es 
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fa cap promoció. Reclama, doncs, que es responsabilitzin de les polítiques que poden 

tirar endavant per donar respostes a les famílies vulnerables. 

Puntualitza que estan d’acord a trobar solucions en els casos de famílies que han 

ocupat un habitatge, com ara oferir-los un habitatge d’emergència o de protecció 

oficial, però no a pressionar un propietari adjudicant-li una responsabilitat que és 

d’aquesta administració. Discrepa, però, de la mediació amb els ocupes, que el 

Govern denomina ocupacions a precari, i a gastar-hi recursos públics. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que el seu grup és conscient que el problema de 

l’habitatge es manté i que la situació és greu i dramàtica a Barcelona; i actualment, 

malgrat la tasca de la UCER, continuen en un coll d’ampolla en matèria de 

desnonaments, i tot i que se n’aturen i se n’ajornen, no s’està recol·locant la gent ni 

donant-li solucions definitives. 

Diu que creuen fermament que cal augmentar el nombre de pisos d’emergència per 

tots els mitjans, d’una manera dràstica i no en comptagotes com fins ara, atès que, 

altrament, la situació acabarà esclatant, que ja està a punt. Remarca que cada vegada 

hi ha una situació més problemàtica als jutjats, més desnonaments sense avís previ, 

als quals no es pot acudir en no disposar d’informació ni el Govern ni els moviments 

populars. Es pregunten, per tant, com actuarà el Govern si aquesta situació es 

generalitza, quines mesures de pressió fa per obtenir el conjunt d’informació 

necessària per poder vehicular protestes i aturar els desnonaments. 

Pregunta, també, si la política del Govern serà continuar pagant allotjament en 

pensions durant mesos sense donar, però, cap solució definitiva a les famílies; i atès 

que s’ha fet un conveni amb una operadora que gestiona aquests allotjaments, creu 

que s’hauria de premiar el valor social d’ús d’aquestes places d’allotjament, més que 

no pas l’ocupació per part de turistes, encara que tinguin reserva feta. Consideren que 

això significaria dotar d’un mínim de dignitat les famílies que estan en aquesta 

situació. 

Afegeix que tot i els milers de pisos buits que hi ha a la ciutat, en dos anys només 

s’han posat quaranta-dues multes i s’han obert cinquanta-sis expedients, i creuen que 

el Govern no suposa, ni de lluny, una amenaça per als bancs i els grans tenidors; en 

aquest sentit, afirma que són del parer que cal portar la llei al límit, i actuar amb la 

màxima celeritat posant tots els recursos necessaris per multar aquests grans tenidors 

i posar per davant dels interessos especulatius els de les persones. 

Precisa que per aquest motiu el seu grup plantejava que, a banda de la UCER, el 

Govern havia d’explorar altres vies fins a arribar al límit de la legislació vigent a fi 

de posar tots els instruments possibles al servei de la ciutadania per garantir el dret a 

l’habitatge; i, fins i tot, que si cal es desobeeixin lleis il·legítimes, i que 

l’Administració pública garanteixi i blindi l’accés universal a l’habitatge. 

Finalment, apunta la necessitat de fer una reflexió profunda en el sentit que no es pot 

parlar aïlladament d’habitatge, desvinculant-lo d’un context de pressió del turisme i 

de precarietat laboral. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que la disminució del nombre de desnonaments a la 

ciutat no està tan vinculat a l’actuació de la UCER com a la millora de la conjuntura 

econòmica. 

Detecta un impacte escàs de les mesures coercitives, atès que no s’especifica a 

l’informe l’import recaptat, alhora que es valora com a molt positiva la cessió de 

setze habitatges per part de les entitats financeres a les quals s’ha incoat expedient. 
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Considera, doncs, que se sobredimensionen les funcions i actuacions atribuïdes a la 

UCER, una part de les quals estan vinculades a funcions d’inspecció, infrahabitatge o 

sobreocupació, que de fet correspondrien a les unitats de disciplina urbanística i 

d’activitats. 

Afegeix que també constata solapament amb altres estructures de treball de l’àmbit 

d’habitatge, així com desinformació sobre el paper d’altres administracions, com ara 

que a l’informe s’obvia la col·laboració amb el Govern de Catalunya mitjançant el 

Consorci d’Habitatge de Barcelona. 

 

El Sr. MUNTANER agraeix les opinions i crítiques expressades, i reconeix que 

queda molta feina per fer en matèria d’habitatge, però subratlla que les estadístiques 

reflecteixen que la UCER ha contribuït al fet que es pugui intervenir en moltes més 

situacions, i aporta dades objectives que el nombre de desnonaments ha disminuït a 

Barcelona. 

Reconeix, com ha apuntat el Grup Demòcrata, que ara disposen de lleis que 

afavoreixen les actuacions en el terreny de l’habitatge, però recorda que la Llei del 

dret a l’habitatge és del 2007, durant el govern del tripartit, i és l’origen de la resta 

de lleis. Nega que s’hagi col·locat gent a la UCER provinent de la PAH i de 

l’Observatori DESC, com ja han explicat a bastament en comissió. 

Quant a la intervenció de la Sra. Barceló, replica que a l’informe s’aporta molta 

informació, per exemple en el cas dels sensesostre que viuen als assentaments, 

amb dades actualitzades el 2016. 

Quant a les ocupacions, reconeix que disposen de menys dades, però confirma que 

s’està actuant en els casos d’ocupacions considerades delictives, tot i que és un 

procés llarg que no podran explicar fins que no hi hagi resultats visibles. 

Igualment, recorda al grup de Ciutadans el compromís que va assumir que el seu 

grup al Parlament col·laboraria en la regulació dels lloguers, i per la redacció 

d’una nova LAU. 

Adreçant-se a la Sra. Benedí, li fa avinent que aquest any la inversió prevista en 

rehabilitació és de 46 milions d’euros, un rècord considerant que el mandat passat 

estava sota mínims. 

Finalment, quant a la referència que ha fet el grup de la CUP dels allotjaments en 

pensions, reconeix que els preocupen les anades i vingudes de les persones, i 

confirma que estan treballant per disposar d’allotjaments municipals. 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (2017/465) RECTIFICAR els articles 5, 7 i 22 dels estatuts de Barcelona Activa, 

SAU, SPM, incorporant les indicacions efectuades pel registrador mercantil de 

Barcelona; i FACULTAR indistintament el president i el secretari del Consell 

d'Administració de la societat per complir tots els tràmits necessaris per a la plena 

efectivitat d'aquest acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil, així com la 

correcció d'errors materials, en cas necessari. 
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La Sra. RECASENS, malgrat que no s’han previst torns d’intervenció en aquest 

punt, intervé per aclarir que, tal com van demanar en comissió i a la Junta de 

Portaveus, no se’ls han lliurat els informes creuats en què el registrador demana la 

modificació dels estatuts i el de resposta de Barcelona Activa, cosa que dificulta el 

seu posicionament. 

 

El Sr. SECRETARI diu que li consta que el secretari delegat, Sr. Pascual, estava 

assabentat de la petició, i confirma que la documentació de l’expedient està 

completa a tots els efectes. 

 

La Sra. RECASENS vol deixar constància dels incompliments, i avança 

l’abstenció del seu grup. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. Tot seguit, es dona 

per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part que estrictament fa 

referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la inscripció en 

el Registre Mercantil. 

 

3.- (CCAA2016SPM) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al 

Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, 

SA, Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 

anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2016, integrats pel Balanç, el 

Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 

fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents informes de gestió. 

APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2016 pels administradors respectius. 

APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 

de desembre de 2016, segons consta en el document annex. 

 

El Sr. COLOM presenta al Plenari del Consell Municipal, en funció de junta 

general d’accionistes, l’aprovació dels comptes anuals de les societats mercantils 

amb capital plenament municipal, BSM, Bimsa, ICB, Barcelona Activa, Bagursa, 

Barcelona Cicle de l’Aigua i Foment de Ciutat. 

Indica que tots els comptes anuals han estat formulats i aprovats pels respectius 

consells d’administració, i dictaminats prèviament per la Comissió d’Economia i 

Hisenda; les auditories són netes, totes mostren una opinió favorable, tret de dos 

casos en què apareix un paràgraf d’èmfasi. Precisa que es tracta de la situació 

patrimonial de Bimsa, i en el cas d’ICB té a veure amb una provisió en el marc 

d’un procés de litigi laboral. 

Fa avinent que totes les entitats han tancat l’exercici amb un cash flow positiu; 

alhora, totes presenten resultats positius abans d’impostos, tret d’ICB, els resultats 

negatius de la qual es deuen a la provisió efectuada. Afegeix que els resultats 

positius s’aplicaran a reserves o a compensar resultats negatius d’exercicis 
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anteriors, com és el cas de Bimsa. 

Indica que el volum d’activitat del conjunt de societats mesurat per les despeses 

ascendeix a 324 milions d’euros, un 7,7% superior a l’exercici anterior, amb un 

nivell inversor de 220 milions d’euros, comptabilitzant tant la inversió pròpia de 

les empreses —30,5 milions—, com la que es fa per compte de l’Ajuntament, que 

ascendeix a 189,5 milions d’euros. 

Indica que al llarg del 2016 la plantilla mitjana del conjunt d’empreses que ha 

citat ha estat de 2.595 persones, un 3,7% superior que en l’exercici anterior. 

 

La Sra. RECASENS observa que la transparència, de la qual el Govern municipal 

fa bandera, en matèria financera, és essencial per generar confiança i credibilitat, i 

critica que no es mantinguin actualitzades les webs d’informació, ni tampoc els 

informes dels comptes anuals de les empreses i dels instituts municipals, 

especialment els del 2015, ja que és important poder-los comparar per valorar 

l’evolució de l’activitat econòmica de les empreses. 

Posa en relleu que apareixen indicadors francament preocupants, i la inversió, 

sobretot de Bimsa i de Bagursa, que són les principals impreses inversores, comença 

a caure clarament, en el cas de Bimsa cau d’un 25%, i en el de Bagursa, d’un 10%. 

Aprofita per recordar la importància de la licitació pública a l’hora de generar llocs 

de treball. 

Indica que també comença a caure la rendibilitat i la solvència de les empreses, i 

posa com a cas paradigmàtic el d’ICB, que passa d’uns resultats positius de 2,4 

milions d’euros a unes pèrdues de 4 milions. Reconeix, però, que això està motivat 

per una previsió arran dels conflictes laborals que té oberts, això no obstant, recorda 

que el Govern va prometre una internalització de la plantilla, de manera que encara 

s’ha embolicat més la situació laboral i ha generat els conflictes esmentats. 

Fa notar que avui tindran temps de parlar a bastament de Bimsa en tractar el cas de 

Glòries i, per tant, avança que no s’hi estendrà ara. 

Remarca que en el cas de Barcelona Activa cauen indicadors molt importants, entre 

els quals els de joves orientats a centres educatius i universitaris, el servei de 

finançament empresarial, que cau 11 milions d’euros, el nombre d’emprenedors 

atesos, els projectes empresarials acompanyats, i també les places de capacitació 

tecnològica. 

Conclou, per tant, que la situació és de menys transparència, menys activitat, menys 

inversió, decreixement de la rendibilitat de les empreses, i menys indicadors 

d’activitat. 

Avança, per tant, que el seu grup farà una abstenció, considerant que ben aviat 

podran debatre a fons els comptes del grup Ajuntament i el seu consolidat. 

 

La Sra. MEJÍAS subratlla que es tracta de l’aprovació dels comptes d’empreses que 

gestionen serveis essencials per a la ciutat, i assenyala que en l’anàlisi de l’exercici 

del 2016, però també en el de l’anterior, han confirmat que a més d’haver-hi una 

certa continuïtat en totes aquelles modificacions que s’han anat introduint en els 

programes de les empreses, continuen amb la mateixa tònica: al Govern li sobra 

ideologia i li manca capacitat de gestió. 

Addueix que allò que es tradueix d’aquests comptes és que existeix una manca 

general d’objectius i de model, tal com també reflecteix el pressupost municipal i les 

ordenances fiscals, atès que no hi ha res de destacable més enllà d’indecisions, 

anuncis d’actuacions que després no es realitzen, i moltes batzegades, entre les quals 
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el cas més paradigmàtic és el de Barcelona Activa, que és una de les empreses 

públiques més importants de la ciutat, que promou i genera impuls de l’activitat 

econòmica i l’ocupació, però que està gestionada amb una política absolutament 

erràtica, amb objectius pocs clars, i problemes interns de personal i de projectes. 

Per tant, els convida a deixar d’imprimir aquest biaix ideològic als plans i als 

programes i a concentrar-se en l’assoliment d’objectius importants per al conjunt de 

la ciutadania. 

Afegeix una referència al problema de transparència, ja que com ha apuntat la Sra. 

Recasens molts dels indicadors que presenten estan incomplets, hi manquen dades i 

no permeten fer-ne un bon seguiment. 

Reconeix, però, que les empreses continuen funcionant per la seva mateixa inèrcia, 

tot i que els resultats amaguen algunes qüestions; en aquest sentit, posa com a 

exemple que en el cas de BSM avui aprovaran una iniciativa que significa invertir en 

una empresa de la qual desconeixen la viabilitat, o la mateixa situació del Zoo i de 

Bagursa. 

Conclou que les empreses tenen resultats positius per la seva mateixa inèrcia, però no 

tenen objectius concrets i de control i, per tant, anuncia que el seu grup s’abstindrà en 

l’aprovació d’aquests comptes. El Sr. BOSCH es reafirma en la mateixa línia que van 

expressar en la majoria de consell d’administració de les empreses i, en primer lloc, 

felicita la feina feta pel personal tècnic, els experts i els gestors que han fet possible 

que aquestes empreses tinguin uns resultats positius en general, i que contribueixen 

al funcionament de la ciutat. 

Observa, però, que una altra cosa és la valoració política de la direcció d’aquestes 

empreses per part del Govern municipal, i en aquest cas confirma que han de ser 

crítics, i diu que si poguessin emetrien dos vots diferenciats, però atès que han de 

valorar les dues coses en conjunt, avança que faran una abstenció. 

 

El Sr. MULLERAS posa en relleu que les opinions de les auditories formen part dels 

informes de gestió de les empreses municipals, en els quals també caldria que 

s’aclarís què passarà amb les possibles pèrdues patrimonials que podria comportar la 

societat Media Complex, i les inversions i els deutes que té amb aquest ajuntament. 

Remarca que estan a punt de creuar l’equador del mandat i ja poden verificar quin és 

el model d’estructura empresarial municipal del Govern. En aquest sentit, constata 

que el “model Colau” consisteix a ampliar l’estructura burocràtica municipal creant 

noves empreses públiques, dotant-les amb més personal públic i, per tant, amb més 

costos d’estructura. Considera que aquest increment d’administració significa 

debilitar la societat civil, que és motor de la ciutat. 

Assenyala que aquesta situació comporta més ineficiències de gestió i més costos per 

a la ciutadania, que són obtinguts amb més impostos. 

Entén que el Govern s’ha situat en un món ideal, en el qual l’Administració pública 

substitueix la societat; la planificació ideològica, la llibertat d’elecció, i el monopoli 

públic ocupa l’espai de l’eficiència de la llibertat econòmica. Concreta que un clar 

exemple de tot això és BSM, que gestiona uns parquímetres al màxim i que ha 

augmentat els seus beneficis nets el darrer any d’un 20% gairebé, una grua amb clar 

afany recaptatori que té una de les taxes més altes d’Espanya; i fa referència al fet 

que el servei del Bicing és un pou sense fons, amb 12,1 milions d’euros de dèficit, 

que paguen tots els barcelonins, i s’albira que aquesta xifra encara costarà més l’any 

vinent. Igualment, indica que el Zoo està sota mínims, ja que des de l’inici del 

mandat les inversions s’han reduït d’un 54%. 
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El Sr. GARGANTÉ apunta que podrien anar desgranant la gestió econòmica de les 

empreses municipals una per una, però assenyala que es vol centrar en ICB, més 

coneguda com Betevé, per exemplificar els motius del rebuig del seu grup a la gestió 

econòmica i política d’aquestes empreses. 

Observa que quan el Govern esmenta aquestes empreses es vanta del gran servei que 

donen a la ciutat, però s’oblida de qui realitza aquests serveis i en quines condicions 

ho fa. 

Considera que aquestes empreses haurien de ser exemplars quant a drets laborals i 

lluita contra la precarietat, però és tot el contrari. En aquest sentit, fa referència a la 

problemàtica situació laboral de Betevé, i al fet que ja s’han guanyat diverses 

sentències contra la direcció, per tant contra aquest ajuntament, per cessió il·legal de 

treballadors. 

Comenta que fa dos anys, en arribar a l’Ajuntament, el seu grup va explicar que hi 

havia aproximadament dos-cents quaranta treballadors i treballadores externalitzats, i 

menys de vint a l’empresa municipal, un autèntic paradigma de la privatització. 

Destaca que malgrat les sentències guanyades, algunes de les quals ja fermes al 

TSJC, ningú del Govern municipal ni de la direcció de l’empresa no ha fet cap gest 

d’ençà del 2015; tanmateix, sí que han fet moltes declaracions d’intencions i molt 

diverses, però el fet és que hi continua havent-hi treballadors en situació de cessió 

il·legal i, d’altres, han estat acomiadats. Precisa que fa pocs dies el jutjat 14 va 

ordenar la reincorporació immediata dels primers treballadors que ja tenen sentència 

ferma, i que van ser acomiadats perquè van denunciar la seva situació contractual 

irregular. 

Retreu al Govern que actuï com un empresari sense escrúpols, i afirma que la 

reincorporació d’aquests treballadors i treballadores ha de ser immediata, sense 

xantatges. Recorda, en aquest sentit, que el seu grup va acordar part de la 

modificació pressupostària de l’any passat, amb la garantia que s’internalitzarien, 

abans d’acabar l’any, 185 treballadors a Betevé, i denuncia que a dia d’avui 

continuen en situació de cessió il·legal. 

Addueix que si el Govern no té coratge per vetllar per les condicions laborals dels 

treballadors de les empreses municipals, ja sigui a Betevé, Barcelona Activa o BSM, 

millor seria que, com a mínim, deixés d’emplenar-se la boca de drets laborals i lluita 

contra la precarietat quan fa discursos polítics. 

 

El Sr. ARDANUY avança la seva abstenció en aquest punt. 

 

El Sr. COLOM defensa la transparència dels comptes anuals de les empreses, i entén 

que és molt fàcil criticar sense haver-se’ls mirat amb deteniment. Remarca, en aquest 

sentit, que totes les empreses tenen fons de maniobra positiu i, per tant, no és el cas 

dubtar de la seva solvència. Afegeix que els nivells d’endeutament en algunes 

d’aquestes societats és pràcticament nul; mentre que Bimsa i Bagursa tenen un 

endeutament que respon a cànons i fiances vinculades a la seva activitat urbanística. 

Destaca que no hi ha empreses públiques a l’Estat amb un grau de solvència i de 

rendibilitat com les d’aquest ajuntament; i puntualitza que la rendibilitat d’una 

empresa pública és la seva capacitat d’autofinançament i de mantenir un nivell 

inversor. 

Entén que la crítica és fàcil, i retreu al Sr. Bosch que consideri que les empreses 

funcionen gràcies al personal tècnic i malgrat la direcció política, i creu que ha de 
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valorar que la unitat d’acció és conjunta. 

Quant a resultats positius, reitera que Barcelona Activa ha augmentat, el 2016, d’un 

37% la seva activitat en ingressos i despesa. 

Valora, per tant, la política del Govern municipal en les empreses, que estan 

aconseguint els seus objectius com demostren els comptes i la gestió que avui 

aproven. 

 

La Sra. MEJÍAS confirma al Sr. Colom que s’han mirat els comptes detingudament, i 

reconeix que les empreses continuen funcionant gràcies a la inèrcia, i entén que 

hauria estat una autèntica heroïcitat que en només dos anys de mandat ja se les 

haguessin carregat. 

Alerta, però, que si continuen finançant mitjançant aquestes empreses solvents 

projectes que no ho són, probablement en dos anys les hauran portat a la ruïna. 

 

El Sr. BOSCH subscriu, com ha dit el Sr. Colom referint-se a la seva crítica, que 

les coses s’han de fer bé. Diu que ha intentat ser elegant i considerat amb la seva 

opinió sobre la gestió política de les empreses municipals, tot i que constata que al 

regidor no li ha acabat de convèncer, i l’acusa de fer una crítica fàcil i senzilla. 

Replica que, moltes vegades, en la senzillesa hi ha la potència, i en aquest cas 

entén que el seu argument és força entenedor: que no comparteixen la direcció 

política de les empreses, però sí la direcció tècnica, que és fruit de la continuïtat. 

Reconeix que els comptes són positius en la majoria d’empreses, i pregunta al Sr. 

Colom per quins motius en algunes no ho són, ja que entén que també ha estat 

molt senzill amb les seves explicacions. Demana per què marxa el gerent de BSM; 

per la política del Govern respecte a determinades adjudicacions, algunes de les 

quals tindran ocasió de tractar avui en aquest ple, i d’altres sobre les quals han 

demanat detalls, com és el cas de l’adjudicació dels terrenys per a la celebració de 

la Feria de Abril. 

 

El Sr. MULLERAS avança el vot contrari del seu grup als comptes anuals. 

 

El Sr. COLOM assegura que ell també ha intentat ser elegant amb la seva crítica a 

la intervenció del Sr. Bosch, i es ratifica que els resultats positius s’obtenen per la 

conjunció d’una bona feina tècnica i d’una bona direcció política, tal com 

demostren els resultats de les empreses municipals. 

Observa, igualment, que el discurs del Sr. Mulleras és una mica extemporani, atès 

que planteja la dinàmica econòmica del sector públic i del privat com si allò que 

fa un, obligatòriament, ho ha de deixar de fer l’altre. Remarca que ja fa molts anys 

que en l’àmbit de l’economia és conegut que el sector públic té capacitat 

d’arrossegament respecte de l’economia privada; i, per tant, un sector públic 

potent estira del sector privat, tal com ha demostrat que la sortida de la crisi només 

s’ha posat en marxa amb un sector públic que treballa amb eficiència i eficàcia i és 

capaç de ser motor de l’economia, com és el paper de les empreses públiques. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Ardanuy, i el vot en contra dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. 
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Lecha i Rovira. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part 

que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 

4.- (EM 2017-02/03) AUTORITZAR Barcelona de Serveis Municipals, SA, que 

exerceixi el dret de subscripció preferent, subscrigui i desemborsi les accions de la 

classe A per un import d'1.053.000,00 euros, que corresponen a l’ampliació de 

capital aprovada per la Junta General d’Accionistes de la societat Ecoenergies 

Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, SA, el 27 de juny de 2016, i, 

FACULTAR el representant de Barcelona de Serveis Municipals, SA, en la Junta 

General d’Accionistes d’Ecoenergies, Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 

l’Hospitalet, SA, perquè efectuï les actuacions necessàries encaminades a la plena 

efectivitat d’aquest acord. 

 

El Sr. BADIA indica que es tracta d’un projecte històric, que es remunta al 2009, 

centrat en l’àmbit de l’economia circular; d’una banda, l’aprofitament del component 

residual de la gasificació, la promoció de les xarxes de calor i fred i, d’altra banda, 

l’aprofitament de la biomassa. Precisa que el projecte preveu, quan estigui en ple 

funcionament, un estalvi de 13.400 tones de CO2 anuals, cosa que equival a un 15% 

de la superfície de la ciutat de Barcelona si fos un bosc. 

En conseqüència, atès que consideren que és important donar suport a la innovació i 

la investigació en les tecnologies d’aquest àmbit, han proposat col·laborar en aquesta 

ampliació de capital. 

 

La Sra. VILA recorda que durant el darrer mandat municipal ecosocialista va néixer 

un projecte —admet que amb bona intenció— que es basava en una realitat 

inexistent, i és que hi havia d’haver nous habitatges a la Marina del Prat Vermell. 

Comenta que en el seu moment aquest projecte es va vendre com la panacea, i de la 

manera com els tenien acostumats els governs “pijo-progres”, i actualment “eco-

populistes”; és a dir, a còpia de titulars i de mesures efectistes, però amb uns 

projectes sovint mancats de solidesa i rigor. 

Observa que l’actual govern, hereu del de 2009, els porta al refinançament del que 

qualifica com una volada de coloms, cosa que porta el seu grup a fer una abstenció, 

que és un no a la incompetència del Govern. 

 

El Sr. ALONSO valora positivament l’objectiu de l’empresa Ecoenergies, amb un 

projecte innovador que permet avançar cap a una societat més sostenible i reduir el 

nivell d’emissions de diòxid de carboni. Això no obstant, diu que tenen alguns dubtes 

quant a la viabilitat del negoci; en aquest sentit, observa que l’ampliació de capital té 

com a objectiu obtenir recursos arran de les dificultats financeres que pateix 

l’empresa, i els preocupa no tenir cap certesa que la viabilitat d’Ecoenergies estigui 

garantida amb aquesta operació. 

Posa en relleu que el pla de negoci està condicionat al desenvolupament de tercers 

plans a la Zona Franca, públics i privats, cosa que planteja molts interrogants. 

Assegura que creuen en les bones intencions del projecte, però insisteix que no tenen 

clar fins a quin punt és viable o si, altrament, s’hauran d’anar fent aportacions 

econòmiques públiques continuades per poder mantenir l’empresa i, per aquest 
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motiu, avança que el vot de Ciutadans és d’abstenció. 

 

El Sr. CORONAS considera que el projecte d’Ecoenergies a la Zona Franca aporta 

uns beneficis ambientals evidents, amb proveïment de climatització a grans 

equipaments com Fira, Consorci de la Zona Franca o Mercabarna. En conseqüència, 

anuncia que votaran a favor d’exercir el dret de subscripció preferent d’accions 

d’aquesta empresa, tot i tenir present que al seu dia el projecte no es va dimensionar 

correctament, ja que el desenvolupament del barri de la Marina no ha estat tan ràpid 

com es preveia fa vuit anys. 

Afegeix que també són conscients que no es tracta d’una ampliació puntual i que, de 

ben segur, se n’hauran de fer d’altres en el futur per impulsar el projecte, però avança 

que ja n’aniran parlant quan passi. 

Celebra, en nom del seu grup, que el Govern municipal estigui disposat a complir 

amb els compromisos establerts amb aquesta societat per mantenir el percentatge del 

17% i poder continuar influint en el projecte d’Ecoenergies. 

Lamenta, tanmateix, que s’hagi de fer aquesta ampliació de crèdit de sis milions 

d’euros, curiosament la mateixa quantitat que es va comprometre a invertir el 

Govern espanyol fa uns anys, cosa que finalment no va fer, com en tants altres 

casos. El Sr. MULLERAS saluda els veïns de la Marina que avui els acompanyen 

en aquest ple, en què es tractaran assumptes importants per al seu barri. 

Centrant-se en el contingut de l’expedient, apunta que Ecoenergies és la titular de 

la concessió de generació d’energia a la Marina i a la Zona Franca, i destaca la 

situació delicada de l’empresa. Concreta que la seva xifra de negoci durant el 

període 2009-2015 ha estat un 33% inferior al previst en el pla de negoci inicial i 

que això ha generat unes pèrdues acumulades molt importants. 

Posa de manifest que l’objecte de l’ampliació de capital que se sotmet a votació és 

el finançament de les inversions previstes per a la prestació de servei, estimades 

en quatre milions d’euros, però també retornar un primer venciment dels préstecs 

participatius de dos milions d’euros per part d’un dels socis. 

Finalment, avança que el seu grup s’abstindrà. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que per al seu grup era fonamental que es justifiqués de 

manera clara per què l’Ajuntament havia de continuar abocant recursos públics a 

Ecoenergies, més enllà de mantenir el percentatge de les accions, tenint en compte 

que entre tenir un 7,5% o un 15% la capacitat de decisió continua sent nul·la. 

Per tant, fa avinent que esperaven una justificació basada en els projectes per 

executar, el desenvolupament d’infraestructures de distribució o el 

subministrament de fred a Mercabarna, però tan sols es troben amb referències 

abstractes a alguns projectes, sense calendari ni finançament, mentre aprofiten per 

fer passar una societat mixta —Enagas—, que ni tan sols s’esforcen a justificar. 

Afegeix que tampoc no s’han estudiat els incompliments de Veolia, les possibles 

sortides en cas de resolució de contracte o, fins i tot, d’un concurs de creditors. 

Remarca que tampoc no els han respost totes les preguntes que van plantejar per 

correu electrònic, de manera que no els queda altra opció que votar en contra 

d’aquest punt. 

 

El Sr. ARDANUY considera que aquesta ampliació de capital ha de reforçar la 

presència d’Ecoenergies i tancar els projectes que des del primer moment es van 

plantejar. Igualment, entén que l’operació és una aposta per incrementar la 
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capacitat de sobirania i eficiència energètica de la ciutat i, per tant, avança el seu 

vot favorable. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part 

que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (10SD/16-17) ESTIMAR, parcialment, les al·legacions presentades pel Grup 

Municipal de Ciutadans, de conformitat amb les consideracions efectuades a 

l’informe del comissionat d’Educació i Universitats. ESTIMAR, parcialment, les 

al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, de conformitat amb 

les consideracions recollides a l’informe del comissionat d’Educació i Universitats. 

APROVAR definitivament, pel Plenari del Consell Municipal, el Reglament de 

funcionament intern del Consell Assessor Municipal d’Universitats, que s’adjunta a 

la present proposta. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el suport dels grups municipals per poder arribar, després 

d’un any de tramitació, a disposar d’un consell assessor municipal d’universitats. 

Posa en relleu que, per primera vegada, Barcelona es dotarà d’un òrgan per establir 

interlocució directa entre les polítiques públiques d’aquest ajuntament i les 

universitats de la ciutat, a fi d’aprofitar el coneixement i l’expertesa, introduir la 

transversalitat en la recerca i el coneixement en la quotidianitat de l’Ajuntament, i 

emprar aquest òrgan no només per a la participació directa dels àmbits gerencials o 

rectorats, sinó també amb l’estudiantat, el sector productiu i els sindicats. 

Confia, per tant, que aquest consell assessor enforteixi les bases i els fonaments del 

coneixement de les polítiques municipals i que, alhora, Barcelona pugui contribuir a 

reforçar el paper de les universitats a escala internacional. 

 

El Sr. CIURANA ratifica el vot favorable del Grup Demòcrata, com ja van fer en 

comissió. Precisa que van presentar-hi esmenes, que van ser recollides parcialment, i 

remarca la necessitat que Barcelona sigui una ciutat universitària, i que aquesta 

condició també incideixi en la manera com afrontar la ciutat el Govern municipal. 

Assenyala que la iniciativa de constituir un consell assessor va sorgir durant el 

mandat passat, i que figurava en el PAM 2012-2015, i per tant, celebren que hagi 

estat recollida pel govern actual. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix el diàleg que han pogut mantenir en la comissió 

d’Educació, així com la incorporació d’algues esmenes del seu grup. Anuncia, però, 

que Ciutadans farà una abstenció en aquest punt perquè considera que una de les 

esmenes rebutjades era una aportació important, que en el consell assessor municipal 

d’universitats poguessin participar amb veu i vot totes les universitats, incloent-hi els 
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rectors de les universitats privades, on recorda que estudien prop de dinou mil 

alumnes, la gran majoria de Barcelona. 

Diu que no comprenen el motiu de la no acceptació de l’esmena, i creu que el 

Govern s’excusarà amb l’aplicació de l’article 125 de la Carta municipal. I remarca 

que amb la participació de les universitats privades es garanteix la pluralitat i la 

participació, essencials en l’àmbit educatiu; altrament, el refús a aquesta participació 

entén que reflecteix clarament la poca predisposició a la pluralitat i a la diversitat 

d’opinions d’aquest govern. 

 

La Sra. BENEDÍ es reafirma en el vot favorable expressat pel grup d’ERC en 

comissió el gener. 

 

La Sra. ESTELLER valora molt positivament la creació d’aquest consell assessor, 

considerant la gran potència universitària de la ciutat. I remarca que perquè aquest 

consell sigui d’utilitat hi han de ser presents totes les universitats, no només les 

públiques. Per tant, diu que no comprenen com és que el Govern hi deixa fora, 

segons dades de l’Idescat, 49.908 estudiants a Barcelona, i retreu al Govern aquest 

veto ideològic. 

D’altra banda, valoren la incorporació al consell dels sectors productius a fi 

d’enfortir la connexió entre la universitat i els sectors econòmics, i en aquest cas 

agraeixen l’acceptació de l’esmena. Això no obstant, avança l’abstenció del seu 

grup. La Sra. ROVIRA, després d’anunciar l’abstenció del seu grup, posa de 

manifest que celebren que no s’hagin acceptat les al·legacions del grup del PP que 

demanaven la presència, amb veu i vot, de les universitats privades en els òrgans 

d’una administració pública. 

Justifica que l’abstenció en aquest cas està motivada perquè consideren que cal fer 

una reformulació dels espais de participació dels diferents agents de la ciutat, que 

siguin realment vinculants en la decisió de la política pública en matèria 

d’educació, en aquest cas universitària. 

 

El Sr. ARDANUY avança el vot a favor d’aquest punt, i assenyala que s’haurà 

d’avaluar l’efectivitat de la governança d’aquest consell, i si seran capaços de 

dotar-lo de prou contingut, per a la qual cosa remarca que hauran d’establir 

complicitats amb l’autoritat universitària del país i amb totes les universitats, a fi 

de convertir Barcelona en un referent de ciutat universitària i projectar-la al món. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix els suports dels grups, i puntualitza que l’Ajuntament 

treballa amb les universitats públiques i els centres de recerca públics. Afegeix 

que les universitats privades, si realment volguessin formar part del consell 

assessor, haurien de convidar aquest ajuntament a col·laborar amb elles. Per tant, 

entén que és essencial la reciprocitat en el consell assessor. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

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

Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
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6.- DESIGNAR la Ima. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà representant de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 

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

Rovira, i també del Sr. Ardanuy. 

 

7.- (EM 2016-12/30) RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta 

de les al·legacions que consta a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a 

l’expedient de l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris 

per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en 

conseqüència, APROVAR definitivament la memòria resultant de l’estimació de 

les al·legacions presentades que preveu la justificació de la conveniència, 

l’oportunitat i l’interès públic de l’operació i la modificació dels estatuts de la 

societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU, aprovades inicialment per la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, en la sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici de la 

iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de la societat 

municipal Cementiris de Barcelona, SAU, essent condicionada l’eficàcia del 

present acord a l’aprovació definitiva de la nova Ordenança de serveis funeraris de 

l’Ajuntament de Barcelona aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 22 de 

març de 2017. ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments 

esmentats a la memòria i a l’expedient EM 2016-12/30 amb l’objecte d’operar 

com a empresa de serveis funeraris a què fa referència el present acord. 

FACULTAR, indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i Energia i el 

director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, perquè puguin efectuar 

tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

ES RETIRA el dictamen precedent. 

 

8.- (EM 2017-04/11) APROVAR, com a accionista únic de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA (BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la 

societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, 

números 1 a 195, ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de 

SFB, (i) pel procediment de subhasta pública, i, en cas que aquesta quedés deserta, 

(ii) a través de l’exercici de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres 

Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR BSM a 

alienar les accions de SFB, que n’és titular, i facultar-la àmpliament per tal que (i) 

pugui convocar i seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les 

accions mitjançant subhasta pública, així com portar a terme totes les actuacions 

necessàries en relació amb la seva adjudicació; i, en cas que la subhasta quedés 

deserta, (II) pugui exercir l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres 

Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 d’abril de 2011. NOTIFICAR a Pompas 

Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat d’accionista privat de SFB, i 

titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per BSM del 15% del 

capital social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997 

de celebrar un concurs públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció 

dels adquirents d’accions representatives del 49% del capital social de SFB, el 
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qual haurà de ser tingut en compte en el procediment de subhasta. 

 

ES RETIRA el dictamen precedent. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

9.- (16PL16439) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a 

la regulació d’una escola bressol municipal al carrer de l’Aurora, núm. 24, i la 

creació d’un equipament esportiu al conjunt escolar La Maquinista de la 

Barceloneta, promogut pel Consorci d’Educació, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE 

l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 

conformitat amb l’informe de la Direcció esmentada de valoració de les 

al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l’efecte de 

motivació, s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen 

precedent. Districte de Sants-Montjuïc 

10.- (14PL16226) DESISTIR, de conformitat amb l’article 91 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, de la tramitació de la modificació del Pla de millora 

urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal, 

aprovada inicialment per la Comissió de Govern el 23 de juliol de 2014, pels motius 

exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dona per 

reproduït; i, en conseqüència, declarar conclús el procediment i procedir a l’arxiu de 

les actuacions. 

 

La Sra. SANZ indica que es tracta d’una modificació, aprovada inicialment el 23 de 

juliol de 2014, sobre el sector 14 de l’àmbit de la Marina, que va ser formulada amb 

l’objectiu de fer possible la construcció d’un gran complex esportiu de neu i gel, que 

incloïa pistes d’hoquei sobre gel i una pista d’esquí indoor, entre altres, i que 

plantejava el requeriment d’un tipus d’instal·lacions poc sostenibles ambientalment. 

Posa en relleu que gràcies a la pressió de moviments veïnals i al Districte de Sants-

Montjuïc, aquell projecte, destinat a una minoria i que no aportava res a les 

necessitats del barri de la Marina, no va prosperar en el tràmit d’aprovació definitiva. 

Assenyala que, tenint en compte aquests antecedents, però també que el 10 de març 

d’enguany es va signar un conveni amb el Consorci de la Zona Franca a fi d’obtenir 

els solars adients per als equipaments penitenciaris, ara cal finalitzar el projecte de 

reparcel·lació d’acord amb el PMU anterior en el mateix àmbit del sector 14, aprovat 

definitivament el 4 de febrer de 2011, i per aquest motiu plantegen desistir 

formalment i definitivament d’aquesta modificació iniciada en el mandat anterior. 

 

El Sr. MARTÍ dona la benvinguda a aquest ple als veïns dels barris de la Marina que 

avui hi assisteixen. 
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Feta la salutació, indica que l’octubre del 2014, quan la Sra. Sanz era regidora de 

l’oposició, va presentar una al·legació a l’aprovació de la present modificació de 

PGM, amb què demanava la retirada del document perquè l’equipament d’esports 

d’hivern no era una prioritat per a la ciutat ni una necessitat veïnal. I remarca que 

avui, per la porta del darrere, han aconseguit aquesta retirada. I justifica al·ludir a la 

“porta del darrere” perquè la versió oficial és que aquest procediment decau pel 

conveni de redefinició del sistema penitenciari signat amb la Generalitat. 

Considera que aquest desistiment palesa la manca de voluntat política del Govern 

municipal d’impulsar la transformació del barri de la Marina del Prat Vermell. 

Recorda, en aquest sentit, que el Govern ja va girar l’esquena a una proposta ben 

rebuda pel veïnat, que posava les bases urbanístiques per fer viable el 

desenvolupament d’un sector, amb l’emplaçament d’un equipament que actuava com 

a pol d’atracció al barri, dotava d’equipaments esportius i educatius el barri i la 

ciutat, i resolia el dèficit de les construccions on actualment s’ubica el Banc dels 

Aliments. I remarca que la Sra. Sanz, mitjançant filtracions, va avortar aquest 

projecte i avui renuncia a la creació de 250 llocs de treball als barris de la Marina. 

 

El Sr. BLANCO diu que el seu grup entén que és raonable desistir d’aquesta 

modificació de PGM, ja que per acord de tots els grups municipals es va renunciar a 

l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern, alhora que és comprovable que no hi ha 

una demanda veïnal significativa en favor de la construcció del complex esportiu de 

neu i gel en aquells terrenys. Destaca, igualment, que aquests terrenys poden servir 

per impulsar el desenvolupament urbanístic del barri de la Marina, i a la vegada 

possibiliten fer una permuta de solars amb la Generalitat per a la construcció de dos 

centres penitenciaris. 

En conseqüència, atès que la proposta és d’interès general, anuncia que hi votaran 

a favor. El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable del seu grup a aquest 

expedient de desistiment de la tramitació del PMU en virtut dels acords del 

conveni de col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca sobre les actuacions 

en matèria urbanística i patrimonial. 

Constata que al barri de la Marina li cal inversió en infraestructures i un transport 

públic digne, i afirma que allò que no volen per a aquest barri, ni per a enlloc, és 

la cessió de sòl públic per a iniciatives privades, com en aquest cas era 

l’equipament d’esports d’hivern. 

Celebra, doncs, que la Marina, fins ara un barri oblidat, sigui el proper districte 

financer i veïnal de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la presència en aquesta sessió dels veïns de la Marina; 

i remarca que amb aquest punt que ara tracten s’allibera terreny destinat a la 

construcció d’una pista d’esquí a fi que el Consorci de la Zona Franca pugui fer-hi 

habitatge social. 

Precisa que l’anterior govern municipal havia previst en aquests terrenys la 

construcció d’un equipament d’esports d’hivern sense desenvolupar, però, un 

autèntic pla d’inversions, d’equipaments i d’habitatge social. Ara el nou govern 

desisteix d’aquell projecte, però el seu grup continua demanant el pla 

d’inversions, d’habitatge social i d’equipaments de barri, esportius i educatius que 

encara no s’han plantejat en cap pla del Govern. 

Afegeix que el seu grup també va demanar per al barri el poliesportiu del carrer 

Energia, sabent que ja s’ha licitat, atès que és un dels equipaments necessaris per 
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al desenvolupament dels barris de la Marina. 

 

La Sra. LECHA centra la seva intervenció a fer-se ressò del text que han fet 

arribar al seu grup una majoria de veïns i veïnes de la Marina, amb el qual 

critiquen que el Govern municipal de CiU promogués una actuació de modificació 

del sector que no anava adreçada als seus barris, que tenen unes necessitats 

diferents i que no necessiten pas una pista d’esquí, i entenen que tampoc cap barri 

de la ciutat la necessita. Igualment, posen en relleu que la millora urbana hauria 

d’anar sempre adreçada a les persones que viuen als barris i, principalment, als de 

menor nivell de renda. 

 

El Sr. ARDANUY avança el vot a favor d’aquest punt. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables que els permeten formalitzar el 

desistiment, i expressa el ple suport del Govern municipal al desenvolupament 

dels barris de la Marina, com ja han demostrat desencallant l’arribada del metro. 

 

Finalment, el Sr. ALCALDE ACCIDENTAL saluda els veïns i veïnes de la 

Marina que avui assisteixen a aquesta sessió del Plenari del Consell Municipal. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

11.- (16PL16435) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció 

de la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament situat a la parcel·la del carrer 

Segle XX, 16-18, per a la nova ubicació de la residència Baro, promogut per 

Residències Geriàtriques Segle XX, amb les modificacions, respecte al document 

aprovat inicialment, 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 el dictamen amb el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. 

Lecha i Rovira. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

12.- (11PL15863) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 

92.1.c del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, del Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, el tipus 

i ordenació de l’equipament situat a l’avinguda Meridiana, núms. 339-347, 

promogut per You Student Living, SL, en vista de l’existència de motius 

determinants de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de 

motivació, s’incorpora a aquest acord; i NOTIFICAR aquest acord als promotors 

del pla. 
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La Sra. SANZ indica que aquest planejament privat es remunta al 2011, quan la 

proposta de PEU es va aprovar inicialment. Precisa que es plantejaven diverses 

opcions, entre les quals una residència d’estudiants de set-centes places, la 

combinació de residència per a gent gran i d’estudiants, a més de la possible 

dedicació de mil metres quadrats a equipament esportiu, ara ubicat a l’antic 

canòdrom del barri del Congrés. 

Fa avinent que amb aquest PEU es va exigir als promotors un seguit 

d’aclariments, que mai no van respondre i, en conseqüència, el govern anterior 

hauria d’haver declarat la caducitat, tal com estableix la Llei d’urbanisme. Per 

aquest motiu, ara proposen una denegació, ja que el promotor ha intentat tornar a 

posar en marxa la tramitació, i precisa que ho fan sobre la base del procediment i 

d’un informe tècnic, ja que no es dona compliment a aspectes exigits en 

l’aprovació inicial, com ara la signatura d’un conveni amb la institució docent a fi 

de plantejar la residència d’estudiants, tampoc hi ha un conveni amb l’Ajuntament 

per als mil metres quadrats d’equipament esportiu, ni un estudi de viabilitat 

econòmica i, a més, es planteja un increment de la volumetria que sobrepassa de 

dues plantes la de l’entorn, alhora que s’incorpora una proposta d’usos comercials 

complementaris en sòl d’equipament, que consideren que no pertoca. 

 

El Sr. CIURANA avança que el seu grup farà una abstenció en aquest punt, no pas 

perquè estigui en contra de la denegació, que troben que és el que pertoca, sinó 

perquè han observat una certa passivitat per part del Govern en qüestions com 

aquesta. Apel·la, per tant, a la proactivitat del Govern, ja que amb una denegació no 

se soluciona el problema d’aquest espai, ni els plans d’equipaments de l’entorn del 

Canòdrom. Altrament, consideren que un govern amb voluntat d’intervenir en el 

territori, més enllà de complir el tràmit administratiu de denegació, hauria de buscar 

solucions per resoldre, en aquest cas, el dèficit d’equipaments d’aquesta zona de Sant 

Andreu. El Sr. BLANCO manifesta que, en part, el seu grup considera justificada la 

suspensió del PEU, ja que han transcorregut sis anys d’ençà de la seva aprovació 

inicial, i les circumstàncies de l’emplaçament durant aquest temps han canviat i, per 

tant, convindria replantejar el projecte en aquest solar; alhora que fa notar que també 

falta documentació en el projecte. Tanmateix, lamenta que per culpa de la passivitat i 

deixadesa de l’Administració, Barcelona hagi de renunciar a una inversió privada de 

36 milions d’euros. I considera que tot plegat posa en evidència que el PEUAT afecta 

les residències d’estudiants, malgrat que alguns grups ho neguin. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot favorable a la denegació, i fa un parell 

d’observacions. En primer lloc, remarca que el PEU no té sentit tal com ha estat 

presentat amb els equipaments previstos al Canòdrom, que demana al Govern que 

activi aviat. 

Afegeix que també s’han trobat amb la queixa reiterada de promotors i altres 

persones que tenen iniciatives per a la ciutat per la tendència del Govern municipal a 

no donar-los resposta. 

 

El Sr. MULLERAS diu que el seu grup és favorable a actualitzar aquest projecte, que 

es remunta al 2011, que incloïa un equipament sanitari privat, un equipament 

comercial, un poliesportiu públic i una residència d’estudiants. Tanmateix, diu que 

desconfien de la manera com el Govern municipal pretén redefinir el projecte, alhora 

que desconeixen si serà possible mantenir la inversió de 36 milions d’euros o tots els 



Ref.: CP 

05/17 V: 

31/05/2017 
PÀG. 36  

equipaments. 

Manifesta que no estan en contra de les residències d’estudiants, però sí que aquestes 

residències actuïn com a hotels encoberts; això no obstant, també són contraris al fet 

que el PEUAT les reguli i les prohibeixi, ja que aquests tipus d’equipaments ni són ni 

han de ser allotjaments turístics. 

Demana, per tant, que es redefineixi el projecte a fi que afavoreixi la revitalització de 

la zona i, sobretot, el desenvolupament del barri del Congrés i els Indians. 

Finalment, anuncia un vot d’abstenció. 

 

La Sra. LECHA es referma en el vot emès en comissió, i entén que aquest punt es 

desvia cap a una nova discussió del PEUAT, quan en realitat estan parlant d’un 

expedient que fa sis anys que es va iniciar i que porta una deriva concreta que 

demana la derogació per irregularitats. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a la derogació, i demana el compromís 

del Govern municipal amb les inversions previstes en aquest espai i que, en cap cas, 

es perjudiquin els equipaments previstos. 

 

La Sra. SANZ replica que la proactivitat del Govern per desencallar els equipaments, 

pendents i previstos des fa temps al barri del Congrés i els Indians i en tot l’àmbit de 

Sant Andreu, es va posar de manifest ahir a la comissió de govern, en aprovar el pla 

especial que farà possible l’escola bressol del Canòdrom. 

 

c) S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 

Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. Proposicions 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que a la junta de portaveus de dimarts 

passat, els portaveus dels grups municipals Demòcrata, ERC i PP van presentar 

tres mocions d’urgència, que van ser apreciades i, per tant, substitueixen les 

proposicions 

/ declaracions de grup presentades per aquests grups municipals. En conseqüència, 

atès que les tres mocions, juntament amb la proposició / declaració de grup de 

Ciutadans, tracten del mateix assumpte, s’ha proposat el tractament conjunt, i 

votacions per separat. 

 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1.- (M1519/6138) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern 

municipal a realitzar una consulta ciutadana en què participin els veïns/es afectats 

per la superilla del Poblenou assumint el compromís d'acceptar el resultat de la 

consulta i actuar en conseqüència. 
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Aquesta proposició / declaració de grup queda substituïda per la moció següent: 

Moció 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Ratificar el posicionament majoritari 

dels grups municipals en contra de la proposta d’acord presentada pel Govern 

municipal de resolució del contracte signat el 31 de març de 2015 entre 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i Comsa, SAU; Copisa 

Constructora Pirenaica, SA; Benito Amó e Hijos, SAU; Romero Gamero, SAU 

(ROGASA); Unió Temporal d’Empreses (Llei 28/1982, de 26 de maig), expressat 

a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió extraordinària el dia 

24 d’abril de 2017. Aturar, en conseqüència, la resolució del contracte esmentat, 

fins a consensuar amb els partits polítics i el veïnat afectat, una solució definitiva 

per evitar l’allargament de les obres de construcció del túnel de Glòries. 

 

El Sr. FORN, que enceta els torns d’intervenció, posa de manifest que avui es 

troben en una situació extraordinària arran de la gravetat de les decisions preses 

pel Govern municipal els darrers dies, que han obligat a convertir aquest ple en 

monogràfic, gairebé. 

Recapitula que el Govern de l’alcalde Trias va impulsar, el darrer mandat, un 

projecte de ciutat cabdal i transformador: el projecte de les Glòries, i es reafirma en 

el fet que estan orgullosos d’haver-lo impulsat perquè sorgeix de l’acord ciutadà, 

d’un acord ampli entre partits i entitats veïnals. Precisa que el projecte preveia 

l’enderroc de l’anella viària, un gran parc central creuat per dos túnels fins a la 

rambla del Poblenou i envoltat d’equipaments. Assenyala que el projecte va ser 

encarregat a escala tècnica a l’empresa municipal Bimsa, que confirma que té tota la 

seva confiança. Posa en relleu que avui són aquí per parlar d’aquests túnels de les 

Glòries, que han desembocat en una situació que qualifica de molt greu. Indica que 

l’empresa constructora encarregada de la seva execució va guanyar el concurs amb 

una baixa econòmica important, com totes les altres empreses que s’hi van presentar, 

i ara es troba que no pot complir ni amb el temps ni amb el preu ofert. 

Pel que fa a l’actitud del Govern, remarca que, en comptes d’exigir el compliment 

del contracte, ofereix a l’empresa la sortida més fàcil: la rescissió del contracte. 

Considera que aquesta sortida respon al fet que el Govern ha rebutjat des del primer 

moment el projecte, que no està disposat a tirar endavant la segona fase dels túnels, i 

que és absolutament incapaç de gestionar les obres, tal com demostra la situació a 

què finalment han arribat. 

Observa que el Govern pretén que els grups municipals avalin una decisió política 

fonamentada en l’obsessió d’aturar un projecte cabdal per a la ciutat, d’empetitir 

Barcelona al cost que sigui. I ratifica que el seu grup es nega a acceptar que es jugui 

amb la ciutat com si fos un banc de proves ideològiques; reclama que no es jugui més 

amb la dignitat i els compromisos adquirits amb els veïns i veïnes; que no s’arrisquin 

els diners públics, comprometent la ciutadania a haver de pagar indemnitzacions fruit 

de sentències que arribaran els propers anys a causa dels errors comesos per l’actual 

govern municipal. Insisteix a demanar que no es manipuli, es tergiversi i es degradi 

el sentit de la democràcia, de la qual són expressió aquest plenari i les seves 

comissions. 

Critica que als plenaris i a les comissions es troben amb un ordre del dia ple d’acords 

absurds basats en informes surrealistes, i convocatòries de comissions que tenen com 
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a únic objectiu que els grups de l’oposició aplaudeixin les genialitats del Govern. 

Tanmateix, assenyala que, quan no ho fan, el Govern decideix en solitari per tota la 

resta, i per la porta del darrere, la mateixa porta que denunciaven, en arribar a 

l’Alcaldia, com a instrument per fer aprovacions en aquest ajuntament. 

Fa referència al fet que fa quatre dies la Sra. Sanz els deia a la comissió de Glòries 

que havien d’escollir, amb el consens de tothom, entre dues alternatives, o bé la 

modificació del contracte o bé la seva resolució, i mentre els deia això els convocava 

per la via d’urgència a una comissió amb un únic punt de l’ordre del dia que ja 

proposava la resolució. Destaca que es va suscitar un debat polític a la comissió 

d’Urbanisme, fruit del qual es va votar en contra de l’aturada de les obres, i 

immediatament després es va convocar el consell d’administració de Bimsa per 

imposar als grups allò que no havia estat possible assolir democràticament. 

Demana, per tant, que si en aquesta sessió de plenari una majoria decideix ratificar 

l’acord d’aquella comissió, el Govern ho respecti. Insisteix que els grups municipals 

tenen la possibilitat de demanar formalment que aquest plenari es constitueixi en 

junta d’accionistes de Bimsa, i que es posicioni com a tal sobre aquesta qüestió. 

Malgrat tot, recorda al Govern que té una darrera oportunitat de rectificar i de 

mostrar respecte per la democràcia representativa. Reclama al Govern que accepti 

allò que es decideix democràticament en aquesta cambra, altrament, alerta que 

exerciran els seus drets en defensa del Compromís per Glòries del 2007. 

Posa de manifest que l’obra dels túnels de Glòries és de gran complexitat, 

supervisada, validada, licitada i adjudicada per Bimsa d’una manera impecable; els 

plecs i les clàusules van ser redactades pels tècnics de l’empresa pública; les pliques 

presentades es van obrir davant la mesa de contractació, en la qual no hi havia cap 

polític, i les puntuacions van ser assignades d’acord amb els paràmetres públics 

establerts. Per tant, confirma que l’adjudicació es va fer d’acord amb tots els 

protocols legals; i tal com ha quedat clar en els consells d’administració de Bimsa, 

els expedients de licitació i d’adjudicació de l’obra són impecables. 

Considera, per tant, que es troben davant un problema de gestió de l’obra i de 

lideratge a l’hora d’afrontar les dificultats que han aparegut. I aprofita per recordar 

que aquesta obra s’ha executat íntegrament durant aquest mandat. 

Subratlla que són aquí per determinar si la gestió del Govern municipal amb relació a 

l’obra dels túnels de les Glòries ha estat la que correspon. Precisa que el Govern 

fonamenta la resolució del contracte amb les empreses responsables de les obres dels 

túnels en els informes tècnics, i assenyala que els retards en l’execució de l’obra són 

atribuïbles a l’empresa, i calculen les sancions pertinents. Alerta que és obvi que 

l’empresa litigarà aquesta assignació de responsabilitats pels retards, encara més 

quan ja d’entrada s’assumeix que bona part dels mateixos es deu a causes no 

imputables a l’execució, com són els permisos d’Adif, la redefinició de rasants, els 

nous càlculs d’estructures i els nivells freàtics. 

Retreu al Govern que condemni la ciutat a l’aturada de les obres durant un any, i que 

ho justifiqui amb el fet que l’empresa s’ha endarrerit en l’execució 7,9 mesos, dels 

quals gairebé tres no s’haurien produït si s’hagués autoritzat treballar les vint-i-quatre 

hores del dia, tal com preveu la normativa en aquest cas. Per tant, posa en relleu la 

paradoxa que el Govern ha decidit que, atès que hi havia retards, el millor era encara 

anar més lents. 

Assegura que no són aquí per defensar les empreses, cosa que ja fa el Govern 

alliberant-les de l’obligació d’acabar les obres; però, malgrat tot, cal recordar que el 

23 de març de 2016 la direcció d’obra va emetre un informe sobre l’ampliació del 
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termini d’execució de les obres, en el qual s’assenyalaven els primers retards en una 

activitat crítica; i, a partir d’aquella data, la direcció d’obra va anar informant 

setmanalment dels retards, i pregunta què ha fet el Govern, sabent-ho, durant aquests 

tretze mesos transcorreguts. Considera que un govern capaç i responsable hagués 

donat instruccions a Bimsa perquè actués per pal·liar els primers retards; i hauria 

donat suport a totes les parts per vetllar i procurar l’acceleració de l’obra. 

Acusa el Govern de manca de diligència en el control de l’obra, i d’haver generat un 

ambient de desconfiança entre els tècnics i els executors per manca de capacitat de 

liderar la ciutat. Creu que darrere la proclama “no volem obres faraòniques” s’hi 

amaga la incapacitat de gestionar la complexitat. I recorda que Barcelona en Comú es 

va presentar a les eleccions municipals fent bandera de la teoria del decreixement 

que, malauradament, és l’únic compromís polític que està fent realitat, ja que sempre 

que poden aturen i empetiteixen la ciutat. 

Diu que està convençut que un govern capaç de gestionar s’hauria assegut amb 

l’empresa a negociar l’increment de costos, i valora que Bimsa ha fet això en moltes 

ocasions i amb governs diferents, atès que la seva feina és asseure’s i dirimir sobre 

retards i altres incidències. Altrament, considera que el Govern desconeix el 

significat d’aquests termes, i se sent més còmode imposant i aturant projectes de 

ciutat, cosa que és incompatible amb el seu bon govern. 

A l’afirmació del Govern que no vol que Glòries es converteixi en una nova Sagrera, 

cita l’article d’El Economista sobre seixanta-vuit projectes paralitzats per causes 

econòmiques o contractuals a data d’avui, i destaca que Adif n’ha resolt trenta-nou 

per la via de l’acord i de la signatura de continuacions contractuals. Insisteix, per 

tant, que la rescissió del contracte ha de ser la darrera mesura. 

Pregunta a la Sra. Sanz si s’ha assegut a negociar amb la UTE, i si els pot garantir 

que en el marge que preveu el contracte no hi ha cap punt d’acord possible que 

permeti la continuació de les obres, i si tampoc no era possible tretze mesos enrere, 

quan els van informar per primer cop dels retards. 

Conclou que, amb tot plegat, acabaran pagant més sense cap garantia que no es 

tornaran a produir endarreriments i sobrecostos. Critica que se’ls imposi una nova 

paralització, una nova mostra d’incapacitat d’actuar, de decidir, de gestionar i de 

governar; un nou càstig als veïns de la ciutat. I lamenta haver-se de preguntar si això 

és el que ha vingut a fer el govern que preconitzava el canvi. I posats a aturar, els 

convida a abandonar la mandra i a posar-se a governar a favor de la gent i no en 

contra. 

 

La Sra. MEJÍAS fa referència a la iniciativa presentada en la sessió anterior de ple, 

que el Govern va votar a favor, amb què es comprometien a mantenir i a continuar 

les obres i donar viabilitat al projecte, i al fet que poc temps després s’han adonat que 

la paraula de la Sra. Sanz no val res. 

Posa en relleu que el seu grup va ser l’únic a presentar una iniciativa en aquell 

plenari, i en aquesta sessió han tornat a ser els únics que n’han presentat una altra per 

debatre un projecte cabdal de transformació urbana. Tanmateix, confirma que han 

descobert que allò que preval en aquest govern és la ideologia i que la gestió, 

altrament, el supera. Constata, doncs, que la decisió és ideològica perquè el Govern 

no vol una infraestructura feta per al transport rodat i, en canvi, les prefereix per a 

tramvia i bicicletes, i per això intenten aturar una obra que ja està en marxa, 

provinent d’un acord majoritari de veïns, tècnics i aquest mateix ajuntament, i no 

tenen cap inconvenient a dinamitar aquest acord i posar en marxa el projecte propi. 
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Fa notar que aquestes decisions estan produint un fiasco global a la ciutat, i considera 

que el decreixement i la deconstrucció, dos termes que agraden molt al Govern, 

defineixen perfectament la seva actuació envers Barcelona; i ho justifica perquè, 

d’entrada, han fet una deconstrucció democràtica, atès que aproven un seguit de 

resolucions en aquesta cambra, acorden un seguit de compromisos que, 

posteriorment i sistemàticament, incompleixen. En aquest cas que els ocupa, recorda 

que en la sessió de plenari del mes passat es va acordar de no paralitzar les obres de 

Glòries; i afegeix que també hi va haver un acord majoritari en la comissió 

d’Urbanisme, en sessió extraordinària, en el mateix sentit i, tot seguit, el Govern pren 

la decisió contrària. 

Remarca que el Govern també deconstrueix la confiança, i recorda a la Sra. Sanz que 

han de complir un mandat d’aquest ajuntament contingut en el Compromís per 

Glòries, fet amb un procés participatiu en benefici dels interessos de la ciutadania. 

Pregunta, per tant, com explicaran als veïns que no es complirà tot allò que encara 

resta pendent d’ençà que el 2007 es va signar aquest compromís. 

En aquest sentit, retreu al Govern que tingui la pretensió que tots plegats assumeixin 

la responsabilitat d’una decisió absolutament frívola com aquesta, i que ho expliquin 

als veïns, i assegura que el seu grup no ho pensa fer. 

Insisteix, dirigint-se a la Sra. Sanz, que ha desconstruït el principi de responsabilitat 

prenent una decisió irresponsable i polèmica que intenta carregar a l’esquena de la 

resta de grups municipals convocant una comissió extraordinària, amb l’objectiu de 

cercar un consens fals. Fa notar, però, que aquesta operació li ha sortit malament. 

Quant a la justificació del Govern que aquesta paralització ha de servir per fer neteja, 

observa que la manera com ho volen fer és ben curiosa, tenint en compte que el 

projecte està sota sospita de corrupció. En aquest sentit, avança que insistiran a 

demanar-li la creació d’una comissió d’investigació, i li recorda que ha tingut dues 

oportunitats excel·lents per investigar per quin motiu es va adjudicar un contracte 

amb deficiències, i que ara ha esdevingut inviable. Precisa que l’adjudicació de 

l’obra és responsabilitat del Govern de CiU, i volen saber què va passar; però ratifica 

que també ho volen saber quant a l’execució del projecte, que és responsabilitat de 

l’actual govern i, per tant, la Sra. Sanz està obligada a donar explicacions de per quin 

motiu no ha vetllat suficientment perquè el projecte es fes amb la diligència deguda i 

en compliment de les obligacions. 

Li repeteix que si vol esbrinar responsabilitats no té més remei que obrir una 

comissió d’investigació. 

Reclama, igualment, que no comprometin el personal tècnic d’Urbanisme, i destaca 

que l’informe de l’empresa projectista confirma la viabilitat del projecte, i que si 

s’haguessin complert els compromisos adquirits a dia d’avui estaria acabant ajustat al 

cost previst inicialment. 

Reitera que volen saber per què no ha estat així i qui n’és responsable, i valora que, 

en comptes de mirar cap a una altra banda, el seu grup fa propostes alternatives, entre 

les quals sol·licitar mesures per a la lluita contra la corrupció i la modernització de 

Bimsa, a fi que pugui adequar el seu sistema de treball als projectes i reptes de la 

ciutat, i atendre els serveis ciutadans. 

Alerta la Sra. Sanz que amb aquesta decisió no només es compromet el projecte de 

Glòries, sinó moltes altres coses, com ara que la paralització repercuteix i posa en 

risc la possibilitat que la seu de l’Agència Europea del Medicament s’instal·li a la 

Torre Agbar. 

Demana a la Sra. Sanz que ho reconsideri tot plegat. 



Ref.: CP 

05/17 V: 

31/05/2017 
PÀG. 41  

 

El Sr. BOSCH enceta la seva intervenció parafrasejant la màxima de qui fou alcalde 

de Jerusalem, Teddy Kollek, “deixin els sermons a la porta, que jo els arreglaré el 

carrer”, que aconseguia, en plena intifada, tirar endavant una ciutat tan complicada 

com és aquella. 

Justifica aquesta cita perquè considera que, justament això, és el que no entén el 

Govern municipal, és a dir, que qui ocupa l’alcaldia, tingui les idees que tingui, 

vingui d’on vingui, ha de tenir molt clar que hi és per resoldre problemes i no per 

crear-los. Altrament, acusa el Govern de Barcelona de ser una fàbrica d’invenció de 

problemes; en aquest sentit, considera que no hi havia cap necessitat de convocar una 

sessió extraordinària de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, però que ho 

va fer per buscar un consens que no van aconseguir i, tot i això, es passa el resultat 

pel folre. Entén que això és un clar exemple de fabricació d’un problema de gestió 

democràtica molt evident; i encara és un problema més gran per a la ciutat l’aturada 

de les obres de les Glòries sobre la base d’una decisió precipitada. I remarca que, 

més enllà de la manera com ho han fet i dels perjudicis que puguin causar, el 

principal problema és que acaben pagant justos per pecadors. 

Afirma que el seu grup és ben conscient que aquesta paralització respon a la voluntat 

del Govern de castigar segons quines empreses, però alerta que les empreses es 

querellaran contra aquest ajuntament, i de ben segur el preu a pagar serà molt alt; per 

tant, hauran aconseguit l’efecte contrari: l’empresa que volien castigar acabarà 

castigant aquest ajuntament. Afegeix que també és evident que volen castigar 

l’anterior govern de la ciutat, i lamenta que considerin que la seva feina és anar 

castigant a tort i a dret en comptes de servir les persones i resoldre els problemes de 

la ciutat. 

Conclou, per tant, que castiguen les majories democràtiques que van votar els 

electors de la ciutat i, a més, posen en risc aspectes que poden beneficiar molt la vida 

de les persones que viuen a la zona de Glòries, i de retruc a tota la ciutat, que ara han 

quedat en qüestió per una decisió precipitada i incomprensible. En aquest sentit, 

pregunta què succeirà amb els habitatges socials projectats a la part sud de Glòries, o 

amb el subsol sota la capa freàtica, que requerirà un bombeig que el Govern ja ha 

reconegut que, com a mínim, costarà un milió d’euros, així com amb les estructures 

ferroviàries afeblides d’Adif, altres túnels o conduccions; alhora que també 

s’arrisquen, amb la paràlisi inicialment prevista durant un any, a un sobrecost 

important que no acaben de concretar. 

Subscriu, com ja han expressat els representants d’altres grups municipals, que 

s’arrisca, també, la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del 

Medicament, per a la qual el mateix govern ha proposat l’edifici Torre Agbar, tot i 

que la paralització de Glòries és el pitjor reclam per aconseguir-la, atès que proposen 

als eurofuncionaris treballar en un fangar. 

Adverteix dels costos de tot plegat, entre els quals un any de paralització de les 

obres, com a mínim, el sobrecost que això signifiqui, la desaparició del segon túnel 

que havia d’arribar al Poblenou, i recomana al Govern que no s’arrisqui a esgotar la 

paciència dels veïns i les veïnes. 

Continua posant com a exemple d’un seguit de despropòsits l’anunci que la 

pacificació de la Meridiana es farà igualment, i qüestiona com es podrà fer si aquesta 

via travessa, de punta a punta, la plaça de les Glòries; pregunta per on pensen desviar 

el trànsit, i alerta que sigui per on sigui es traduirà en més embussos i més 

contaminació; i reclama al Govern que expliqui la veritat de les conseqüències de la 
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decisió que ha pres. 

Afegeix que a la sessió de la Comissió d’Urbanisme de la setmana passada els van 

dir que la connexió del tramvia per la Diagonal no es veuria afectada per la 

paralització, i els recorda que l’intercanviador s’ha de fer a Glòries, tal com se’n va 

fer ressò un article de premsa molt ben documentat, publicat a les poques hores, que 

insistia en la inviabilitat de la connexió en aquell context, i suggereix que demanin 

opinió als tècnics per comprovar què hi diuen. 

Acusa el Govern de desídia per tot allò que passi en aquest sector de la ciutat i que es 

limiti als sermons. Però entén que l’autèntic problema rau en el fet que els costa molt 

de governar i prefereix fer d’oposició de l’oposició, i l’anima a treballar per la ciutat 

diferent que proclamava en campanya electoral, alhora que li recorda que la gent els 

va votar perquè volia canvi, transformació, que la ciutat avancés i, altrament, ara es 

troba amb paràlisi i immobilisme, i li assegura que qui encara no ho vegi clar, d’aquí 

a uns anys ho constatarà amb un descampat en obres, provisional, amb embussos de 

trànsit als voltants, sense que el nyap etern de Glòries arribi a una solució definitiva, 

que serà el balanç fefaent d’una acció de govern zero absolut. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ enceta la seva intervenció reprenent l’inici de la que ha 

fet el Sr. Bosch, i recorda que a Jerusalem hi ha el Mur de les Lamentacions, com a 

Barcelona tenen les Glòries. Considera que tots plegats s’equivocarien si aquest ple 

s’acaba convertint en un mur de lamentacions; altrament, ha de ser un fòrum 

d’intercanvi de reflexions, propostes, crítiques sobre com afrontar el futur de Glòries, 

tenint ben clar que aquest futur ja es va plantejar fa més de deu anys amb un procés 

inèdit quant a la seva complexitat i profunditat, que va culminar després d’anys de 

diàleg entre entitats, associacions, govern i grups municipals amb el Compromís per 

Glòries. Destaca que aquell compromís donava resposta a una infraestructura bàsica 

de Barcelona, fonamental per a la mobilitat, però també imprescindible per als veïns 

de barris tan necessitats d’equipaments, zones verdes i habitatge social com Sagrada 

Família, Clot - Camp de l’Arpa o Poblenou, i que continuen esperant que Glòries 

deixi de ser l’assignatura pendent d’ençà dels Jocs Olímpics del 92. 

Lamenta, però, que el Compromís per Glòries, a dia d’avui, encara sigui una 

assignatura pendent en aquesta ciutat; i encara pitjor, sense cap garantia que es pugui 

resoldre aviat i satisfactòriament. 

Retreu al Govern la precipitació amb què respon: amb una convocatòria sorprenent 

d’una sessió de la Comissió d’Urbanisme en la qual ni tan sols tenia garantida la 

majoria per tirar endavant les seves pretensions, i quan, de facto, ni tan sols 

necessitava el suport de la comissió, de la mateixa manera que també l’ha demostrat 

en el cas del tramvia. Afegeix que, immediatament després d’haver convocat la 

comissió, sense esperar a conèixer el posicionament dels grups municipals, va 

convocar un consell d’administració de Bimsa, on la presència majoritària del 

Govern municipal garantia la decisió adoptada a priori. 

Entén que el Govern municipal ha plantejat una resposta a la controvèrsia generada 

amb el projecte de Glòries, d’entrada amb precipitació, que encara s’agreuja més 

sabent que fa mesos que el Govern disposava d’informació sobre els problemes que 

existien en l’execució de les obres, quant a retards i sobrecostos, i considera que el 

primer que cal preguntar-se és què va fer en assabentar-se’n; per quin motiu no va 

promoure el diàleg amb els grups de l’oposició, facilitant-los tota la documentació de 

què disposava, i que podia contrastar amb la UTE responsable de les obres, la 

direcció tècnica i amb Bimsa, cosa que no poden fer els grups de l’oposició, als 
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quals, en menys de setanta-dues hores, posa en el dilema d’haver-se de pronunciar 

sobre la rescissió del contracte a unes constructores, o bé a donar suport a projectes 

modificats, amb valoracions diferents per part del Govern i de la UTE. 

Confirma que la posició del seu grup és d’intentar resoldre tot allò que no s’ha fet 

durant els darrers mesos, amb diàleg entre govern i oposició; i remarca que tots 

plegats hi estan obligats, i per aquest motiu el seu grup ha presentat una proposta 

amb què demanen que en el termini d’un mes el Govern traslladi al Plenari del 

Consell Municipal una proposta, i que mentrestant deixi en suspens les decisions 

preses en el darrer consell d’administració de Bimsa. 

Diu que els preocupa que el Govern actuï com ho fa, no sap si per precipitació i 

fragilitat, o per mala fe, entesa com la voluntat de posar l’accent en els seus 

plantejaments ideològics i no en la gestió ajustada i en interès de la ciutadania. 

Considera que el Govern no ha cregut mai en el projecte de Glòries tal com estava 

plantejat, i dubta seriosament que no s’hagi deixat arrossegar per aquesta opinió a 

l’hora de proposar una solució. Insisteix que, atès que havien sabut els problemes a 

les Glòries el maig de 2016, el Govern hauria pogut encetar un diàleg amb els grups, 

hauria hagut d’aprofitar l’auditoria, promoguda l’octubre a instàncies del grup de la 

CUP, i la reclamació que el seu grup va fer que es traslladés als grups, als veïns i a 

les entitats la informació sobre els sobrecostos i retards. Alerta que han perdut molt 

de temps i diners, i consideren que Glòries no mereix tanta improvisació i 

imposicions del Govern municipal. 

Per tant, demana al Govern que substitueixi la paralització pel retorn al consens, que 

abandoni la imposició i que faci una aposta perquè el projecte de Glòries esdevingui 

realitat, inclosa la construcció dels túnels fins a la rambla del Poblenou; i que 

garanteixi la construcció dels equipaments socials, els habitatges públics i la zona 

verda prevista. 

Reclama que aclareixin els dubtes amb transparència, ja que és legítim fer 

determinats discursos sobre els procediments d’adjudicació de les obres —que es va 

fer durant el mandat anterior—, però no intentar aprofitar la incertesa per promoure 

la seva paràlisi. 

 

La Sra. LECHA observa que avui els toca repetir la comissió extraordinària de 

dilluns passat, totalment innecessària, ja que la decisió l’havia d’adoptar el Consell 

d’Administració de Bimsa, que tots els grups van criticar. Tanmateix, considera que 

la diferència entre aquella comissió i aquest ple rau en el fet que, en la primera, el 

director de Bimsa va proporcionar totes les explicacions tècniques que els grups li 

van demanar, i que prèviament havia donat en les dues reunions de Compromís per 

Glòries de l’any passat. 

Diu que de CiU, ara Grup Demòcrata, esperaven una defensa a ultrança de la UTE 

Glòries, liderada per Copisa; i destaca que els 65.000 euros cobrats per la fundació 

Catdem, la que cobrava les comissions del cas Palau com els mateixos acusats han 

confessat al judici, no podien provenir de l’altruisme. Considera que, tenint en 

compte les donacions, les notes a les agendes i missatges de whatsapp intervinguts en 

els registres judicials que posaven en qüestió l’adjudicació de l’obra, el fet que avui 

alguns actuïn de portaveus dels interessos de la constructora no fa més que abonar les 

sospites. 

Reconeix, però, que en aquest paper els costa més reconèixer altres grups, no pas el 

del PP, ja que el partit té gairebé nou-cents membres imputats per corrupció, inclosos 

alts càrrecs i pràcticament tot el Govern Aznar. Altrament, confirma que els sobta 
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més, en el cas del grup d’ERC, i no arriben a entendre el perquè; així, quan alerta que 

l’Agència Europea del Medicament estarà envoltada d’un fangar, li recorda que és el 

mateix fangar que tenen els veïns cada dia i des de fa molts mesos. 

En el cas de Ciutadans, entén que la seva posició confirma que, malgrat la gran 

regeneració democràtica que proposava, no passa de ser un apèndix del PP, aquí i a 

Madrid. 

Considera que el debat sobre les Glòries ha estat dominat per les mentides, el cinisme 

i la hipocresia; i diu que voldrien creure que no hi ha cap ganes d’allargar les obres i, 

de fet, els costa d’entendre que ningú hi tingui cap interès, tret que no sigui per 

afavorir la UTE actual que, com demostren els informes de la direcció d’obra i el 

resultat de l’auditoria proposada pel seu grup, està incomplint el contracte i l’oferta 

que va presentar. 

Indica que les propostes alternatives a la resolució del contracte per incompliment 

són, en primer lloc, redactar un projecte modificat, que pel sobrecost que significaria 

respecte dels imports de licitació i d’adjudicació superaria els límits legals; i observa, 

en aquest sentit, que tal vegada els grups que ho defensen proposen de desobeir la llei 

de contractes del sector públic, i a més fer-ho amb les empreses de la trama del 3%. 

En segon lloc, apunta la possibilitat de deixar en mans de la UTE incomplidora la 

potestat d’aturar les obres quan li sembli, és a dir, just quan estiguin sota els túnels 

ferroviaris i reclamin a l’Ajuntament un import molt superior al real i al legal. 

I, en tercer lloc, assenyala que una altra alternativa és allargar les obres sine die, i 

sense cap control sobre l’execució i el compliment dels terminis. 

Considera, per tant, que cadascú sap quina alternativa defensa i per quins motius 

inconfessables, conscients, sobretot, que allò que diuen en privat i allò que defensen 

en públic és força diferent. 

Observa, però, que la resolució del contracte a la UTE Glòries aprovada per Bimsa i 

una nova licitació planteja reptes importants per a la ciutat, especialment per a la 

zona més afectada; tanmateix, creu que cal celebrar que aquests reptes avui es puguin 

plantejar amb l’objectiu d’aclarir-los, gràcies al fet que l’escenari actual els permet el 

control dels temps de l’obra. 

Considera que les propostes del grup de Ciutadans serien pràcticament inviables si la 

UTE constructora hagués aturat les obres com a element de coacció per xuclar 

milions d’euros en cas que s’opti per un projecte modificat, tal com pretenen alguns 

grups d’aquesta cambra, i exigeix, en nom del seu grup, més enllà de la propaganda i 

de la demagògia, un compromís clar per afrontar la situació actual. 

Reclamen que es garanteixin les mesures de seguretat de la zona afectada mentre les 

obres restin aturades, suposadament fins al gener; en segon lloc, que es depurin les 

responsabilitats polítiques, judicials i econòmiques que correspongui; en tercer lloc, 

que es liciti immediatament el nou contracte a fi de poder reprendre les obres al més 

aviat possible, fent-ho amb les màximes garanties d’una correcta execució i 

compliment del contracte; en quart lloc, que es posi en marxa un pla de mobilitat 

durant el temps que l’obra estigui paralitzada, que inclogui la regulació de semàfors, 

la pacificació de l’entorn, i l’adopció de mesures necessàries. 

Quant al compliment del Compromís per Glòries, adoptat el 2007, entén que no hi ha 

cap motiu per demorar l’execució del parc, atès que la zona no està afectada per les 

obres, i apunta que cal establir calendari i pressupost per als equipaments pendents, 

que són una necessitat ben real, com és el cas de l’escola bressol de Consell de Cent -  

Cartagena, els nous CAP i el Centre de Salut Monumental, les dues residències i el 

centre de dia; igualment, no es pot aturar la construcció d’habitatge públic, el 
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poliesportiu i el centre d’FP. Insisteix que els que acaba d’esmentar són els 

compromisos amb la ciutadania, governi qui governi la ciutat. 

Finalment, anuncia que expressarà el sentit del vot en el torn de rèplica. 

 

El Sr. ARDANUY es ratifica en el posicionament que va expressar en la sessió 

extraordinària de la Comissió d’Urbanisme de dilluns passat. Afirma que és 

conscient de la complexitat de l’obra, que va ser pactada en el seu moment amb la 

complicitat i l’acord del veïnat mitjançant el Compromís per Glòries. 

Reconeix que han sorgit situacions no previstes en el projecte inicial que han afectat 

tant l’amidament com la seguretat de l’obra en diversos moments. En aquest sentit, fa 

referència a la informació aportada per Bimsa, que confirma que la feina de la UTE 

ha estat correcta i amb solvència tècnica, tot i que amb un desviament pressupostari i 

de terminis i, en conseqüència, sembla clar que l’obra pendent s’hauria de tornar a 

licitar i, per tant, la resolució del contracte actual, que a parer seu ha de ser 

consensuada i pactada amb l’empresa contractista. Així, doncs, entén que cal fer un 

nou projecte per a l’obra pendent, adaptat al coneixement més precís que ara tenen 

del subsol i de les necessitats en matèria de seguretat. 

Insisteix, però, en la necessitat d’assolir el consens, ja que han d’evitar que aquest 

assumpte es judicialitzi i s’empantani; remarca que els temps d’execució no els pot 

determinar un jutjat i l’obra ha de continuar en mans d’aquest ajuntament. Per aquest 

motiu, demana que el Govern faci tot allò que pugui per arribar a un acord de 

rescissió; alhora, cal mantenir l’acord per Glòries, continuar dialogant i pactant amb 

les entitats veïnals i disposar d’un projecte que no s’aturi o, si cal, que s’opti per una 

rescissió pactada. 

 

EL Sr. MÒDOL diu que avui assisteixen atònits —una sensació que entén que és 

compartida pels ciutadans que segueixen en directe aquesta sessió per Betevé— a un 

dels actes d’hipocresia col·lectiva dels grups de l’oposició més remarcables des de 

l’inici de mandat. Recorda que dilluns passat els retreien la convocatòria d’una sessió 

extraordinària de la Comissió d’Urbanisme per mirar de trobar, entre tots, la solució 

més adient per a un problema puntual de les obres de Glòries, la transformació 

urbanística més important de la ciutat actualment. Això no obstant, els grups de 

l’oposició van refusar aquesta oferta de participació, i van dir que ho solucionés el 

Govern en el Consell d’Administració de Bimsa, on els recorda que també hi són 

representats. Per tant, entén que resulta evident que saben perfectament què està fent 

el Govern i quina és la situació. 

En conseqüència, es pregunta per què els molesta tant Glòries; i entén que els grups 

són perfectament conscients de l’existència de motius i raons tècniques suficients per 

a la rescissió del contracte del túnel, i que no fer-ho ara comportaria més 

complicacions i la pèrdua del control per part de l’Ajuntament. 

Assegura, doncs, que entenen quina és la seva estratègia política, i remarca que tots 

els agents implicats —Ajuntament, Govern, Bimsa, els veïns i les veïnes i les 

empreses constructores— estan d'acord que la millor solució és la rescissió; és a dir, 

el consens de ciutat és que l’única solució per Glòries passa per la resolució del 

contracte. Per tant, entén que els grups que s’hi oposen ni fan costat a l’Ajuntament, 

ni tampoc a Bimsa i als veïns, i no sap si tampoc estan amb les empreses 

constructores. Considera molt curiós que tothom, disposant de la informació, trobi 

encertada aquesta solució, tret dels grups que s’hi oposen, tal vegada perquè no els 

interessa resoldre aquest assumpte i, altrament, perjudicar-lo encara més amb 
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l’objectiu de fer política barata. 

Confirma la voluntat del Govern de compartir la informació des de bon principi, tot i 

que l’excusa d’alguns per no haver de prendre decisions va ser que no l’havia 

obtingut a temps. Fa notar, però, que avui no poden donar aquesta excusa perquè 

tothom té la informació a l’abast —informes de la direcció d’obra i jurídics, l’opinió 

de les empreses constructores, dels veïns i dels tècnics municipals—. 

Assegura, tanmateix, que el Govern no entrarà en aquest joc, i que té molt clara la 

seva funció, que hereta un projecte equivocat, i una decisió política errònia per no 

haver escoltat la part tècnica. Això no obstant, ratifica que continuaran gestionant, 

perquè és la seva obligació, el túnel de Glòries i el seu entorn. I remarca que si ara 

estan discutint això és perquè venen del Compromís per Glòries que van promoure 

tots els grups municipals, i que l’únic cop que es va trencar va ser durant el mandat 

passat per presses polítiques i raons que desconeixen. 

Lamenta, per tant, que avui s’escenifiqui el trencament del consens per Glòries, i 

demana responsabilitat als grups per tornar a la política del pacte, atès que, altrament, 

els projectes importants de ciutat no poden tirar endavant. 

Creu que els grups són plenament conscients que les seves demandes són evidents i 

que es duran a terme, com ara garantir l’acabament del túnel, continuar el projecte 

fins al Poblenou, estudiar responsabilitats sobre el projecte, perquè entén que no han 

de posar en dubte la bona feina dels serveis municipals, i fer un nou pressupost i 

calendari. Destaca que, de tot plegat, els han donat tots els detalls. 

Proclama que el Govern municipal sí que està disposat a complir el Compromís per 

Glòries, però considerant que, d’entrada, cal resoldre la situació actual, que passa per 

la rescissió del contracte i abordar la resta de passos seguint l’esperit que marca 

aquest compromís, que no han d’oblidar que es remunta al 2007. I diu que lamenta 

que els grups Demòcrata, ERC i PP no pensin ni en aquell compromís ni a millorar 

l’eficiència de la contractació municipal i de quina manera aquesta administració ha 

d’afrontar els problemes i, contràriament, prefereixin optar pel joc polític, del dolent, 

per amagar les seves responsabilitats. Conclou que la seva aportació no és altra que 

la irresponsabilitat i, anant una mica més enllà, avui han gosat intoxicar una operació 

tan important per a la ciutat com és l’Agència Europea del Medicament. 

Recorda, quant al túnel de Glòries, que existien inicialment quatre informes, un del 

2002, un segon del 2005 i altres dos del 2009 i el 2011, que posaven de manifest tots 

els riscos i perills si es tirava endavant l’obra; i retreu a l’anterior govern que això no 

els semblés important i tirés pel dret portant-los a la situació actual; que els hagin 

deixat com a herència urbanística no només el nyap de Glòries —enganyant i 

estafant els veïns—, sinó també el pitjor tram de la Diagonal o un Paral·lel que els 

veïns no volen. 

Remarca que aquest és el llegat de CiU, i entén que, tal vegada, conscients d’això, 

s’han canviat de nom perquè no se’ls identifiqués tant amb els desastres comesos a la 

ciutat volent ser originals, malgrat els advertiments tècnics. Altrament, mostra el 

convenciment que l’actual govern els redreçarà. 

Demana, doncs, que no dissimulin i que assumeixin que van prendre una mala 

decisió, i que facin costat al Govern, a la institució, ni als tècnics municipals, ni a la 

ciutadania ni a les empreses constructores per mirar de trobar solucions. 

 

La Sra. SANZ precisa alguns dels elements que cal tenir en compte a l’hora 

d’abordar aquest debat. En primer lloc, fa referència a l’existència d’una auditoria 

que posa de manifest que s’han produït un seguit d’endarreriments atribuïbles a la 
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manca de diligència i d’incompliment d’allò que estava establert a l’oferta de les 

empreses constructores; així com a la necessitat de posar un límit als sobrecostos de 

la construcció del túnel. 

En segon lloc, esmenta els informes de la direcció d’obra, que confirmen allò que diu 

l’auditoria. I, finalment, remarca que el contracte està sota investigació judicial per 

vinculació al cas conegut com del 3%. 

Indica que tenint en compte tots aquests antecedents, vol creure que la voluntat de 

tots els grups municipals és d’establir un procediment que garanteixi la finalització 

de l’obra sota tres premisses bàsiques; en primer lloc, establir uns terminis tan curts 

com sigui possible perquè és fonamental que les obres de les Glòries s’acabin; en 

segon lloc, evitar els sobrecostos innecessaris, i, en tercer lloc, garantir la legalitat de 

totes les actuacions que dugui a terme aquest ajuntament. 

Apunta que, valorant totes aquestes premisses, el Govern ha proposat la rescissió del 

contracte, i la redacció d’un nou projecte adaptat als requeriments que l’auditoria i la 

direcció d’obra han posat de manifest, així com fer una nova licitació a fi d’escurçar 

els terminis tant com sigui possible. 

Confirma que han estudiat totes les vies, i que continuen estant convençuts que el 

que plantegen és l’itinerari més segur, el que implica menys endarreriment i menys 

sobrecostos. I assegura que, de cap manera, volen que Glòries es converteixi en una 

segona Sagrera; recorda que en aquell cas fa set anys que es van adjudicar els 

contractes, i saben que, a hores d’ara, només s’ha executat un 21% de l’estructura 

que ha de fer possible l’estació. Per tant, entén que queda ben clar que els modificats 

comporten que l’estació de Sant Andreu Comtal no es pugui desenvolupar; i que les 

empreses adjudicatàries de l’estació de La Sagrera estan acusades de cobrar més de 

vuitanta milions d’euros en la licitació. Precisa que es tracta de vuit constructores 

entre les quals també hi ha les que treballen en l’àmbit de Glòries. 

En conseqüència, justifica haver pres decisions en el consell d’administració de 

Bimsa en la línia correcta per començar a desfer la situació de mala execució de les 

obres. Observa que els grups de l’oposició, tret del grup de la CUP, insisteixen que 

no s’hauria de rescindir el contracte, però diu que no han sabut entendre quina 

alternativa proposen que sigui viable jurídicament i que permeti fer tot el que acaba 

de plantejar: aturar els sobrecostos, disminuir els terminis i garantir la finalització de 

les obres. 

Adverteix a aquests grups que si realment volen que el debat sigui útil, no només en 

aquesta cambra sinó també per a la ciutadania, haurien d’aclarir quines alternatives 

proposen, ja que fins i tot els veïns han parlat clar en el sentit que volien que es fes 

net, una nova licitació i que la situació es resolgui de la manera que proposa el 

Govern. 

 

El Sr. FORN anuncia el vot favorable a les mocions presentades pels grups de 

Ciutadans, d’ERC i del PP. 

 

La Sra. MEJÍAS demana a la Sra. Sanz que no els expliqui històries de la Sagrera, ja 

que són aquí per parlar de les Glòries. 

Observa que la tinenta d’alcaldia s’ha referit al fet que l’auditoria constatava 

negligències evidents, i li pregunta què va fer ella mentre es produïen, ja que la seva 

responsabilitat era vetllar per la bona execució del projecte. Igualment, entén, quant a 

la limitació dels sobrecostos estimats en més d’un 20%, que hauria d’haver vetllat 

perquè les empreses no els ultrapassessin. Pregunta, també, si com a conseqüència 
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d’aquests incompliments té previst penalitzar les empreses. 

Entén que l’actuació més sensata hauria estat asseure’s a negociar amb aquestes 

empreses per valorar de quina manera poden arribar a un acord a fi d’evitar la 

paralització de les obres. 

Continua la seva argumentació referint-se al fet que el Govern volia la garantia que 

les obres s’executessin, ja que són el fruit d’un consens ampli entre veïns, 

Ajuntament i tècnics, i fa notar que la millor solució no és pas aturar-les. Considera, 

per tant, que li ha faltat iniciativa i capacitat negociadora. 

Dirigint-se al Sr. Mòdol, que s’ha referit a la complexitat del projecte i als problemes 

que han anat sorgint i que no es podien preveure, alhora que l’ha qualificat 

d’absolutament inviable, li demana si li pot assegurar certament que disposa de 

l’acord dels veïns per aturar les obres, que estan disposats a suportar les incomoditats 

que significarà la paralització i la incertesa quant a la seva finalització, d’ignorar 

quan es resoldran els problemes de connexió entre els barris veïns, que recorda que 

ho reclamen d’ençà del 2007, i assegura que ella ho dubta. 

Li demana que no acusi els grups de l’oposició de ser els responsables del 

trencament del consens, com a mínim al grup de Ciutadans, ja que la seva proposta 

és sensiblement diferent a la de la resta de grups. I retreu al Govern haver trencat el 

consens del pacte per Glòries, d’incomplir-lo i de paralitzar les obres. 

Diu que volen esbrinar de qui és la responsabilitat que el pacte no es compleixi i, en 

aquest sentit, fa avinent a la Sra. Lecha que la CUP no els guanyarà a iniciatives per 

garantir la transparència i la regeneració perquè els porten avantatge quant a 

propostes molt més substancials que no pas les que ha impulsat el seu grup, i la 

convida a fer- ne balanç al final de la legislatura. 

Finalment, expressa el posicionament favorable del seu grup a totes les mocions 

presentades. 

 

El Sr. BOSCH formula un seguit de preguntes a la Sra. Sanz, que parla en nom dels 

veïns i actua com si fos la portaveu de la seva voluntat i d’allò que els convé. Entén 

que, per saber-ho del cert, el més senzill és consultar si volen que les obres s’aturin o 

no. 

Pel que fa a les al·lusions a la trama del 3% i la màxima “qui la fa la paga”, que 

subscriu plenament, postil·la que qui no la fa no l’ha de pagar, i en aquest cas estan 

fent pagar els plats trencats als veïns. Pregunta per què no porten tot allò sospitós de 

corrupció a la Fiscalia, o en el casos amb més evidències als tribunals, i que el 

Govern es dediqui a fer la seva feina, que és canviar la ciutat i millorar-la. 

Igualment, demana si els poden assegurar que amb una nova licitació aniran més de 

pressa i que el projecte resultarà més econòmic que optant per una altra solució. 

Repta la Sra. Sanz a posar-li un sol exemple d’algun cas en què la relicitació, en 

comptes d’un modificat, hagi disminuït els terminis d’execució d’una obra i que hagi 

resultat més barata. Adverteix, igualment, que pot ser que la nova licitació la guanyi 

Copisa o una UTE en què hi estigui present, o alguna de les empreses connectades 

amb la trama del 3%, com ara Ferrovial, Grup Soler, ACS, Natur System o Teyco. I 

malgrat que és conscient que la resposta és que el Govern vetllarà perquè tot sigui 

molt net i transparent, fa notar que l’atenció domiciliària d’aquest ajuntament ha estat 

adjudicada a ACS, de Florentino Pérez. I afegeix que si Ferrovial lidera el primer any 

d’adjudicacions de Bimsa, l’empresa pública que adjudica en el cas de les Glòries, és 

perquè no es pot impedir. 

Alerta que d’aquí a un temps, en principi un any, es tornaran a trobar en la mateixa 
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situació, havent perdut temps i esgotant la paciència dels veïns i les veïnes. 

Afirma, per tant, que les explicacions de la Sra. Sanz no els han convençut. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avança el vot a favor de les quatre propostes presentades. 

Posa en relleu que, havent arribat a la part final del debat, es veu obligat a reiterar 

que les responsabilitats en aquest cas són compartides; i considera que el primer que 

hauria d’aclarir el Govern és quan va detectar l’existència de problemes a les obres, i 

recorda que l’execució de l’obra s’ha fet íntegrament durant aquest mandat. Addueix 

que si va assumir unes obres que qüestionava, hauria d’haver plantejat les seves 

objeccions des del minut zero, cosa que no va fer; i remarca que fa més d’un any que 

el Govern va saber que havien sorgit els primers problemes i no va fer res; com 

tampoc no va actuar quan la UTE li va plantejar a Bimsa l’existència de problemes i 

van apuntar les primeres responsabilitats, i pregunta per què han trigat tant a 

intervenir. 

Justifica haver-se referit a responsabilitats compartides perquè, en primera instància, 

hi ha les de la UTE, que probablement no vol assumir més pèrdues, tot i que assegura 

que no defensen pas aquest posicionament d’empresa. És evident que la UTE es va 

equivocar en els terminis de les obres, però, a aquest ajuntament se li han d’imputar 

parcialment algunes de les responsabilitats dels retards i també als sobrecostos, ja 

que s’hauria d’analitzar què ha passat durant els treballs preliminars, en la redacció 

del projecte constructiu, en el tràmit de licitació i adjudicació de les obres, en el 

seguiment de la direcció d’obra, que va ser una decisió exclusivament del Govern 

municipal anterior. Això no obstant, alerta que no poden llançar-ho tot per la borda. 

Quant a les sospites que pugui tenir, pregunta al Govern si ha detectat alguna mena 

d’irregularitat en la tramitació del túnel de Glòries des de bon principi, i creu que si 

ho ha constatat ho ha de dir i, a més, aportar tota la informació de què disposi a la 

Fiscalia o a les instàncies judicials pertinents. 

Fa notar que el Govern ha pogut contrastar parers amb l’empresa, la direcció d’obra i 

la UTE i, per tant, suggereix que obrin un termini breu de diàleg i contrastament, 

també amb els grups de l’oposició i els tècnics municipals, en benefici de la 

transparència i perquè puguin posicionar-se amb més coneixement de causa, i no pas 

en les setanta-dues hores que pretén el Govern aventurant que tenia majoria. 

Finalment, planteja la qüestió de si, després de la votació de la moció, el Govern 

municipal està disposat a acceptar el posicionament del Plenari del Consell 

Municipal que és, a més, junta general d’accionistes de Bimsa, o si, altrament, en 

farà cas omís i es limitarà a executar l’acord adoptat a Bimsa i si, en aquest darrer 

supòsit, simplement executarà l’acord adoptat al consell d’administració o, altrament, 

intentarà d’arribar a un acord amb els grups de l’oposició sobre l’abast de la decisió. 

Remarca la necessitat de plantejar aquestes qüestions a fi de poder donar una 

resposta als veïns quan preguntin què succeirà amb l’aturada de les obres; si el 

Govern mantindrà la decisió de rescindir culpablement el contracte amb les 

empreses, o bé admetrà obrir un període de reflexió. 

 

La Sra. LECHA, reconeixent que el seu grup no és tan expert com els tècnics de 

Bimsa pel que fa a les licitacions, destaca que hi ha una diferència substancial entre 

adjudicar obres a una empresa que pot haver participat en casos de corrupció i 

adjudicar-les a canvi d’una comissió. 

Afegeix que la resolució d’un contracte i fer una nova licitació implica noves 

condicions i clàusules, un nou projecte i permet establir nous mecanismes de control. 
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Avança el vot contrari a les proposicions en benefici de la UTE actual; i, quant a la 

proposició de Ciutadans, que continua amb l’espectacle del doble discurs que avui 

han pogut confirmar, anuncia, també, un vot en contra. 

 

El Sr. ARDANUY avança la seva abstenció en les quatre proposicions perquè, en 

primer lloc, cap de les quatre planteja la proposta que defensa d’una rescissió pactada 

i, en segon lloc, cap demana al Govern que treballi en aquesta direcció. 

 

El Sr. MÒDOL considera que el posicionament del Govern respecte a aquesta 

qüestió ha quedat prou clar i, per tant, que votarà en contra de totes les proposicions, 

tret de la de Ciutadans, grup al qual reconeix una voluntat constructiva i que demana 

avaluació i seguiment de responsabilitats, que confirma que s’estan duent a terme, tot 

i que admet que poden reflexionar-hi a fi de millorar. En conseqüència, anuncia 

l’abstenció del seu grup en la proposició de Ciutadans. 

Altrament, considera que els grups Demòcrata, d’ERC i del PP avui han trencat el 

Compromís per Glòries i alerta que, si no rectifiquen, el condicionaran 

definitivament. 

 

La Sra. SANZ reitera, com ja ha dit abans, que els grups que s’oposen a la rescissió 

del contracte no plantegen cap alternativa, cap proposta més enllà de dir que no els 

agrada la del Govern. 

Diu que entén que la ciutadania s’exclami pels endarreriments a les Glòries i, per 

això, treballen per revertir la situació; altrament, assegura que no comprèn com és 

que els qui han originat els problemes avui tinguin el cinisme de no reconèixer els 

seus errors. 

Així, pregunta directament al Sr. Trias si no se sent responsable de la manera com 

s’ha desenvolupat el projecte de Glòries i no li fa vergonya la situació de les obres 

sabent que hi ha un seguit d’empreses, i un contracte investigat per possible 

finançament del seu partit, i després de la detenció del qui fou el seu tinent d’alcaldia 

per aquest cas. Diu que té la sensació que el Sr. Trias està fent el possible per no 

acabar la seva llarga carrera política esquitxat per la corrupció, cosa que pot arribar a 

entendre, tot i que considera molt millor reconèixer els errors i treballar per revertir-

los. 

Adreçant-se al Sr. Bosch, precisa que ha entès que els demanen que no rescindeixin 

el contracte a quatre empreses investigades pel cas del 3%, o del 4%, que hi negociïn 

una ampliació de contracte, costi el que costi. I diu que no entén aquesta proposta per 

part d’ERC, i creu que posa per davant el partidisme que no pas cercar una solució, 

amb l’única voluntat de desgastar el Govern municipal. Assenyala, en aquest sentit, 

que el representant d’aquesta formació al consell d’administració de Bimsa va votar 

en contra de la rescissió manifestant que ho feia per imperatiu de partit. Creu que 

ERC és conscient que ha optat per deixar de banda la defensa de l’interès general per 

partidisme de curta volada. 

Fa avinent al Sr. Fernández Díaz que tampoc no entén què defensa el seu grup; 

recorda que va votar en contra en comissió, es va abstenir en el consell 

d’administració de Bimsa, i avui sembla que es tornen a decantar per la rescissió. Diu 

que comprèn que aquesta ha estat una setmana molt dura per al PP i que, tal vegada, 

hauria estat més bé no llevar-se. 

Seguidament, justifica l’abstenció del seu grup a la proposició de Ciutadans perquè ja 

estan tirant endavant moltes de les coses que apunta; i confia trobar la col·laboració 
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d’aquesta formació a esbrinar i identificar responsabilitats, i aclarir tot el que ha 

succeït amb el contracte, atès que el compromís del Govern en la lluita contra la 

corrupció és inequívoc. 

Reconeix la importància de resoldre el túnel de Glòries, però remarca que erradicar la 

corrupció del país i de la ciutat és infinitament més important per garantir la qualitat 

de la democràcia. 

Recapitula, doncs, que el Govern municipal s’ha trobat amb una obra mal plantejada, 

amb presses i improvisacions, i que estan treballant per revertir el que qualifica de 

nyap. Ratifica el compromís inequívoc d’acabar les obres a Glòries i, sobretot, tots 

els equipaments, habitatge i zona verda previstos en l’àmbit, i en els quals treballen 

des del primer dia. 

Afegeix que tot això ho faran en el marc de la legalitat i de la seguretat tècnica, en el 

mínim temps i amb el menor sobrecost possible, posant-hi tots els esforços perquè 

així sigui. I confia que, malgrat les discrepàncies manifestades, trobaran les vies 

d’acostar posicions entre les formacions polítiques. 

Finalment, diu que lamenta haver d’afegir la confirmació que l’Ajuntament 

col·laborarà activament amb la justícia en la lluita contra la corrupció a fi d’esclarir 

totes les ombres de dubte que planen en aquesta qüestió. I afegeix, dirigint-se al Sr. 

Trias, a la Sra. Mejías, al Sr. Bosch i al Sr. Fernández Díaz, que el Govern actuarà en 

aquesta línia fins a les últimes conseqüències. I pregunta al Sr. Trias si pot posar la 

mà al foc per tot el que va fer el seu tinent d’alcaldia, Antoni Vives. 

Acaba la seva intervenció anunciant el vot contrari a les tres proposicions dels grups 

Demòcrata, d’ERC i del PP i l’abstenció a la presentada pel grup de Ciutadans. 

 

El Sr. FORN manifesta que s’ha produït una al·lusió directa a una persona que no 

intervé en aquest debat, el Sr. Trias, i, per tant, demana que sigui ell qui esgoti el 

temps que resta al seu grup. 

 

El Sr. PISARELLO diu que aquestes al·lusions que esgrimeix el Sr. Forn per 

demanar que intervingui el Sr. Trias s’emmarquen en l’àmbit de la llibertat 

d’expressió. El Sr. FORN insisteix que estan parlant de dues coses diferents, i 

assenyala que s’ha reservat un temps de la seva intervenció anterior per respondre, i 

després s’han produït al·lusions directes a una persona que no intervenia en el debat, 

i que considera una difamació. 

 

El Sr. PISARELLO diu que faran constar aquesta queixa en acta, però reitera que les 

dites al·lusions s’inscriuen en el marc del debat. 

 

El Sr. FORN reclama que el secretari general dirimeixi si s’ha produït una al·lusió 

directa a una persona i, per tant, si pot respondre-hi com a al·ludida. 

 

El Sr. PISARELLO confirma que el secretari subscriu el criteri que acaba de 

defensar. 

Seguidament, dona la paraula al representant del grup d’ERC, atès que l’ordre 

d’intervencions és el mateix que el de presentació de les mocions: PP, ERC, 

Ciutadans i, finalment, el Grup Municipal Demòcrata. 

 

El Sr. BOSCH fa avinent el posicionament favorable del seu grup en totes les 

mocions presentades. 
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Dit això, recorda a la Sra. Sanz, que els acusa de no presentar cap alternativa, que en 

el cas del frau acreditat de 3 milions d’euros en el servei de recollida d’escombraries 

i neteja, no els ha passat pel cap de rescindir el contracte; remarca, altrament, que 

aquesta certesa de frau no l’han pogut acreditar en el cas de les Glòries, i precisa que 

és un cas diferent perquè amb Glòries el Govern municipal està fent un espot, una 

croada política a costa dels veïns, que seran qui pagaran els plats trencats. I afegeix 

que, en aquest espot, als grups de l’oposició els han reservat un paper de figurants 

que, concretament el seu grup, no està disposat a fer. Insisteix que no demanin a ERC 

que se sotmeti al seu bullying dogmàtic i al seu xantatge doctrinari perquè no cauran 

en el parany. 

Adverteix que no tot s’hi val, que hi ha línies vermelles, fronteres, que el Govern 

municipal ha traspassat; i puntualitza que aquesta línia vermella són les persones, i es 

reafirma en el fet que no acceptaran cap acció en la seva contra, que és el que està 

passant a Glòries. 

 

La Sra. MEJÍAS fa notar a la Sra. Lecha que s’acaba de contradir en la seva darrera 

intervenció, atès que la proposta del seu grup va en la línia d’aplicar mesures de 

regeneració i modernització de l’Administració, i recorda que l’ha convidada a 

demostrar que el seu grup és millor que Ciutadans en això i remarca que la seva 

proposta serà aprovada. 

Adverteix a la Sra. Sanz que no pot decidir segons quines coses, ja que ningú pot 

anar en contra dels seus actes. Precisa que la tinenta d’alcaldia afirma que el 

Govern es compromet a lluitar, per damunt de tot, contra la corrupció, però li 

recorda que van votar en contra de la proposta del seu grup de crear una comissió 

d’investigació. Afegeix que avui també proposen l’establiment d’un seguit de 

mesures per investigar i resoldre la situació i exigir responsabilitats i, en la 

mateixa línia, el Govern s’absté. Diu que confia, doncs, que donin mostres 

d’aquesta aferrissada voluntat de lluitar contra la corrupció, i la setmana vinent ja 

està constituïda la comissió d’investigació, perquè assegura que no veu cap 

voluntat política i, altrament, constata la intenció de mirar cap a una altra bada i 

no ficar-se en un problema més greu del que ja tenen. Fa referència a l’afirmació 

de la Sra. Sanz que totes les mesures que es prenguin a partir d’ara estaran 

ajustades a la legalitat, i diu que no podria ser d’altra manera, especialment en un 

assumpte tan complex com l’obra pública. Li adverteix, però, que es trobarà amb 

el problema que aquesta situació es judicialitzarà, i aquest ajuntament haurà de 

pledejar amb les empreses que, al seu torn, lluitaran pels impagaments o per tot 

allò que aquesta administració s’ha negat a negociar. 

 

Finalment, intervé el Sr. TRIAS, que manifesta que quan algú se sent acorralat el 

pitjor que pot fer és el que avui ha fet la Sra. Sanz, i que qualifica de vergonya i 

d’indecència. Considera que avui novament s’ha tret la careta, cosa que ja havia 

fet en campanya electoral, quan ja va haver de suportar que el seu grup l’acusés 

personalment de tenir tretze milions d’euros a Suïssa. I li retreu que una altra 

vegada avui torni amb unes insinuacions que no li admet de cap manera. 

Considera, per tant, que la tinenta d’alcaldia s’hauria de disculpar, tot i que és ben 

conscient que no ho farà perquè ha nascut una nova casta que no en té prou a 

guanyar unes eleccions legítimament i que, en comptes de cercar el diàleg i la 

participació que no es cansa de preconitzar, tracta de destruir l’adversari amb totes 

les eines, sabent, de vegades, que allò que diuen no és cert, però els és útil. Alerta 
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que aquesta manera d’actuar genera populisme i una nova forma de fer política 

que li fa fàstic, i que serà la causa que algun dia deixi aquest ajuntament. 

Entén que si volen un acord per a Glòries l’han de buscar, cosa que el Govern 

encara no ha entès com es fa, que no vol dir imposar una cosa i, en aquest cas, diu 

que està convençut que es pot arribar a una rescissió pactada, i aquest consistori té 

la responsabilitat de trobar-hi solucions. Altrament, deplora la manera d’actuar i 

de parlar de la Sra. Sanz, atès que dificulta poder arribar a cap acord. 

 

S’APROVA la moció presentada pel Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió- 

Demòcrates) amb disset vots en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, 

Colom, Montaner i Badia i les Sres. 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 una abstenció —emesa pel Sr. Ardanuy—, i vint-i-dos vots a 

favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/6144) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que amb relació a la 

paralització de les obres del túnel de les Glòries, que suposa un greu perjudici per 

a la ciutat, s'adoptin les mesures en l'àmbit de la lluita contra la corrupció, 

modernització de l'Administració i transparència. En concret: 1. Que el Govern 

municipal, dins el marc de la comissió aprovada al plenari anterior faci, en el 

termini d'un mes, un informe que determini les responsabilitats per l'adjudicació 

del deficient projecte dels túnels de les Glòries, i que finalment ha portat al fet que 

el projecte hagi estat inviable. 2. Que, sobre la base dels resultats de l'informe, 

s'adoptin les accions oportunes per exigir responsabilitats als actors implicats: 

redactor del projecte, empresa contractista i direcció d'obra. 3. Que l'informe es 

presenti a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per al seu debat posterior 

sobre les responsabilitats polítiques que poguessin existir. 4. Que es remetin 

l'informe i les conclusions a la Fiscalia. 5. Que el Govern municipal implementi 

un pla de modernització de l'empresa BIMSA, en què s'analitzi els mitjans i els 

mètodes de control i planificació dels projectes i obres de BIMSA. 6. Que el 

Govern presenti, en el termini d'un mes, la proposta de nou projecte dels túnels de 

la plaça de les Glòries, aquest projecte ha d’incloure la calendarització i 

pressupost econòmic. 7. Que, de manera complementària, es presenti un pla 

d'urgència per millorar la mobilitat a la plaça fins a la finalització de les obres. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup, amb quinze abstencions —

emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Ortiz, Sanz, 

Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol, i les Sres. Andrés i Ballarín, i també 

pel Sr. Ardanuy—, i tres vots en contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del consistori, 

amb el text transaccionat següent: 

 

El Consell Municipal acorda: Que amb relació a la situació de les obres del túnel 

de les Glòries, que suposa un greu perjudici per a la ciutat, s'adoptin les mesures 

en l'àmbit de la lluita contra la corrupció, modernització de l'Administració i 

transparència. En concret: 1. Que el Govern municipal, dins el marc de la 

comissió aprovada al plenari anterior faci, en el termini d'un mes, un informe que 
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determini les responsabilitats per l'adjudicació del deficient projecte dels túnels de 

les Glòries, i que finalment ha portat al fet que el projecte hagi estat inviable. 2. 

Que, sobre la base dels resultats de l'informe, s'adoptin les accions oportunes per 

exigir responsabilitats als actors implicats: redactor del projecte, empresa 

contractista i direcció d'obra. 3. Que l'informe es presenti a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per al seu debat posterior sobre les 

responsabilitats polítiques que poguessin existir. 4. Que es remetin l'informe i les 

conclusions a la Fiscalia. 5. Que el Govern municipal implementi un pla de 

modernització de l'empresa BIMSA, en què s'analitzi els mitjans i els mètodes de 

control i planificació dels projectes i obres de BIMSA. 6. Que el Govern presenti, 

en el termini d'un mes, la proposta de projecte dels túnels de la plaça de les 

Glòries, aquest projecte ha d’incloure la calendarització i el pressupost econòmic. 

7. Que, de manera complementària, es presenti un pla d'urgència per millorar la 

mobilitat a la plaça fins a la finalització de les obres. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6130) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: Portar la cúpula d'ADIF a la justícia si les obres de la Sagrera no 

comencen en els terminis acordats amb el ministre de Foment el passat 7 d'abril de 

2017. 

 

Aquesta proposició / declaració de grup queda substituïda per la moció següent: 

Moció 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda que: 1. El 

Govern municipal acati el resultat de la votació de la sessió extraordinària de la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 24 d’abril i rectifiqui la decisió 

presa en el consell de BIMSA del mateix dia, de rescindir el contracte d’obres 

actual de Glòries. 2. El Govern municipal respecti els acords presos en el marc 

del compromís de Glòries del 2007. 

 

S’APROVA aquesta moció amb disset vots en contra —emesos pels Srs. 

Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 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 una abstenció —emesa pel Sr. Ardanuy—, 

i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.- (M1519/6135) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern 

municipal a: 1. Resoldre l'actual situació de confrontació existent entre el Govern 

municipal i sectors clau de l'economia productiva de la ciutat, com el comerç, la 

restauració, i altres emprenedors i empreses, així com resoldre la desídia 

municipal existent per solucionar els actuals conflictes. 2. Reconduir l'actual 

situació de divorci existent, millorant la interlocució amb els sectors i posant en 

pràctica polítiques municipals que facilitin l'activitat econòmica a Barcelona, així 

com la lluita contra les activitats il·legals. 3. Incloure totes aquestes actuacions 
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concretes en una mesura de govern que el Govern municipal presenti al proper 

plenari del Consell Municipal, amb la finalitat de reconciliar l'Ajuntament amb els 

sectors productius de la ciutat i facilitar l'activitat econòmica a la ciutat, per 

millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Barcelona. 

 

Aquesta proposició / declaració de grup queda substituïda per la moció següent: 

Moció 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a traslladar 

al Plenari del Consell Municipal, en el termini d’un mes, una proposta per a la 

seva ratificació que inclogui: 1. La concreció de la garantia d’execució de les 

obres dels túnels de Glòries, fins a la rambla del Poblenou i la zona verda, els 

equipaments i els habitatges de protecció, programats, entre altres, a la plaça de 

les Glòries. 2. Deixar en suspens les decisions municipals sobre les obres del 

túnel de la plaça de les Glòries, preses pel darrer Consell d’Administració de 

BIMSA, fins a la seva ratificació pel Plenari del Consell Municipal. 

 

S’APROVA aquesta moció amb disset vots en contra —emesos pels Srs. 

Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 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 una abstenció —emesa pel Sr. Ardanuy—, 

i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/6141) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Estudiar i presentar un 

acord entre les regidories d'Urbanisme i Cultura per a la recerca i adequació 

d'espais públics que puguin ser utilitzats de forma quotidiana i sense cortapises 

administratives per a qualsevol intervenció artística que contribueixi al 

desenvolupament de la cultura nascuda al barri i al carrer, i alhora recuperar els 

espais públics com a punts de trobada. - Iniciar el procediment de derogació de 

l'ordenança del civisme per tal d'avançar cap a la no criminalització de la pobresa i 

de la cultura al carrer, entre altres. 

 

Es presenta el text transaccionat següent, que se sotmet a debat i votació: El Consell 

Municipal acorda: 1. Estudiar i presentar un informe per part de Cultura, en 

coordinació amb les àrees d’Urbanisme, Drets de Ciutadania i els districtes, per a la 

recerca i adequació d’espais públics que puguin ser utilitzats amb garanties legals i 

sense un excés de burocratització de forma artística per a qualsevol intervenció 

artística que contribueixi al desenvolupament de la cultura nascuda al barri i al carrer, 

i alhora recuperar els espais públics com a punts de trobada. 2. Iniciar el procediment 

de derogació de l’ordenança del civisme per tal d’avançar cap a una nova ordenança 

sobre l’ús de l’espai públic que no criminalitzi la pobresa i la cultura al carrer, entre 

altres. 

 

La Sra. ROVIRA presenta una proposició que fa referència a la cultura i l’art al 

carrer, entenent que actualment la cultura al carrer, com els músics o altres 

expressions artístiques continuen sense tenir cap resposta mínimament acceptable a fi 
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que puguin realitzar la seva activitat, i consideren que cal treballar per aconseguir 

una programació cultural espontània i que s’acosti a la ciutadania. 

Igualment, valoren que és fonamental despertar l'interès dels veïns i les veïnes per 

l'art i promoure un pensament crític en espais públics de la ciutat que, 

malauradament, han esdevingut més privats que altra cosa, farcits d’activitats 

mercantils, i que cal retornar-los a la seva essència bàsica de socialització. 

Comenta que, actualment, moltes vegades parlar de cultura al carrer és parlar d'una 

concessió que dona el poder públic i la indústria cultural perquè es pugui mostrar un 

tast de la cultura que es guarda, normalment, en espais tancats, i consideren que és 

una situació que cal revertir, ja que, altrament, la cultura ha de ser universal perquè té 

una dimensió educativa com a objectiu prioritari de la formació de les persones, cosa 

que implica capgirar el model de cultura prevalent a la ciutat. 

En aquest sentit, assenyala que l’ordenança del civisme aprovada per aquest plenari 

va en detriment del gaudi de l’espai públic obertament i espontàniament, ja que 

penalitza, entre altres aspectes, l’ús del carrer com a espai per desenvolupar les 

expressions culturals del conjunt de la població, criminalitzant les accions culturals 

que s’hi desenvolupen. Afegeix que aquesta ordenança també dificulta la realització 

d’actes, l’organització d’esdeveniments per part d’entitats i associacions que volen 

donar vida als seus barris amb noves formes d’expressió i interrelació social. 

Es refereix al fet que Barcelona en Comú es va comprometre durant la campanya 

electoral a treballar per la derogació de l’ordenança del civisme, cosa amb què 

coincidia plenament el programa de la seva formació, i al·ludeix al fet que el seu 

grup va presentar, el novembre del 2016, una proposició que es va aprovar a la 

comissió de Drets Socials Cultura i Esports per fomentar l’art al carrer, vetllant per 

entendre’l com a forma de llibertat d’expressió, considerant que l’espai públic ha 

estat històricament un lloc de trobada essencial per al desenvolupament cultural de la 

ciutat i, per tant, que calia recuperar aquest vessant. 

Assenyala que pels motius que acaba d’expressar, i després de transaccionar la 

proposició inicial amb Barcelona en Comú, presenten el seguit de qüestions que 

consten a l’enunciat, que llegeix, i que inclou, entre altres, l’establiment d’espais 

fixos per desenvolupar aquestes activitats, i l’inici del procediment per derogar 

l’ordenança del civisme i avançar en la redacció d’una de nova que consideri un ús 

de l’espai públic que no criminalitzi la pobresa i la cultura i l’art al carrer. 

 

El Sr. FORN anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. La Sra. BARCELÓ 

posa de manifest que la proposició inicial del grup de la CUP pretenia apoderar-se 

del carrer sense cap mena de control, actitud que considera, d’altra banda, molt 

pròpia de la seva argumentació política que inclou anarquia, barricades i pretenen 

tenir suport cada dia de l’any a la seva revolució i concepte de la societat que, 

òbviament, no comparteix. 

Això no obstant, observa, perplexa, que accepten l’esmena proposada pel Govern, és 

a dir, el control de l’Administració i certes garanties legals; i quan estava a punt de 

felicitar-los per assumir el marc legal, resulta que en la segona part de la proposició, 

amb què demanen la derogació de l’ordenança de civisme, ja no accepten les 

garanties legals, entén que amb l’objectiu d’avançar en el seva revolució, justificant i 

aprofitant-se del fet artístic i de la pobresa. 

Subscriu que calen canvis en l’ordenança de civisme, però també que han de ser 

dialogats i consensuats. 

Considera que el grup proposant confon els termes quan parla d’art, i apunta que hi 
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ha moltes variants artístiques, entre les quals l’art conceptual o l’art efímer, però allò 

que defineix genèricament l’art és que darrere hi ha d’haver una proposta estètica, 

mentre que el grup proposant fica en el mateix sac qualsevol tipus de manifestació o 

expressió humana al carrer. 

Apunta que existeixen normatives concretes pel que fa als pintors de la Rambla, les 

estàtues humanes i músics als carrers, i s’ha de treballar per afrontar les necessitats 

d’aquests artistes, però cal que aquesta regulació la faci l’Administració. 

Adverteix a la Sra. Rovira que si se suspenen les garanties legals, la llibertat 

d’expressió artística acaba allà on comença la convivència i el respecte al mobiliari 

urbà i a les propietats privades. Li pregunta si s’avindria a respectar el carrer o, 

altrament, únicament vol legalitzar l’ocupació de la via pública de la mena que sigui. 

Seguidament ensenya unes fotografies, que en el seu moment va mostrar en comissió 

arran d’una proposta semblant, perquè la Sra. Rovira li digui si creu que reflecteixen 

art i cultura. 

Per tant, assenyala que expressarà el posicionament del seu grup una vegada obtingui 

resposta a aquestes preguntes. 

 

El Sr. CORONAS confirma que estan d’acord que Barcelona ha de ser un aparador 

per a la cultura, la innovació, per als joves talents i també per a les activitats que 

sorgeixen dels barris i dels carrers, perquè volen una ciutat creativa que aculli totes 

les expressions artístiques. En aquest sentit, apunta que les Joventuts d’ERC han 

demanat, en el marc del Pla jove, que s’eliminin les taxes d’ocupació de l’espai 

públic per a entitats sense ànim de lucre a fi de garantir que puguin fer ús del carrer 

per desenvolupar la seva activitat. 

No obstant això, entén que cal adequar sempre l’activitat a les normes de seguretat i 

convivència, i recorda que les llibertats pròpies acaben allà on comencen els drets 

dels altres. 

Constata que l’ús intensiu dels espais públics de Barcelona ha propiciat que 

esdevingui un repte, per al conjunt de la ciutadania i les administracions, poder fer-ne 

un ús equilibrat que permeti una bona convivència veïnal. Per tant, considera evident 

la necessitat d’adoptar mesures que evitin la degradació de la qualitat de vida i que 

assegurin la tranquil·litat ciutadana, i això els porta a parlar de l’ordenança de 

convivència, ja que és obligació d’aquest ajuntament la regulació de l’espai públic, 

però sovint la imatge que dona és la d’un ens que només serveix per reprimir i 

sancionar. Reitera que el seu grup considera francament millorable l’ordenança de 

convivència, que ha de donar resposta a les casuístiques diverses, sense vincular mai 

els problemes socials a infraccions i sense etiquetar ni estigmatitzar les persones. 

Opina que el civisme, la convivència i el respecte pels espais públics ha de ser una 

prioritat d’aquest ajuntament i que cal esmerçar tots els esforços possibles, des de 

tots els àmbits, per prevenir, educar i garantir el compliment de les normatives. En 

aquest sentit, apunta que la mediació en els conflictes i l’educació són elements clau 

per resoldre petits altercats derivats de l’ús i la convivència a l’espai públic. 

Per tot plegat, i perquè la proposició parla de derogar l’ordenança de convivència, 

cosa que el seu grup no comparteix, ja que sempre ha considerat que cal fer-ne una 

modificació adequada, no poden votar-hi a favor i avança que s’abstindran. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que l’actual ordenança de civisme va ser impulsada i 

aprovada pel PSC i tenia com a objectiu ordenar i garantir la convivència a l’espai 

públic. 
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Dit això, i tenint en compte que un dels punts de la proposició demana la derogació 

de l’ordenança i elaborar-ne una de nova que no criminalitzi la pobresa i la cultura al 

carrer, pregunta al Sr. Collboni si considera que l’ordenança vigent realment ho fa. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta, respecte al primer punt de la proposició, que hi ha 

aspectes amb els quals pot arribar a estar d’acord, com és el cas de les mesures que 

cal prendre per promoure i millorar l’acció cultural i artística al carrer. Altrament, 

discrepa profundament amb el segon punt que demana la derogació de l’ordenança; 

confirma que està d’acord amb l’existència d’una ordenança de civisme i que es 

compleixi, ja que només la regulació de la convivència i el compliment d’allò que es 

regula permet actuar amb llibertat, però sense envair les llibertats dels altres. 

En conseqüència, avança el vot en contra. 

 

El Sr. COLLBONI fa avinent que la Sra. Rovira i ell mateix es van trobar amb un 

representant d’una associació d’artistes de carrer, concretament de les estàtues 

humanes de la Rambla, i van tenir l’oportunitat de tractar l’expressió artística i 

cultural al carrer, i ell va corroborar que aquest ajuntament hi està a favor. Afegeix 

que el representant de l’associació va fer referència a la regulació existent a 

Barcelona els anys 2010-2011, que posteriorment va canviar, i amb la qual es 

permetia, amb la mediació del Districte de Ciutat Vella, un aprofitament de l’espai 

públic —la Rambla, en aquest cas— per a l’expressió cultural i artística. 

Justifica aquest exemple, per remarcar que l’expressió cultural i artística d’una ciutat 

pot ser lliure, però no és incompatible amb la regulació. 

Igualment, posa en relleu que el Govern va presentar el projecte “Barcelona, districte 

cultural”, que programa 88 actuacions en tretze equipaments culturals de proximitat, 

que, entre altres, dona oportunitats a grups de música. 

Afegeix que el Govern està preparant un pla de música en viu, que proposarà 

modificar normatives per possibilitar que la música, entre altres expressions 

artístiques, ocupi espais a la ciutat. 

Constata, tanmateix, que no estan d’acord que tot això es barregi amb l’ordenança de 

civisme i que l’acusin de criminalitzar la cultura i, encara menys, la pobresa. En 

aquest sentit, diu a la Sra. Rovira que no pot admetre que connecti l’ordenança amb 

la criminalització de la pobresa i, per tant, avança que el seu grup votarà en contra 

d’aquesta proposició. Això no obstant, confirma que són favorables a establir alguns 

canvis i reformes, tal com consta en el programa electoral del seu grup, per fer 

possible la convivència a la ciutat, que implica llibertats, drets i deures, regulació de 

l’espai públic i evitar-ne l’apropiació per qualsevol activitat privada de forma 

irregular, per ben intencionada que sigui. 

 

El Sr. ASENS anuncia el vot favorable a la proposició i indica que hi han presentat 

un seguit d’esmenes que han estat parcialment acceptades pel grup proposant, cosa 

que li permet compartir l’esperit i la preocupació que expressa la proposta. 

Diu que estan d’acord que l’espai públic, el dret a la ciutat, també és el de poder 

manifestar-se culturalment, sense que això topi amb altres béns jurídics. En aquest 

sentit, recorda que la Sra. Barceló ha fet referència al dret al descans veïnal, i 

assenyala que sobre la base de la preocupació per situar la música i altres expressions 

artístiques com a activitats culturals de valor i béns comuns de la ciutat, des de fa 

temps que l’Àrea de Cultura i els districtes treballen per buscar un encaix millor, i 

ampliar els punts escènics a tota la ciutat. 
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Quant al segon punt de la proposició, subscriuen l’observació de la síndica en el seu 

informe, que es referia al fet que la dècada que havia transcorregut d’ençà de 

l’aprovació de l’ordenança de civisme ha demostrat que no és eficaç per promoure el 

civisme i castiga indegudament els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, la 

síndica interpel·la el Govern municipal perquè, sobre la base d’aquesta consideració, 

promogui un canvi d’aquesta ordenança. 

Assenyala que, precisament per aquest motiu, van encarregar un informe a dos 

professors universitaris, del qual ja van trametre una còpia als grups, que analitzava 

l’estat de la ciutat partint de la premissa que la realitat social i l’espai públic en què 

es va concebre i aprovar l’ordenança havia canviat substancialment, i les enquestes 

demostren que fa deu anys la principal preocupació de la ciutadania eren els 

problemes d’inseguretat, de neteja i els associats a l’emigració, mentre que a dia 

d’avui constaten que són l’atur, les condicions de treball i, també, els problemes 

generats per l’activitat turística. 

Considera obvi que els problemes han canviat, que s’han emès sentències noves que 

s’han d’incorporar a la norma, així com la llei de seguretat ciutadana que hi impacta 

directament, i tot plegat obliga a iniciar un procés de modificació de l’ordenança. En 

aquest sentit, creu que aquest procés està condicionat per la participació veïnal i dels 

grups d’aquest plenari. 

En conseqüència, i amb la voluntat d’obtenir el consens dels grups municipals, 

confirma que intentaran fer una modificació de l’ordenança, i determinaran si ha de 

ser parcial o bé total. 

 

La Sra. ROVIRA fa referència a les fotografies aportades per la regidora Barceló, i 

assegura que per al seu grup reflecteixen art polític i denoten un pensament crític al 

carrer arran dels conflictes socials i polítics existents a dia d’avui, nacionals, de 

classe i de gènere. En conseqüència, entenen que l’espai públic és un fòrum per 

expressar inquietuds i pensaments, de la mateixa manera que es permet que la 

publicitat estigui pertot. 

Seguidament, fa avinent al Sr. Collboni que el seu grup plantejava que s’endegués un 

procés de derogació de l’ordenança de civisme, entenent que determinats articles 

criminalitzaven la pobresa, imposant sancions a persones sense llar, treballadores 

sexuals, de la mateixa manera que es multen persones que juguen a pilota o que 

interactuen a l’espai públic entenent que ho fan fora de normativa, cosa que confirma 

que no s’estan garantint els drets de les persones. 

Puntualitza que el seu grup advoca per la derogació de l’ordenança, però, alhora, 

també considera que cal una regulació i, per aquest motiu, van acceptar l’esmena que 

va proposar Barcelona en Comú, que va alertar que davant la inexistència de 

l’ordenança de civisme prevaldria la llei de seguretat ciutadana, que entraria amb 

molta més força i vulneraria encara més els drets de les persones. 

 

El Sr. FORN, quant al primer punt de la proposició, manifesta que estan d’acord a 

treballar per agilitar els tràmits burocràtics vinculats a les expressions culturals al 

carrer, però sense perdre les garanties legals; així, doncs, destaca que cal garantir que 

es continuïn tramitant els sistemes organitzatius d’autoprotecció en l’organització 

d’actes al carrer per les vies pertinents que entre tots decideixin implementar. 

Pel que fa al segon punt, que és el que els preocupa, es referma en el convenciment 

que l’ordenança de civisme és una eina necessària per garantir un ús cívic i 

democràtic de l’espai públic. En aquest sentit, subscriu la màxima que els drets d’un 
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mateix acaben on comencen els dels altres, i això ha de ser així a l’espai públic. 

Replica les dades aportades pel Sr. Asens en la seva intervenció, posant de manifest 

que també hi ha dades oficials que demostren que hi ha un increment dels problemes 

de convivència a l’espai públic, que han augmentat notòriament en determinats 

districtes amb Ciutat Vella al capdavant, però també a Sants, on les queixes s’han 

multiplicat exponencialment. I posa en relleu el contrasentit que, mentre les queixes 

per aquestes activitats augmenten, la presència de la Guàrdia Urbana disminueix. 

Manifesta, per tant, que el seu grup és favorable a una revisió de l’ordenança, en cap 

cas a la seva derogació. Fa notar que tant Barcelona en Comú com la CUP aposten 

per l’eliminació de l’ordenança de civisme sense reconèixer els efectes positius que 

ha tingut per a la ciutat. 

En conseqüència, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix en el parer que darrere de l’art hi ha d’haver una 

proposta estètica, que ha d’incloure el respecte a la convivència i l’article 20 de la 

Constitució, de drets i llibertats. 

Diu que per a allò que realment ha de servir la cultura és per fer d’ascensor social per 

posar fi a les desigualtats; i assegura que el seu grup mai no polititzarà la cultura com 

fa el grup proposant. 

 

El Sr. CORONAS lamenta que un debat tan interessant com el del primer punt de la 

proposició s’hagi acabat barrejant amb un de tan complicat com el que planteja el 

segon punt. 

Aprofita per recordar que el seu grup va presentar un informe quan es va abordar 

l’assumpte de la venda ambulant irregular que, entre altres coses, proposava oferir un 

espai a la ciutat, un mercat social, que aplegués arts escèniques, cultura, disseny o 

gastronomia, que molt bé podria donar resposta a la problemàtica social derivada de 

la pobresa i afavorir la cultura no professional. 

 

La Sra. ESTELLER avança el vot contrari del seu grup a la proposició, sobretot 

en considerar que el grup de la CUP utilitza els pobres i els artistes amb l’objectiu 

de gaudir d’un espai públic sense límits a fi que les persones que els són afins 

tinguin el que anomenen accés universal, que en realitat és impunitat. Considera 

que allò que pretenen és fer el que vulguin i quan vulguin, a costa de tothom, i 

apropiar-se del carrer, tal com demostra el fet que la Sra. Rovira es refereix a 

l’espai públic com “els nostres espais”. 

Altrament, insisteix que l’espai públic és de tothom, i remarca, com ha fet el Sr. 

Forn, el fet que s’estan incrementant exponencialment les queixes per molèsties a 

l’espai públic, i remarca que l’ordenança del civisme garanteix el dret de moltes 

persones. 

En aquest sentit, pregunta al Govern si també considera que l’ordenança 

criminalitza la pobresa i els artistes, ja que sembla que està sucumbint a les tesis 

de la CUP per modificar l’ordenança en detriment dels drets de molts i en benefici 

dels antisistema, els venedors de top manta o els llauners, que allò que volen és 

segrestar l’espai públic i imposar la seva voluntat que no és altra que viure a costa 

dels altres. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-dos vots en 

contra —emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 
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Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i 

Barceló, dels Srs. Collboni i Mòdol i de les Sres. Andrés i Ballarín, dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Ardanuy—, amb cinc 

abstencions —emeses pels Srs. Bosch, Puigcorbé i Coronas, i les Sres. Capdevila i 

Benedí— i tretze vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

Prec 1.- (M1519/6139) Que el primer tinent d'alcaldia Gerardo Pisarello rectifiqui i es 

comprometi a mantenir la conducta exigible a un servidor públic que inclou 

l'escolta i el respecte als membres de l'oposició. 

 

El Sr. TRIAS, en primer lloc, aprofita aquesta intervenció per felicitar l’alcaldessa 

i la seva família pel naixement del seu segon fill. 

Seguidament, formula el prec adreçat al Sr. Pisarello com a alcalde accidental, i es 

fa ressò de la indignació d’alguns regidors i regidores del seu grup pel 

comportament reiteradament irrespectuós i de menyspreu envers membres del seu 

grup, que es fa especialment palès en les intervencions de les regidores en les 

sessions de comissions i el decurs dels debats polítics. 

En conseqüència, reclama una disculpa al Sr. Pisarello i que es comprometi a 

mantenir la conducta exigible a un servidor públic, que inclou l’escolta i el 

respecte als membres de l’oposició. 

 

El Sr. PISARELLO entén que el Sr. Trias es refereix a un fet molt concret, i 

reconeix que la forma i l’expressió que va fer servir per respondre a la Sra. 

Recasens en la darrera sessió de la Comissió d’Economia no va ser la més 

encertada; puntualitza que tenia la intenció d’aclarir que estava fent una consulta 

al gerent d’Economia, i assegura que la seva intenció no era ofendre ningú, i 

confirma que la regidora Recasens té tot el seu respecte, igual com la resta de 

membres del consistori. 

Per tant, insta tothom que es comprometi a tenir cura de les formes a fi que les 

comissions, que són certament llargues i que poden ser esgotadores, es 

desenvolupin de la millor manera possible. Reitera, doncs, el seu compromís, però 

demana que s’eviti la confrontació fàcil per treure’n rèdit a les xarxes socials, 

també durant el decurs de les sessions, distorsionant la realitat o eternitzant de 

manera artificial el debat sobre les formes. 

 

El Sr. TRIAS agraeix les paraules del tinent d’alcaldia perquè entén que són 

encertades, alhora que posa en relleu el bon funcionament de la sessió d’avui, tot i 

que vol deixar clar que discrepa amb el posicionament del secretari quant a 

denegar- li el dret d’intervenció per al·lusions. 

Tanmateix, matisa que aquest prec no ha estat motivat pel fet puntual a què s’ha 

referit el Sr. Pisarello, sinó per una actitud constant de cert menysteniment a les 

intervencions. Admet que les comissions poden arribar a ser avorrides, però 

considera que la presidència ha d’estar atenta a tot allò que hi passa i amb actitud 

propositiva. 
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Insisteix que no es tracta del fet puntual que afecta la Sra. Recasens, sinó de la 

sensació palesa de molts regidors i regidores quant a l’actitud del Sr. Pisarello en 

els debats polítics que se susciten en les comissions, que poden ser durs però que, 

en cap cas, no mereixen desatenció per part de la presidència. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que la seva intenció no era ofendre ningú, però entén 

que no s’ha d’elevar a categoria un fet anecdòtic, com també va intentar fer la Sra. 

Mejías. 

Puntualitza que el tarannà del Govern és dialogant i obert quan cal, però també de 

legítima confrontació, de discrepància i de crítica d’idees. 

Observa que el mateix Sr. Trias ha fet servir avui els termes vergonya i indecència 

adreçats a una objecció al seu mandat que no li ha agradat; i adverteix que no es 

poden emparar en les formes quan els incomoda el fons de les qüestions que 

tracten, atès que en aquesta cambra han de poder parlar de tot, de males 

pràctiques, sobre defensa de drets i d’allò que els agrada i del que no. 

Dit això, reitera el seu compromís, i aconsella de moderar les passions, i parlar 

menys d’ells mateixos i més d’allò que interessa a la ciutadania i continuar 

col·laborant de la millor manera possible. 

 

Prec 2.- (M1519/6140) Que el Govern municipal treballi de manera efectiva amb els actors 

implicats i els grups municipals per donar compliment a les diverses iniciatives 

presentades i aprovades en comissió i en plenari amb relació a la revisió de 

l'ordenança de terrasses i deixi de promoure la confrontació amb el sector de la 

restauració, com ara aprovant ordenacions singulars sense el consens necessari. 

 

El Sr. BLASI fa referència a l’immobilisme dels dos anys des de l’inici de 

mandat, amb un primer any perdut per manca de feina per part de la responsable 

de l’àmbit, i un segon de gairebé perdut, tot i que reconeix que el regidor Mòdol 

va anunciar negociacions amb el conjunt de l’oposició, tot i que encara 

desconeixen amb quins resultats. 

Per tant, demana al Govern que deixi de donar missatges negatius que crispen el 

sector i que permeti treballar de forma conjunta per solucionar un assumpte en què 

l’anterior govern ha assumit part de responsabilitat; i que amb la voluntat de 

millorar l’ordenança de terrasses aixequi el consens necessari i que no afecti més, 

fins i tot amb les ordenacions singulars, un sector estratègic per a la ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL celebra que el regidor reconegui que cal modificar l’ordenança de 

terrasses aprovada durant el mandat passat i, per fer-ho, confirma que el Govern 

està treballant amb tots els agents implicats, i amb els grups municipals en l’àmbit 

de l’acord polític. 

Reconeix que voldria que les coses fossin més fàcils, però remarca que cal 

conjugar diversos aspectes, entre els quals, i prioritàriament, l’atenció al sector de 

la restauració pel que fa a l’ús de l’espai públic i la convivència al carrer. Diu que, 

malgrat que voldrien que tot anés més de pressa, prioritzen la redacció d’una bona 

ordenança per damunt d’un acord ràpid tancat en fals. 

Retreu, però, la utilització política que es fa de la relació entre els sectors 

implicats i aquest ajuntament, que no ajuda. I considera que a la formació del Sr. 

Blasi, que ha estat al govern de la ciutat, no se li deu escapar que si es troben en el 

punt que estan és perquè l’ordenança planteja problemes d’aplicació. 
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Confirma, per tant, que el Govern està treballant per aprovar una modificació de 

l’ordenança de terrasses que la faci més simple i més flexible, i que permeti el 

desenvolupament de la restauració de proximitat, però que sobretot sigui 

compatible amb el gaudi de l’espai públic i la convivència, i que obtingui el 

màxim de consens possible. 

Diu que és conscient que durant aquest procés sorgiran diferències, i confirma que 

treballen per superar-les, però assegura que, tot i que el Gremi de Restauració no 

va assistir a la darrera reunió de la comissió tècnica de terrasses, no han perdut la 

interlocució, i li han fet arribar la disposició del Govern municipal a millorar en 

tot allò que convingui el funcionament de la comissió esmentada. 

Per tant, demana al Grup Municipal Demòcrata que, com a part implicada, treballi 

en positiu per trobar una bona solució a aquesta qüestió complexa, i anuncia que 

accepten el prec. 

 

El Sr. BLASI, després d’agrair l’acceptació del prec, destaca que el seu grup va 

entomar la responsabilitat en l’aplicació de l’ordenança; i tot i que no discuteix la 

bona predisposició del Govern, i malgrat que no ha anunciat res concret, sí que fa 

referència a alguns tipus d’acord, que entén que potser van en la mateixa línia que 

la mesura de govern, presentada fa gairebé un any, amb què pretenia impulsar el 

sector de la restauració per millorar-ne la qualitat de l'ocupació, i que incloïa la 

dotació d’un milió d’euros per a les diverses actuacions que proposava. 

Altrament, diu que els preocupen els missatges negatius del Govern, i insisteix 

que estan judicialitzant l’ordenança i que estan interferint negativament en el 

sector. 

 

El Sr. MÒDOL fa notar que és la complexitat d’aquesta modificació que fa que en 

casos aïllats s’arribi a la judicialització. Assegura, però, que això no els farà 

desistir del criteri de trobar l’equilibri entre l’ús de l’espai públic per part de la 

ciutadania i el manteniment de l’activitat econòmica de la restauració. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

Prec 3.- (M1519/6136) Que el Govern municipal promogui accions per condemnar la 

vulneració de drets humans i la violència a Veneçuela i del règim de Nicolás 

Maduro. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que Barcelona s’ha situat sempre al capdavant de 

la defensa de la llibertat i de la democràcia, però mentre la comunitat internacional 

—Nacions Unides, Amnistia Internacional, la UE, el Parlament de Catalunya i el 

Congrés de Diputats— es rebel·la i clama contra la violació dels drets humans a 

Veneçuela, el Govern de la ciutat no diu res contra la vulneració de drets i de 

llibertats, presos polítics, absència d’una justícia independent i manca de llibertat de 

partits i de premsa. 

Per tot plegat, reclama al Govern municipal que promogui accions de condemna de la 

vulneració dels drets humans i de la violència a Veneçuela i del règim de Nicolás 

Maduro. 

 

El Sr. ASENS observa que sempre que el PP té problemes interns treu a relluir 

Veneçuela; i que sembla que sigui l’únic lloc del món on es produeixen vulneracions 
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dels drets humans. Altrament, fa notar que aquesta vulneració es produeix arreu, 

també a l’Estat espanyol, cosa que corrobora el fet que és un dels estats europeus que 

acumula més sentències de condemna del tribunal d’Estrasburg, que rep més 

recomanacions de l’ONU i d’altres organismes internacionals que reiteradament són 

desateses pel Govern del PP, menyspreant allò que diuen les instàncies 

internacionals. Diu que al Govern de la ciutat li preocupen els drets humans aquí, a 

Veneçuela i arreu, i precisament per això el primer que van fer en arribar a l’Alcaldia 

va ser reunir-se amb els familiars de l’alcalde de Caracas empresonat, Antonio 

Ledezma, i van signar declaracions de suport com la de la nova alcaldessa d’aquella 

ciutat, Elena Fernández, mitjançant les xarxes internacionals, i van demanar a les 

autoritats veneçolanes protecció i garanties per a tots els representants polítics dels 

governs locals. 

Afegeix que, per tot plegat, també donen suport al procés en marxa de diàleg entre 

les dues parts i a les iniciatives de mediació, ja que la societat veneçolana està molt 

polaritzada. Consideren, per tant, que les actuacions s’han d’inscriure en l’àmbit de 

la diplomàcia, diàleg i suport a les estratègies de mediació i no posar-se a favor d’una 

de les parts en conflicte, i prioritzar per damunt de tot la defensa dels drets humans. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insisteix que, en comptes de voler que Espanya sigui 

com Veneçuela, haurien de mirar que aquell país esdevingui una democràcia 

avançada com les europees. 

Qualifica la defensa que ha fet el Sr. Asens dels drets humans com un veritable acte 

d’hipocresia, atès que només defensa els qui pensen com la formació que representa, 

com Nicolás Maduro, amb el règim del qual se senten identificats. Per tant, demana 

al Govern municipal que no es comporti com un tirà i que promogui accions en 

defensa de la llibertat i de la democràcia, també a Veneçuela, on hi ha una situació 

dura, cruel i antidemocràtica que permet comprovar a la població els pitjors efectes 

del populisme i la carència de les condicions bàsiques de vida inherents a la dignitat 

humana com l’alimentació, l’accés als medicaments o la higiene, que estan generant 

una greu crisi humanitària, a la qual s’afegeix la persecució de l’oposició política, la 

suspensió del parlament, tot plegat en un marc de violència i de manca de llibertats. 

Retreu al Govern municipal que calli mentre tot això passa, perquè considera Nicolás 

Maduro i el règim veneçolà com un dels seus, cosa que qualifica de vergonya 

democràtica que Barcelona no pot consentir. 

Per tot plegat, reclama que s’exigeixi respecte a la democràcia i diàleg, separació de 

poders, estat de dret, llibertat de presos polítics i mesures per garantir a la població 

que les seves necessitats bàsiques estan cobertes. 

Lamenta, doncs, el posicionament polític del Govern municipal, que qualifica com 

un acte de vergonya democràtica que Barcelona no ha de consentir. El Sr. ASENS 

creu que el regidor no l’ha escoltat, ja que ha posat en boca seva coses que no ha 

dit. Reitera que li ha explicat allò que havien fet i quin és el seu posicionament de 

defensa dels drets humans. 

Igualment, insisteix en el fet que l’assumpte de Veneçuela només interessa al PP 

com a política interior per desviar l’atenció, especialment després d’una setmana 

tan dolenta com ha tingut, i que ha portat al fet que el president del Govern hagi 

de donar explicacions en un cas de corrupció per l’operació que ha acabat amb 

l’expresident de la comunitat autònoma de Madrid a la presó. Remarca que el PP 

és el partit europeu que acumula més casos de corrupció, cosa que motiva que la 

gent demani la seva il·legalització per finançament irregular. 
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Altrament, entén que si l’interès del PP envers Veneçuela fos realment sincer no 

hauria venut armament per valor de més de mil milions d’euros al mateix govern 

que censura i critica; i si els preocupés tant la població veneçolana, també els 

preocuparia la d’aquí, i li recorda que el col·lectiu de veneçolans és el més 

nombrós atès pel SAIER. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Cs: 

 

Preg. 1.- (M1519/6146) Quins mecanismes de coordinació s'han establert entre la 

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona? El nou impost es cobrarà a 

través de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona? S'han acordat les quanties 

de l'impost i s'han definit i quantificat la tipologia de vehicles afectats? 

 

El Sr. ALONSO fa referència a la notícia que la Generalitat ha plantejat diverses 

mesures per penalitzar econòmicament la utilització a Barcelona dels vehicles 

privats contaminants, i ha anunciat l’eliminació de descomptes als peatges per als 

vehicles dièsel. Afegeix que també s’ha anunciat que implantarà un nou impost 

per a vehicles contaminants, i que es crearà un fons per subvencionar la compra de 

vehicles no contaminants. 

Per tot plegat, formula la pregunta i demana saber si ja hi ha alguna mena d’acord 

sobre com es cobrarà l’impost, si hi participarà l’Institut Municipal d’Hisenda, si 

ja s’han acordat les quantitats i quantificat els vehicles afectats; i amb relació al 

fons econòmic anunciat, pregunta si s’ha acordat la tipologia de vehicles que 

rebran subvenció, i quan es començaran a tramitar. 

 

La Sra. SANZ confirma que la iniciativa ha estat anunciada per la Generalitat i 

que encara està en una fase molt incipient, ja que tot just ara s’inicia el procés de 

concreció i de tramitació. Informa que encara no s’ha presentat a la taula de 

Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona, que és l’òrgan màxim de 

coordinació interadministrativa, ni s’ha treballat en els grups de treball que se’n 

deriven. Afegeix que tampoc no s’ha establert cap coordinació específica bilateral 

per a aquest assumpte, tot i que hi ha grups de coordinació genèrica amb la 

Generalitat, a més d’un flux d’informació habitual, en què es treballa en la 

concreció de les mesures. 

Confirma, doncs, que no hi ha cap proposta damunt la taula per part del Govern de 

la Generalitat. Pel que fa a la gestió, avança que es tracta d’una taxa creada per 

aquella administració i, per tant, l’òrgan de gestió serà de la Generalitat i no 

dependrà de l’Institut Municipal d’Hisenda. Tanmateix, diu que pren nota de la 

preocupació expressada pel grup de Ciutadans i es compromet a obtenir més 

informació en la propera reunió de la taula contra la contaminació d’aquest 

ajuntament. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la resposta, però lamenta que tot plegat només siguin 

anuncis de les administracions buits de contingut. Adverteix que la contaminació 

és suficientment important com perquè hi treballin d’una manera coordinada 
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Generalitat, Ajuntament i Àrea Metropolitana, i que els anuncis que es facin 

siguin solvents. 

 

La Sra. SANZ subscriu plenament l’apreciació del regidor, i remarca que el fet de 

recórrer a taxes i impostos és la darrera de les opcions de les administracions, i 

confirma que ja s’estan tirant endavant mesures a fi de canviar el comportament i 

la cultura de mobilitat a la ciutat, i fora, per garantir la salut pública de la 

ciutadania de Catalunya, atès que tot el territori està sotmès a les greus 

conseqüències que genera la contaminació. 

 

Preg. 2.- (M1519/6147) Quines mesures adoptarà el Govern municipal, davant la 

convocatòria de vaga de metro per garantir la mobilitat dels barcelonins? 

 

La Sra. MEJÍAS saluda, d’entrada, el col·lectiu de veneçolans que avui són 

presents en aquesta sessió i els desitja que ben aviat puguin conquerir la llibertat, 

el respecte als drets humans i que aconsegueixin fer justícia. 

Dit això, posa en relleu que novament han d’abordar el conflicte del metro, un 

transport públic de primera necessitat i que utilitza la majoria de la ciutadania, no 

només aquells qui viuen a Barcelona sinó també a l’àrea metropolitana. Remarca 

que es tracta d’un conflicte laboral entre la plantilla i la direcció de TMB enquistat 

des de fa anys, que ha arribat a un nivell màxim durant aquest mandat, amb 

l’alcaldessa com a presidenta de l’Àrea Metropolitana. Observa que han quedat 

ben lluny els dies en què l’alcaldessa s’asseia amb els treballadors de TMB i 

encapçalava les seves reivindicacions; tanmateix, constata que la situació ha 

canviat molt, que aquest govern considera que les condicions dels treballadors de 

TMB són dignes. Això no obstant, la situació ha portat, fins i tot, a titllar la 

presidenta de TMB, la Sra. Vidal, com a patrona allunyada dels interessos dels 

treballadors. 

En aquest sentit, pregunta què pensa fer el Govern de la ciutat per posar fi, d’una 

vegada, a aquest conflicte que perjudica directament els interessos de la mobilitat 

del conjunt de la ciutat i la seva conurbació metropolitana. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL afirma que el Govern respecta el dret de vaga i, 

alhora, l’obligació de garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania, situació que 

no sempre és senzilla. Diu que són conscients que l’aturada laboral va afectar la 

mobilitat de molta gent dilluns passat, i TMB afronta la situació, en primer lloc, 

informant àmpliament de la vaga a fi que la ciutadania pugui optar per formes 

alternatives de transport; es van fer gestions per garantir l’oferta màxima possible 

amb mitjans alternatius, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va reforçar el 

servei de línies del Baix Llobregat i el Barcelonès nord. 

Això no obstant, diu que són conscients que la millor manera de garantir la 

mobilitat és ajudar l’AMB a arribar a un acord amb TMB. Destaca, però, que això 

no és fàcil, ja que s’està renovant un conveni que es negociava d’ençà del 2008, i 

destaca que TMB, l’empresa pública més important del país, té un marc laboral 

que és objectivament complex. 

Tanmateix, confia que abans del proper 8 de maig, amb l’ajuda del Departament 

de Treball, la direcció d’empresa i el comitè puguin arribar a un acord per evitar 

una jornada de vaga, cosa que és el seu deure com a govern. 
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La Sra. MEJÍAS observa que el Govern fa pràcticament dos anys que està immers 

en aquesta negociació sense que s’hagi pogut constatar cap millora en la situació 

de conflicte, tret de la treva aconseguida durant el Mobile World Congress per 

evitar perjudicar la imatge de Barcelona. Així, destaca que continua 

l’enfrontament de la plantilla amb la direcció, i la negativa del Govern municipal a 

l’AMB a fer públiques les dades que exigeix la plantilla i, altrament, protegeix la 

direcció de TMB, actitud que retreu al Govern, atès que entén que hauria de 

prioritzar la transparència com un hàbit present en totes les empreses municipals. 

Concreta que això és el que molesta a la plantilla de TMB, a més de l’exigència 

d’unes condicions laborals que, a parer del seu grup, no són escabellades. 

Conclou, doncs, que el Govern no s’esforça com caldria per desencallar un 

conflicte que perjudica molt la vida quotidiana de la ciutat i el seu entorn 

metropolità. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL repeteix que estan parlant d’un conflicte 

complicat, i recorda que els darrers quinze anys TMB ha viscut tres-centes 

cinquanta jornades de vaga. Subratlla que des de l’inici de mandat s’han fet 

seixanta-vuit reunions de negociació, i per això empresa i comitè van arribar a un 

pacte parcial el juliol passat, de manera que el conveni que ara proposa TMB no 

només no retalla les condicions laborals, sinó que les amplia; i destaca que aquest 

govern ha fet més que qualsevol altre en matèria de transparència, tot i que 

reconeix que resta molta feina per fer. Entén que allò que ara hauria de ser el seu 

objectiu prioritari és ajudar l’empresa i els treballadors a resoldre un conflicte que 

repercuteix en la ciutadania. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

Preg. 3.- (M1519/6131) Quines mesures, criteris i accions pensen prendre des de la 

Regidoria d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni per preservar el que queda de 

l'edifici Luminor i evitar més casos com aquest en el futur? 

 

El Sr. CORONAS precisa que la pregunta que formula fa referència a l’edifici 

Luminor, força desconegut, però no pas per al regidor Mòdol. 

Contextualitza aquesta qüestió que planteja el seu grup recordant que el 1943 

aquest ajuntament va enderrocar un antic convent per urbanitzar l’actual plaça de 

Castella, del qual resta l’església; indica que en aquell moment es va plantejar fer 

un edifici de façanes tradicionals, però l’arquitecte Josep Soteras —autor del 

Palau d’Esports de Montjuïc i del Camp Nou, entre altres– va acabar rebel·lant-se 

i construint-hi un edifici clarament racionalista, apropant-se a l’arquitectura del 

dispensari veí projectat per Josep Lluís Sert. 

Continua explicant que, més endavant, l’edifici Luminor va ser ampliat per José 

Antonio Coderch, el qual va optar per respectar l’edifici original. 

Destaca, per tant, que es tracta d’un edifici amb història, projectat en dues fases per 

dos dels mestres del racionalisme català, tot i que ara està en la tessitura d’una 

reforma poc respectuosa que està convertint aquesta petita joia en un edifici sense 

ànima i gairebé irreconeixible. 

En conseqüència, formulen la present pregunta per conèixer quines mesures, criteris i 

accions prendrà la regidoria d’Arquitectura, Paisatge i Patrimoni per preservar-lo i, 

alhora, evitar casos com aquest en el futur. 
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El Sr. MÒDOL comparteix el neguit expressat pel regidor Coronas per la preservació 

dels valors patrimonials de la ciutat. En aquest cas concret, indica que l’edifici 

Luminor no està inclòs en el catàleg de protecció d’aquest ajuntament, no només per 

una qüestió de criteri cronològic —un aspecte que actualment està sent revisat—, 

sinó per criteri tècnic, tot i que remarca que se li reconeix el valor, especialment per 

la proximitat amb el dispensari antituberculós obra de Sert. 

Precisa, doncs, que tant el Departament de Patrimoni com la regidoria fan un 

seguiment exhaustiu de la proposta de reforma; i reconeix que amb la reforma que 

s’hi està duent a terme es perd, en part, la imatge d’un edifici que tenia el seu encant. 

Tanmateix, assenyala que l’edifici està molt deteriorat per manca d’ús, que ha 

suposat que les galeries, on es fa gran part de la intervenció, n’hagin patit la pitjor 

part. Per tant, diu que entenen que la voluntat de la propietat amb aquesta 

rehabilitació —que admet que no acaba de respectar els elements de façana 

originals— és activar l’edifici. 

Conclou, per tant, que l’actuació és bona en conjunt i acaba activant un edifici que 

generarà un benefici en un entorn urbà que necessita aquesta activitat per garantir-ne 

el bon ús i el control social de l’espai. I assenyala que, tot i les discrepàncies que es 

puguin tenir quant al projecte arquitectònic, l’actuació dels serveis tècnics municipals 

ha estat correcta, i s’ha actuat a temps. Considera, doncs, que només els resta fer un 

judici estètic de la solució triada, però no patir per l’estructura de l’edifici, que està 

en bones condicions, i confirma que no es perdrà l’estructura d’edifici racionalista 

original tot i que el Luminor no és ni la millor obra de Soteras ni de Coderch, malgrat 

que té el seu valor i, per tant, han funcionat tots els protocols adients. 

 

El Sr. CORONAS lamenta que el Sr. Mòdol s’empari només en els criteris tècnics, 

que són justament els que pot canviar com a regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i 

Patrimoni. En aquest sentit, recorda al regidor la mesura de què els va parlar, 

Barcelona Ciutat de Patrimoni, que inclou fer un inventari, amb Docomomo i COAC, 

establir una ruta racionalista i atorgar ajudes a la rehabilitació. Alerta, però, que si 

van a aquest ritme la futura ruta serà in memoriam, atès que no quedarà res per 

ensenyar. I considera que, com a mínim, s’hauria pogut informar els districtes dels 

edificis inventariats al Docomomo a fi que ho tinguessin en compte. 

Lamenta que el resultat en aquest cas sigui que l’obra d’ampliació de Coderch a 

l’edifici Luminor ja estigui definitivament perduda, i això provoqui que el diàleg 

entre el Luminor i el dispensari antituberculós de Sert hagi emmudit de sobte. 

Avança que el seu grup no té intenció de desistir perquè encara té l’esperança que el 

Sr. Mòdol proposi alguna intervenció amb cara i ulls per a la protecció del patrimoni, 

l’arquitectura i el paisatge urbà, i que no només sigui recordat com el regidor que va 

qualificar la Sagrada Família de mona de Pasqua. 

Finalment, reitera el convenciment del seu grup que aquest edifici, més enllà de si és 

la millor obra de Soteras i Coderch o no, s’ha de preservar. 

 

El Sr. MÒDOL repeteix que comparteixen l’interès expressat pel grup d’ERC. Preg. 4.-

 (M1519/6133) Quina és l'opinió del Govern municipal amb relació a les noves 

jornades de vaga al metro de Barcelona convocades pel seu comitè d'empresa? 

 

El Sr. CORONAS formula una pregunta respecte a la vaga de metro, que 

respondrà el Sr. Pisarello en qualitat d’alcalde accidental, i diu que confien que la 
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seva resposta sigui un punt diferent de les que han sentit fins ara respecte d’això. 

Tanmateix, constata l’existència de la intenció, per part del Govern municipal i de 

la direcció de TMB, de mantenir que negocien però, en realitat, no existeix una 

negociació autèntica, que és el que exigeix ERC des de fa dos anys. 

Entén que la primera premissa que cal tenir en compte a l’hora de negociar és el 

gran malestar dels treballadors de TMB amb tota la situació, i que no els falten 

motius, atès que durant massa temps l’empresa ha estat una col·locadora 

d’excàrrecs del PSC i d’ICV, amb sous astronòmics mentre la plantilla tenia el sou 

congelat durant quatre anys. 

Afegeix que no s’ha complert cap de les mesures de transparència, i cada vegada 

que s’anuncia una millora substancial, i fins i tot se signa un acord, finalment 

s’al·lega que l’acord esmentat no compleix la llei vigent i que probablement 

s’haurà de resoldre d’una altra manera. 

Defensa la legitimitat del dret de vaga, però també és conscient del greu perjudici 

que causa a la ciutadania i, per tant, el seu grup reclama la negociació definitiva 

d’un conveni col·lectiu que resolgui la situació definitivament. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reconeix que tot es pot fer millor, però remarca 

que estan parlant de seixanta-vuit reunions de negociació i d’un acord, del juliol 

de l’any passat, que va significar millores en la contractació, compromisos 

d’internalització de tasques, una àmplia millora en els àmbits de conciliació 

familiar i baixa maternal i blindatge davant la reforma laboral del PP; i també 

destaca l’avanç en aspectes de transparència. 

A banda de tot això, manifesta que fan una crida al diàleg i mostren la seva 

disposició a la negociació, convençuts que arribaran a una entesa entre la direcció 

i el comitè d’empresa i, per aconseguir-ho, destaca que compten amb el suport del 

Departament de Treball de la Generalitat, a càrrec d’ERC, que està mediant en el 

conflicte i amb el qual estan en contacte permanent. 

 

El Sr. CORONAS insisteix que el problema és de formes. En aquest sentit, fa 

referència a un tuit de la presidenta de TMB avisant de les afectacions per la vaga; 

és a dir, fa d’altaveu informatiu de l’empresa, però a l’hora de la veritat no resol el 

problema. 

Afegeix que el conseller delegat adjunt, nomenat per la coalició de govern 

municipal, acostuma a desbarrar, en les xarxes socials, dels sindicats i dels acords 

que pren el comitè d’empresa, i considera que és una manera d’actuar 

absolutament irresponsable, reflex, a parer seu, d’una manera de fer els darrers 

dos anys, durant els quals esperaven el canvi anunciat en la manera de tractar la 

qüestió. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL repeteix que el conveni que ha proposat la 

direcció de l’empresa no fa cap retallada, millora totes les condicions laborals de 

la plantilla, i admet, però, que tot es pot millorar. Fa notar que on cal pressionar 

també és en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana, i li recorda que ERC és membre del 

seu govern; per tant, demana al regidor que no parli com si no hi tingués res a 

veure, que no assumeixi el paper dels treballadors i que reconegui les tasques de 

govern que pertoquen a ERC. 

 

Del Grup Municipal del PP: 
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Preg. 5.- (M1519/6137) En quines condicions i empara legal té previst el Govern municipal 

la cessió de l'immoble municipal ubicat al carrer de Nil Fabra, número 17? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula una qüestió sobre la cessió de l’immoble de 

propietat municipal que acollia l’antiga comissaria de policia Lesseps. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL puntualitza, d’entrada, que amb la cessió 

d’aquesta antiga comissaria de la Vila de Gràcia a l’Associació Joves de Gràcia, el 

barri ha aconseguit, d’una banda, donar ús a un immoble en desús des del 2013 i, 

d’altra banda, atendre una demanda d’espais per part del jovent gracienc. 

Indica que, per aconseguir-ho, el jovent s’ha constituït com a associació, ha 

presentat un projecte de gestió de l’espai, basat en l’autogestió, que garanteix que 

el centre juvenil té un retorn per al barri i que enriqueix la seva vida associativa. 

Quant al marc legal, que és la qüestió que motiva la pregunta, indica que el 

projecte busca complir l’article 111 de la Carta municipal, que estableix que 

l’Ajuntament ha de promoure la participació del jovent en la vida ciutadana, i ha 

de mantenir la xarxa associativa juvenil; i remarca que la cessió s’ajusta 

perfectament a les condicions regulades a l’article 72 i següents del Reglament de 

patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336, del 1988. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que una casa ocupada no és un casal de joves 

d’un barri per més que el Govern de la ciutat així ho vulgui disfressar amb la 

constitució d’una associació que ha promogut. 

Afegeix que la pretensió de signatura d’un conveni ratifica que el Govern 

afavoreix els qui ocupen il·legalment els edificis municipals, alhora que genera un 

greuge comparatiu amb aquelles entitats socials i de barri que, per promoure les 

seves activitats, no recorren a les ocupacions il·legals, per aspirar després al fet 

que el Govern municipal els reconegui mitjançant la creació d’una “associació”. 

Apunta que la cessió d’aquest edifici podria arribar a ser gratuïta, quatre anys 

prorrogables, i pregunta a l’alcalde accidental si pot ratificar que l’Ajuntament 

està disposat a pagar les obres de reforma i de condicionament de l’edifici, a més 

d’acceptar, fins i tot, que siguin executades per la cooperativa que decideixin els 

ocupes antisistema. I remarca que tot plegat es faria sense cap mena de 

condicionament de les activitats, tal com ja han anunciat els ocupants. 

Afirma que el seu grup arriba a la conclusió que el Govern municipal, una vegada 

més, regularitza les ocupacions il·legals en edificis públics, i les converteix en 

greuge amb les entitats socials i de barri que no disposen de local, o bé n’han de 

pagar un lloguer i, a més, remarca que l’Ajuntament està disposat a pagar les 

obres. 

Retreu al Govern, per tant, que cedeixi al xantatge d’aquests col·lectius sota 

l’amenaça de generar violència al barri. En conseqüència, entenen que el conveni 

que ratifica el Sr. Alcalde accidental, i sobre el qual demana més concreció, és 

inacceptable. El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL rebutja els qualificatius 

despectius expressats pel regidor per referir-se a l’associació de joves de Gràcia, i 

considera que manté una posició molt doctrinària. 

Considera que, altrament, en comptes de llançar-se els plats pel cap en casos com 

el que els ocupa haurien de buscar fórmules imaginatives que permetin la 

recuperació dels espais buits i posar-los al servei del bé comú. Remarca que allà 
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on hi havia un conflicte potencial, ara hi ha una solució que enriqueix la vida al 

barri; i diu que no vol creure que el grup del PP preferiria el conflicte per 

reafirmar-se en el seu discurs. Per tant, demana al Sr. Fernández Díaz que miri de 

fer propostes en positiu, i que els ajudi a trobar solucions imaginatives que puguin 

repercutir en el benestar del barri. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

Preg. 6.- (M1519/6142) Ha encarregat el Govern municipal realitzar algun estudi sobre la 

viabilitat econòmica i tècnica d'internalitzar totalment o parcialment el servei de 

neteja viària, recollida i gestió de residus enlloc de licitar de nou el contracte que 

venç el 2018? 

 

El Sr. GARGANTÉ assenyala que el contracte de neteja viària i de gestió de 

residus finalitza el 2018, cosa que comporta que es dugui a terme un estudi que 

justifiqui quina és la millor manera de gestionar aquest servei abans de treure’l a 

licitació. Per tant, pregunta si el Govern ha encarregat algun estudi sobre la 

viabilitat econòmica i tècnica d’internalitzar el servei, totalment o parcialment, en 

comptes de licitar novament el contracte a empreses externes. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que el contracte finalitza el 2019, i destaca el temps que 

requereix una licitació com aquesta. 

Dit això, recorda que aquest mes els van informar que l’Ajuntament ha encarregat 

un estudi sobre la viabilitat econòmica i tècnica de la municipalització, total o 

parcial, del servei de neteja viària i recollida de residus, del qual tindran un primer 

esborrany a principis de maig. Puntualitza que l’informe es basa en l’estudi de 

l’aspecte logístic 

—vehicles, maquinària, costos de treball— i en un altre vinculat als aspectes de 

l’àmbit laboral i seguretat social; i preveuen que l’estudi estigui finalitzat a finals 

de maig. Remarca que una vegada disposin de l’estudi definitiu el posaran en 

coneixement dels grups municipals a fi que qualsevol procés de nova licitació 

s’iniciï amb la màxima informació. 

 

El Sr. GARGANTÉ observa que tenen temps suficient per valorar aquesta 

internalització, i no només a base de titulars a la premsa, sinó a la realitat. 

Aprofita per preguntar on i a qui s’ha informat que l’estudi ja s’havia encarregat, i 

afegeix que no els ha quedat clar qui havia rebut l’encàrrec. 

 

La Sra. SANZ indica que va informar, arran d’una pregunta formulada per la Sra. 

Lecha en el debat, d’una proposició presentada pel grup d’ERC. 

 

Preg. 7.- (M1519/6143) Quins són els plans del Govern municipal respecte a la 

dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès i el repartiment de competències, 

actius i passius, i per quin motiu no s'ha informat prèviament a la resta de grups 

municipals i administracions implicades? La Sra. LECHA recorda que el Plenari del 

Consell Comarcal del Barcelonès va acordar, aquest 15 de març, manifestar, 

mitjançant una moció conjunta, la seva voluntat de dissoldre’s, incloent les empreses 

participades i organismes dependents. I posa de manifest que, malgrat que la 

competència per acordar aquesta dissolució és del Parlament de Catalunya, tots els 
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grups van expressar la voluntat d’arribar a un acord polític quant al repartiment 

consensuat d’actius i passius, així com de les competències i serveis que gestiona el 

Consell. 

Indica que el seu grup es va assabentar que l’Ajuntament ja tenia, el desembre de 

2016, una proposta per a la dissolució i liquidació de les empreses Regesa i Rasa, 

així com del conjunt del Consell Comarcal, que no havia estat consultada ni 

consensuada amb els grups municipals de l’oposició, ni amb els comarcals i la resta 

d’ajuntaments implicats. 

En conseqüència, formulen aquesta pregunta, que llegeix i, sobretot, volen esbrinar 

per quin motiu no s’ha informat els grups municipals i administracions implicades, 

tenint en compte, a més, que prèviament havien fet un encàrrec que es va tirar enrere. 

 

La Sra. ORTIZ nega que el Govern tingui cap voluntat de fer res de sotamà, sinó que 

tot el que han fet ha estat per anar avançant en el traspàs de competències i serveis a 

altres administracions. 

Precisa que, en una reunió en què eren presents els ajuntaments de Badalona, 

l’Hospitalet, Sant Adrià i Santa Coloma, van arribar a l’acord d’instar el Parlament i 

la Generalitat a fer la modificació legislativa pertinent i, d’altra banda, crear una 

mesa tecnicopolítica per valorar els actius i passius del Consell i les empreses i 

avaluar la manera com es reparteixen, tenint en compte, sobretot, l’eficiència. 

Concreta que en el cas de Regesa van fer prevaldre el criteri que és un instrument per 

a la construcció d’habitatge públic. 

Afegeix que en aquella reunió van alertar que la situació financera del Consell 

Comarcal és molt delicada i que cal avançar en una liquidació ordenada per afectar al 

mínim possible els actius i els seus treballadors. Igualment, explica que la consellera 

de Governació va convocar els ajuntaments i va assumir el lideratge de la dissolució, 

atès que implica una modificació legislativa, comptant, però, amb el vistiplau dels 

grups parlamentaris com del conjunt d’ajuntaments implicats. 

 

La Sra. LECHA fa notar que la Sra. Ortiz explica el procés que s’ha endegat d’ençà 

del març, però no respon a la pregunta concreta que es refereix al fet que el desembre 

de 2016 ja hi havia una proposta de liquidació de Regesa i Rasa, de la qual no en 

sabien res els grups; i diu que els ha sorprès la gran velocitat que d’ençà del març ha 

pres el procés, tal com demostra la proposició d’urgència del PDeCAT, Ciutadans i 

el PSC per trametre la llei que ha de permetre la dissolució del Consell Comarcal del 

Barcelonès al Parlament. I remarca que els causa perplexitat que, tenint un pla de 

viabilitat i un deute tan important com el de Regesa, no s’hagi informat aquest 

consistori des del desembre passat. 

 

La Sra. ORTIZ diu que el Govern no té cap mena de problema per informar sobre la 

situació del procés. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal d’ERC: Únic.- (M1519/6134) Que s'informi de l'estat d'execució de la 

proposició atesa al Plenari del Consell Municipal en data 25 de novembre de 2016 

amb el contingut següent: (M1519/4617) El Plenari del Consell Municipal, insta el 

Govern municipal a: 1. Realitzar una auditoria de la gestió del servei de neteja 

viària i gestió de residus dut a terme per Fomento de Construcciones y Contratas 
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(FCC) en anys anteriors, així com altres serveis municipals gestionats per aquesta 

empresa. 2. Emprendre les accions necessàries per tal d'aclarir els fets i, en cas 

que es demostrin les sospites, depurar responsabilitats, rescabalar l'import estafat 

al consistori i trobar els mecanismes per limitar l'accés d'aquesta empresa a 

l'adjudicació de serveis municipals. 3. Introduir canvis al sistema d'inspecció i 

control municipal d'aquest servei, així com mecanismes correctors als topalls que 

s'apliquen als trams de residus. 4. Encarregar de manera immediata un informe 

que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar totalment o 

parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de residus, i, en el cas que 

així, sigui posar en marxa el procediment d’internalització del servei. 

 

El Sr. CORONAS posa en relleu que aquesta pregunta de seguiment encaixa amb 

la primera pregunta que ha formulat abans el grup de la CUP i amb la moció que 

votaran a continuació per iniciar l’expedient sancionador a Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC). 

Recorda que en el ple del novembre de l’any passat, arran de les sospites, ja 

confirmades, de frau per part de l’empresa FCC en el servei de neteja viària i 

recollida de residus, el seu grup va presentar una iniciativa que s’ha complert 

parcialment amb el tancament de l’expedient informatiu que avui aprovaran, i que 

verifica les sospites existents en aquell moment, i permet l’obertura de l’expedient 

sancionador per depurar responsabilitat i rescabalar l’import estafat a aquesta 

administració; alhora que contribuirà, també, a la introducció de mesures al 

sistema d’inspecció per evitar males pràctiques en el futur. 

Remarca que el seu grup sempre ha dit que cal fer net en la neteja, motiu pel qual 

també van demanar un estudi per a la remunicipalització total o parcial del servei, 

que els han anunciat que està en marxa i, per tant, pregunta si apunta cap a una 

intenció determinada. 

 

La Sra. SANZ assenyala al regidor que ja ha donat les respostes a cadascun dels 

aspectes plantejats, que s’inclouen en el full de ruta que van presentar en tenir 

coneixement del suposat frau, ara confirmat després de la investigació duta a 

terme, amb l’expedient de diligències prèvies que avui es proposa tancar per obrir-

ne un de sancionador. 

Quant a l’informe, diu que encara no l’han pogut llegir, i fa avinent que així que 

en disposin els faran arribar una còpia. Puntualitza que allò que han demanat és 

una anàlisi de viabilitat i un estudi econòmic dividit en dues parts, d’una banda, 

els aspectes laborals i, d’altra banda, els aspectes funcionals de la contracta. 

 

El Sr. CORONAS recorda que el Govern es va abstenir en la proposició del seu 

grup, i motiu d’aquesta pregunta de seguiment, al·legant que ja no hi havia temps 

per fer un estudi pels terminis de la contractació, que havien superat el temps per 

preveure una municipalització. Per tant, tot i que celebren que es faci l’estudi, diu 

que voldrien deixar clar que els semblaria un insult que l’estudi només servís com 

a excusa per posar de manifest opinions preconcebudes; i remarca que l’objectiu 

ha de ser arribar fins al final, en aquest cas fer efectiva la remunicipalització, total 

o parcial. En aquest sentit, remarca que altres ajuntaments, com els de Terrassa i 

Sant Boi, han optat per la remunicipalització del servei, i confia que l’estudi 

encarregat permeti prendre decisions. 
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E) Mocions 
 

M1.- CONCLOURE l’expedient administratiu de diligències informatives prèvies, 

obert per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament 

sobre el possible incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de 

neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, 

Zona Centre, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. APROVAR la 

instrucció feta i les conclusions d’aquesta, recollides a l’informe de l’instructor de 

l’expedient, de data 21 d’abril de 2017, que s’incorpora al present acord i es dona 

per reproduït, i que conclou que la present instrucció ha demostrat que l’empresa 

FCC va alterar el preu del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de 

residus municipals a la ciutat de Barcelona, i va incomplir les condicions 

d’execució assenyalades als plecs, i per aquests fets proposa a l’òrgan competent 

la incoació d’expedient sancionador, així com les actuacions oportunes pel 

rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats. NOTIFICAR el 

present acord a FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. 

 

M2.- INICIAR expedient sancionador i de reclamació de danys i perjudicis a l’empresa 

FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a 

adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de 

residus municipals a la ciutat de Barcelona (expedient 2008/060), pels fets que 

consten a l’informe de 21 d’abril de 2017, emès per l’instructor de les diligències 

informatives prèvies realitzades per la investigació i avaluació del servei. 

NOMENAR instructora de l’expedient la Sra. Sílvia Vernia Trillo, i secretari el 

Sr. Rafael Herrero Iturriaga. ORDENAR a la instructora l’impuls de l’expedient i 

la formulació de la proposta sancionadora i de rescabalament que escaigui. 

NOTIFICAR als interessats. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que es presenten dues mocions, la urgència de les 

quals ha estat apreciada per la Junta de Portaveus, que es tractaran conjuntament. 

Precisa que una té a veure amb la conclusió de l’expedient administratiu de 

diligències informatives prèvies, obert per investigar i avaluar les informacions 

facilitades a aquest ajuntament sobre el possible incompliment contractual per part 

de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicatària del 

contracte de neteja de l’espai públic i de recollida de residus a Barcelona; i una 

segona moció que té a veure amb l’inici de l’expedient sancionador i de 

reclamació de danys i perjudicis a la mateixa empresa com a adjudicatària dels 

contractes dels serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus 

municipals a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ fa un breu repàs de la situació, i recorda que el novembre de 2016 

aquest ajuntament va tenir coneixement per part d’un periodista d’El País d’indicis 

d’un presumpte frau per part de FCC en l’àmbit de la neteja i la recollida de residus 

als districtes de Gràcia i part del de l’Eixample; una vegada sabut això, l’Ajuntament 

va posar en marxa una auditoria a fi de verificar la informació rebuda, i es va 

considerar que hi havia prou indicis per obrir un expedient informatiu, alhora que es 

va remetre a la Fiscalia tota la informació disponible per si considerava oportú 

prendre mesures penals. 

Indica que, a partir de tot això, durant aquests mesos han estat fent la investigació 
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necessària per poder tancar l’expedient informatiu que avui els presenten, han fet 

l’auditoria tècnica dels recursos de neteja viària i recollida de residus, l’anàlisi 

forense dels arxius informàtics i de totes les dades obtingudes mitjançant els 

requeriments efectuats a FCC i de les dades originals dels GPS dels vehicles, així 

com de l’auditoria interna feta per l’empresa. 

Fa avinent que allò que plantegen és, d’una banda, el tancament de l’expedient 

informatiu de diligències prèvies, on s’acredita que l’empresa FCC va alterar el preu 

de la contracta de neteja de l’espai públic i de recollida de residus de Barcelona en 

els territoris esmentats, i s’especifica de quina manera; així, des del setembre de 2013 

fins al desembre de 2015, l’empresa va certificar uns serveis no prestats —més de sis 

mil— o prestats amb menys recursos dels que calien, i també va alterar de manera 

intencionada diferents serveis de recollida de voluminosos o de tractament d’envasos, 

que es barrejaven amb la fracció resta, cosa que repercutia en el tractament selectiu, 

que és una de les polítiques públiques ambientals de referència d’aquesta ciutat. 

Remarca que amb tot això acrediten un frau de 3,3 milions d’euros, ja que no només 

es comptabilitza l’import d’aquests recursos no disposats a fer efectiva aquesta 

contractació i a proporcionar el servei específic, sinó també les sancions que haurien 

hagut d’imposar a l’empresa si haguessin sabut la manca de recursos. 

Fet tot això, indica que ara s’ha d’obrir un segon expedient sancionador que 

determinarà, en un període màxim de tres mesos, la responsabilitat contractual, tot i 

que estan sotmesos a la investigació de la Fiscalia. 

Quant a la sanció, indica que s’estima un mínim de cinc-cents mil euros fins a la 

resolució del contracte, més danys i perjudicis i el rescabalament de les quantitats 

que s’han deixat d’ingressar. 

Recapitula, doncs, que aquestes són les qüestions que plantegen amb aquestes dues 

mocions, amb la voluntat, també, d’enviar un missatge de tolerància zero a 

pràctiques que suposen un atemptat contra la política de sostenibilitat d’aquest 

ajuntament, i també d’organització per defraudar l’Administració pública en un 

servei tan sensible com és la neteja. 

 

La Sra. VILA reclama, en nom del seu grup, que s’actuï amb tota la contundència 

necessària per aconseguir el rescabalament econòmic pels presumptes danys i 

perjudicis ocasionats. Afegeix, a més, que constatades les imperfeccions del sistema 

d’auditoria i control, es procedeixi a la millora del sistema per evitar les fuites 

d’informació que faciliten les males praxis detectades. 

Fa avinent que han rebut queixes que la ciutadania els ha fet arribar per diversos 

canals sobre el procediment de determinats treballadors en la recollida de residus i, 

per tant, demanen al Govern que sigui sensible quant a aquesta situació i que doni 

respostes a fi de tranquil·litzar la ciutadania. 

Proposa, igualment, que si cal s’ampliï el període d’escrutini de l’activitat de 

l’empresa infractora a fi de poder dimensionar amb exactitud els danys i perjudicis 

ocasionats. I, afegeix que de cara a la redacció del proper plec de clàusules del futur 

contracte de neteja es tingui en compte la implantació d’un sistema de control que 

dificulti la vulnerabilitat per part de les empreses com a un dels punts fonamentals i, 

per tant, que aquest ajuntament utilitzi tota la tecnologia i personal municipal 

disponible per efectuar aquests controls. Finalment, avança el vot favorable del seu 

grup a les dues mocions en debat. 

 

El Sr. ALONSO destaca la gravetat de l’assumpte que els ocupa, que es tracta d’un 
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frau de milions d’euros a aquesta administració, que la perjudica en molts aspectes. 

Ho qualifica, d’entrada, d’un frau contra els barcelonins, que paguen el servei amb 

els seus impostos; també contra la salut i la imatge de la ciutat, tenint en compte els 

nivells mediocres de netedat. Denuncia que és un escàndol, que dona la imatge que 

tot s’hi val i que les empreses poden incomplir els contractes fàcilment, alhora que 

demostra fefaentment que viuen en una societat on les males pràctiques són normals. 

Qualifica d’immoral que les administracions, d’una banda, facin campanyes per 

afavorir el reciclatge i, d’altra banda, l’empresa adjudicatària de la contracta de la 

neteja barregi, sense miraments, les diferents fraccions pel seu interès econòmic. 

Per tant, adverteix que han de dir prou i demana al Govern que sigui implacable i 

amb tolerància zero davant fraus i corrupció. Entén que s’han d’enviar dos missatges 

clars, un a la ciutadania per fer-li saber que no toleraran ni fraus ni corrupció, i un 

segon missatge per deixar clar que aquest ajuntament vol treballar amb empreses que 

tinguin una conducta moral inqüestionable. 

Per tot plegat, confirma el vot favorable del seu grup a iniciar l’expedient 

sancionador i reclamar danys i perjudicis a l’empresa contractista. Afegeix 

l’observació que aquest frau no ha estat descobert pels serveis municipals, sinó per 

les filtracions de treballadors de l’empresa i per periodistes i, altrament, el frau 

encara continuaria. En aquest sentit, recorda que el seu grup va demanar al Govern 

que millorés els mecanismes de control dels serveis contractats per evitar que torni a 

passar un cas com aquest, i lamenta que transcorreguts cinc mesos d’aquella petició 

encara no tinguin notícies que s’hagi fet res per millorar-los. 

Conclou que, per tot plegat, demanen al Govern el compromís de tolerància zero amb 

el frau i que estableixi els mecanismes de control per garantir la qualitat dels serveis. 

 

El Sr. CORONAS addueix que el cas que els ocupa es pot denominar mala praxi i 

frau, però el cert és que l’empresa FCC ha robat més de tres milions d’euros a tota la 

ciutadania de Barcelona, i remarca que se n’han assabentat per una investigació 

extramunicipal que ho va treure a la llum. Observa que a partir d’aquest fet, aquest 

ajuntament s’ha posat una mica les piles i pretén arribar fins al final. Proclama que 

qui roba a la ciutadania ho ha de pagar, ja sigui amb el 3%, amb la neteja, o qualsevol 

altre frau, i que ho faci amb totes les conseqüències legals. 

En aquest sentit, alerta que es poden trobar amb la situació paradoxal que FCC, que 

no consta a la llista d’empreses investigades pel 3% però que ha robat més de tres 

milions d’euros a la ciutat, pugui presentar-se al concurs de Glòries i que el guanyi. 

Per tant, el seu grup ja va dir en el seu moment que s’haurien d’esgotar totes les vies 

possibles perquè qualsevol empresa que cometi frau i robi a la ciutadania no pugui 

concursar en aquest ajuntament durant una temporada ben llarga. 

En aquest cas, confirma que cal imposar a l’empresa la sanció que pertoqui i 

reclamar que retorni tot el que ha robat, alhora que fa notar que s’ha plantejat la 

possibilitat de rescissió del contracte, tot i que no ha quedat clar i demana que els ho 

confirmin o que ho desmenteixin si és el cas. Apunta que fora adequat votar en el ple 

directament la rescissió del contracte, i considera que l’obertura de l’expedient 

sancionador és una solució a mitges i que demostra que el Govern posa diferents 

nivells d’èmfasi en les seves decisions. 

Insisteix que estan parlant de més de tres milions d’euros en menys de dos anys, i 

entén que no es poden ni imaginar quants en poden ser durant els vuit anys que fa 

que dura la contracta de neteja, per tant, el seu grup també ha demanat que 

s’investigui retrospectivament tot aquest temps. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es refereix al fet que fa quatre mesos, per unanimitat, es 

van incoar diligències prèvies per un possible incompliment de contracte i 

irregularitats detectades i, en conseqüència, es proposa iniciar aquest expedient 

sancionador i reclamació de danys i perjudicis, alhora que es nomenen instructors. 

Manifesta que el seu grup vota a favor d’aquesta proposta del Govern municipal, 

però a la vegada vol demanar-li rigor i no pas espectacles; que continuï amb les 

auditories de la gestió dels contractes municipals, i no només entre el setembre de 

2013 i el desembre de 2015, sinó retrospectivament, atès que la contracta que els 

ocupa es va iniciar el 2009, i en cas que se’n derivin conseqüències administratives o 

penals, que s’actuï amb absoluta exemplaritat i transparència, al marge que es tracti 

de frau d’empresa, de personal al seu servei o d’ambdues possibilitats. 

Demana, en nom del seu grup, exemplaritat i màxima transparència al Govern, i que 

continuï la tramitació administrativa, tot i que els preocupa que, en defensar aquests 

dictàmens, el Govern utilitzi uns arguments diferents als que empra en roda de 

premsa, com en el cas d’aquella en què el Govern municipal va presentar aquest 

dictamen fent referència a trama organitzada, saqueig i atemptat, paraules que avui 

no ha fet servir. Pregunta si és que no sostenen el mateix que declaren a les rodes de 

premsa en aquesta cambra, atès que si consideren que es tracta d’un atemptat i d’un 

saqueig no s’han de limitar a trametre-ho a Fiscalia, sinó que han de presentar una 

querella al jutjat. 

Insisteix, doncs, que no poden defensar coses diferents depenent d’on sigui si és que 

volen ser coherents. Assegura que els preocupa aquesta disparitat de discursos, i 

pregunta si ratifiquen els termes emprats en roda de premsa, i si ho fan, entendrà que 

és perquè tenen proves i, en conseqüència, haurien de presentar una querella. 

 

La Sra. LECHA recorda que fa uns mesos que va saltar la notícia que FCC tenia un 

depurat sistema d’estafa en la contracta, i remarca que ara tenen xifres que confirmen 

que el muntant arriba als tres milions i mig d’euros. 

Diu que els sorprèn la importància que s’atorga en aquest cas a una auditoria i, en 

canvi, en el cas de les Glòries que fa poc tractaven no es dona cap importància a una 

que aporta constatacions nítides. 

Precisa que les xifres de què estan parlant no són petites, ja que es tracta de 6.130 

serveis no prestats, o prestats amb menys personal. En aquest sentit, fa notar a la Sra. 

Vila que això no vol dir que s’hagin d’atribuir responsabilitats a la plantilla sinó 

FCC; i si això no fora suficient, s’han barrejat les fraccions que la ciutadania 

s’esforça a separar. 

Valora que, a més d’una estafa, també és un atemptat directe contra el medi ambient i 

una actuació que debilita la consciència social mediambiental que tant d’esforç costa 

bastir. Denuncia, per tant, que FCC no només s’acontenta amb el saqueig de les 

arques públiques amb externalitzacions, sinó que a més a més estafa. 

Aprofita per precisar que els contractes de neteja i el de clavegueram sumen 116 

milions d’euros anuals, que suposen un 5% del pressupost municipal, i que el cost de 

la neteja i recollida de residus de totes les empreses de tots els lots arriben 

pràcticament al 10% del pressupost anual d’aquest ajuntament. 

Consideren, per tant, que ha arribat el moment de fer net i purgar sense 

contemplacions les empreses estafadores, tant les que pertanyen a les trames de la 

llotja del Bernabeu com al cas del 3%. Avança, per tant, que votaran a favor 

d’aquests dos expedients, i afegeix que reclamen que es duguin a terme totes les 
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accions que el contracte permet executar; en aquest sentit, precisa que la clàusula 18 

del contracte permet aplicar sancions pel frau comès, però assegura que no és 

suficient i que no es conformaran amb meres sancions, sinó que els incompliments i 

fraus són prou importants per aplicar l’article 19 de resolució i extinció de contracte, 

atès que es compleixen diversos dels supòsits previstos. 

Demana al Govern que actuï amb celeritat i contundència i que apliqui la clàusula 

vintena i intervingui directament el servei i n’assumeixi la gestió, i aparti de manera 

immediata FCC del contracte, cosa que és factible i només cal voluntat per fer-ho. 

Acaba la seva intervenció advertint que tot això no passaria si aquests serveis que es 

mengen el 10% del pressupost anual no estiguessin externalitzats. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la informació proporcionada pel Govern les darreres 

setmanes, que explicava a fons el contingut de les auditories i informava a bastament 

d’aquesta lamentable situació, i de la qual es desprèn que hi ha hagut irregularitats en 

la gestió de la neteja. 

Per tant, deplora i denuncia la praxi delictiva de FCC en aquesta contractació i que el 

porta a emetre un vot a favor de l’expedient informatiu. 

Afegeix que no pot estar més d’acord amb l’inici de l’expedient sancionador 

pertinent per dirimir el fons de totes les responsabilitats i que se’n derivin les 

sancions i rescabalament exigibles. Insisteix en el fet que cal protegir la ciutadania i 

no es pot tolerar que hi hagi empreses que s’aprofitin d’una situació per fer negoci, 

de fet robar, a costa seva. 

 

La Sra. SANZ agraeix tots els vots favorables que han de permetre que puguin 

prosperar el tancament de l’expedient informatiu i l’obertura del sancionador. Precisa 

que en el termini de tres mesos es valoraran les actuacions, ja que les diligències 

prèvies acrediten, però la valoració sobre la sanció que cal desenvolupar és la tasca 

que correspon a l’equip d’instrucció de l’expedient. Afegeix que, més enllà de la 

feina que estan fent amb relació a la proposta de nova contracta i també a aquestes 

dues mocions en debat, han posat en marxa un sistema de control que garanteix que 

tots els carretons de recollida d’escombraries disposin de GPS a fi de controlar-ne els 

recorreguts, sistemes de fitxatge amb l’empremta digital, inspeccions dirigides i 

aleatòries no rutinàries per conèixer millor l’estat de les actuacions, i l’establiment 

d’un codi QR de les rutes per saber els residus que es lliuren. 

Confirma que per al Govern és molt important que aquest servei sigui exemplar, ja 

que és un servei quotidià a la ciutadania i, per tant, cal donar màxima seguretat del 

que es fa amb els residus, i sobretot que es fa amb garantia d’una pràctica de 

tractament i reciclatge com defensen amb el seu model ambiental. 

Finalment reitera els agraïments, especialment al personal tècnic de l’Ajuntament, 

per la seva dedicació que ha permès presentar aquestes dues mocions, i també als qui 

ara tenen el repte de determinar les sancions que corresponen. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que la Sra. Sanz no ha respost la seva pregunta, que 

entén que hauria de ser que la rescissió del contracte de la neteja significaria deixar la 

ciutat plena de brutícia i potes enlaire. Constata, però, que en altres casos, al Govern 

no li sap greu deixar la ciutat d’aquesta manera. 

Això no obstant, avança el vot favorable a ambdues mocions perquè no poden tolerar 

que es robi més a aquest ajuntament. S’APROVEN, per unanimitat, ambdues mocions 

en debat. 
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F) Declaracions institucionals 
 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL, abans d’encetar la lectura de les declaracions 

institucionals, dona la benvinguda al ple als assistents implicats amb els seus 

continguts, presents a la tribuna del públic. 

 

1.- El 2 de novembre de 2016, Barcelona va acollir una trobada amb els diferents 

representants de la Federació Estatal de Dret a Morir Dignament (DMD). A més de 

la ciutat amfitriona, hi van participar ciutats com Lleida, Girona i Tarragona, Bilbao, 

A Coruña, Madrid, València, Saragossa, Salamanca i Pamplona. La taula rodona, 

amb representants de DMD de cada una d’aquestes ciutats, va acordar l’impuls de 

mocions als ajuntaments per aprofundir en el debat sobre les polítiques 

municipalistes per tal d’afavorir el procés per una mort digna. 

La Declaració universal dels drets humans (1948) assenyala en el seu article primer 

que “tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat 

que no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens 

porta a la mort. 

La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i 

el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta 

dignitat i aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens 

porta a la mort. 

No obstant això, l’article 143.4 del Codi penal espanyol encara penalitza, si bé 

rebaixant les penes, la persona que ajudés a morir una altra “amb actes necessaris i 

directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima 

patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort (...)”. 

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el 

procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 

d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i 

el Decret 175/2003, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats 

anticipades. Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 

14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions 

en matèria d’informació i documentació clínica. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat “Dret a 

viure amb dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre 

un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el 

procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur 

voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions 

sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser 

respectades (...)”. 

La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta 

de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), 

revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol 

d’autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el 

procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat 

(...)”. En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que 

promogui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, 

proveïda en l’entorn idoni (domicili, hospital, etcètera), i atenent les preferències de 
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la persona. 

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de 

les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-

ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a 

la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals 

sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort 

digna i sense patiment, sempre dins el marc legal vigent. 

També hem de constatar el drama que suposa per als cuidadors dels malalts. Ells són 

els que fan de nexe d’unió entre el pacient i l’estament mèdic. I els manca una 

política de conciliació efectiva, que reconegui els seus drets, ja que han passat de la 

dualitat professió-família a malalt-família. Això és molt dur, i només cal consultar els 

índexs de suïcidis en el col·lectiu de cuidadors. Es per això que també caldria incidir 

en quatre aspectes fonamentals per als cuidadors: Formació bàsica, suport psicològic, 

reconeixement de drets (per exemple, si han de deixar la feina), i reconeixement del 

coneixement adquirit com a complement al tractament i a la detecció de necessitats 

no resoltes. 

Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una moció 

sobre el dret a morir dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament 

dels programes de cures pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers 

anys que no podem ignorar. 

Malauradament, però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció 

personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet 

afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la 

seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal 

sanitari; per desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o 

de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per 

desinformació d'una part del personal sanitari per manca de recursos suficients per 

atendre a tota la població, o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir de l’article 

143.4 del Codi penal espanyol. 

Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és 

necessari despenalitzar l’eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que 

actualment permet la llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és necessària 

la presa de consciència dels ajuntaments i la seva implicació. I és que a Catalunya, 

menys de l'1% dels catalans ha registrat un document de voluntats anticipades 

(DVA), mentre només un 1,43% de la ciutadania de Barcelona l’ha fet. 

Una de les raons principals és el desconeixement per bona part de la ciutadania de 

Barcelona dels seus drets al final de la vida i, molt especialment, de la possibilitat 

d’escriure i registrar un DVA. Els ajuntaments són les institucions més properes a la 

ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper important en la divulgació d’aquest 

document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció que el dret a 

una mort digna és un dels drets humans i que l’ajuntament ha de vetllar per la seva 

defensa i acompliment. 

L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a l’Ajuntament de 

Barcelona perquè, des de l’àmbit municipal, afavoreixi aquelles mesures per ajudar 

els barcelonins i barcelonines que puguin viure de la manera més digna possible el 

procés de llur mort. 

El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des de l’agost de 

1968, va presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització 

perquè li fossin subministrats els fàrmacs necessaris per posar fi als seus patiments 
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físics i psíquics. Una demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria 

impossible la legislació actual. Per això, 24 anys més tard d’aquesta data, 

l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta declaració institucional: 

 

Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir Dignament - 

Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la cultura 

de la mort digna mitjançant els punts següents: 

 

1.- La formació de les treballadores i els treballadors municipals (serveis socials, 

centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, 

etcètera) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de voluntats 

anticipades (DVA). 

2.- L’exercici d’una pedagogia cívica, específicament a través dels consells de salut 

dels districtes, divulgant aquesta declaració institucional, així com el DVA, i 

impulsar xerrades informatives i activitats a centres assistencials, educatius i 

culturals dependents de l’Ajuntament, campanyes als mitjans de comunicació 

municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació 

municipals. 

3.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de voluntats 

anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a les oficines d’atenció ciutadana de 

l’Ajuntament de la informació necessària per tramitar i inscriure el DVA. 

4.- Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del 

tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document 

davant un funcionari públic municipal. 

5.- Intercedir per tal que es garanteixi l’assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies 

a la setmana. D'acord amb la planificació del Departament de Salut, exercint un 

control d’aquests serveis quan els ofereixen empreses privades. 

6.- Intercedir per tal que es reforcin i millorin els serveis de pal·liatius domiciliaris a 

la ciutat amb l’augment del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) per a les persones 

ateses pels equips de PADES (actualment tres hores a la setmana), així com 

promoure l’acompanyament de qualitat als cuidadors dels malalts. 

7.- Expressar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona a participar en l’estudi 

d’un observatori de la qualitat de la mort. Aquest observatori estaria format per 

representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà 

l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort. Entre les seves funcions hi 

hauria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria 

amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denúncia i de 

propostes en matèria legislativa. 

8.- Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la 

despenalització de l’eutanàsia al Congrés. 

 

El Sr. ASENS, que llegeix la declaració institucional, saluda i agraeix la presència en 

aquesta sessió d’Isabel Alonso i la resta de membres de l’Associació pel Dret a Morir 

Dignament - Catalunya que, com Salvador Pàniker, Ramon Sampedro i molts 

d’altres, fa anys que lluiten en defensa d’aquest dret. 

 

Llegida la declaració, el públic aplaudeix. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Asens, 
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amb el posicionament favorable de tots els membres del consistori presents, 

excepte el de la Sra. Recasens, el dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. 

Mejías i Barceló, i també el dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

2. El passat dia 20 de febrer es va celebrar el Dia Mundial de la Justícia Social. 

Aprofitant aquesta efemèride, la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona 

va emetre i presentar públicament una declaració en favor de l’accessibilitat 

universal com a contribució al bé comú que inspira els objectius i la voluntat 

d’aquesta proposició a l’hora de renovar l’històric compromís de l’Ajuntament de 

Barcelona amb els drets de les persones amb discapacitat i amb la necessitat de 

remoure tots els obstacles físics i normatius que puguin impedir la plena i total 

integració del col·lectiu. 

 

Barcelona ha esdevingut una ciutat de referència en matèria d’accessibilitat, 

d’adaptació dels espais, serveis i transports públics, gràcies a l’actuació de 

l’Administració municipal, a l’impuls de la Generalitat i a la participació de les 

entitats. Encara però, queda molt camí per recórrer. Malgrat que s’ha avançat 

força en aquest àmbit durant els darrers anys, encara més de mig milió de 

persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres 

físiques, comunicatives i socials per accedir al món laboral, l’educació i la 

formació professional, al transport públic, als comerços i locals de restauració, als 

espais d’oci, cívics o culturals, equipaments esportius o a les diferents activitats 

que s’organitzen sense garantir la total absència d’obstacles que impedeixen la 

plena i efectiva participació d’una part important de la ciutadania. 

 

Precisament, a Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser 

més exigents i acurats, si fos possible, en la protecció dels drets de les persones 

amb discapacitat: 

 

- D’una banda, la Llei general de drets de persones amb discapacitat i de la seva 

inclusió social, de l’Estat, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els 

productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les 

condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. 

 

- De l’altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, al mateix 

títol I, article 1, reconeix que el seu objecte és “establir les condicions 

d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans 

de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 

l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb 

discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”. 

 

A més d’aquestes normatives, recordem que a Europa comptem amb l'estratègia 

europea sobre discapacitat 2010-2020, que té com a objectiu que les persones amb 

discapacitat puguin gaudir dels seus drets i beneficiar-se plenament de la 

participació en l'economia i en la societat europea. L'estratègia identifica 8 àrees 

primordials d'actuació, i precisament la primera és l'accessibilitat als béns i els 

serveis, especialment els serveis públics i la utilització de dispositius de suport per 

a les persones amb discapacitat. 
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Recordar, també, que l'any passat es va complir el desè aniversari de l'aprovació de la 

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, un 

valuós document que recull els drets de les persones amb discapacitat i les 

obligacions dels estats membres per promoure, protegir i assegurar els drets inherents 

a la dignitat de les persones. Igualment, Espanya va ratificar la convenció i el seu 

protocol facultatiu el 3 de desembre de 2007, i el Parlament de Catalunya, per mitjà 

de la Resolució 44/VIII, de 19 de juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat 

a adoptar les mesures necessàries per complir la convenció, va adherir-se als seus 

postulats i va manifestar la seva voluntat de vetllar per garantir la igualtat 

d’oportunitats de les persones amb discapacitat com a ciutadans de ple dret. 

 

Per avançar positivament en l’aplicació d’aquesta legislació és necessari impulsar un 

canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves 

accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més 

gran de persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una 

forma especial. 

 

El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú, ja que influeix de manera 

transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i 

habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida 

més independent. 

 

Per últim, tal com assenyala la síndica de greuges de Barcelona a les recomanacions 

del seu darrer informe, caldria elaborar, amb la participació de les entitats 

representatives i la ciutadania en general, el nou Pla municipal d’accessibilitat en què 

el seu abordatge sigui transversal des dels diferents serveis. En la mateixa línia, insta 

a promoure, amb participació de l’IMPD, l’avaluació i l’actualització del Pla director 

d’accessibilitat universal de TMB, garantir l’accessibilitat universal a infants i 

adolescents, repensar el servei “porta a porta” tenint present la possible dificultat 

afegida de l’aproximació de la persona usuària amb discapacitat a la nova xarxa 

ortogonal de busos, i assenyala la necessitat d’instar la Generalitat de Catalunya a la 

realització de les obres que permetin l’accessibilitat a totes les estacions de metro. 

 

Assumim, per tant, com a propi, el repte, i recollim i fem nostre l’esperit que 

reflecteix la declaració esmentada per tal d’ajudar a informar l’acció institucional de 

l’Ajuntament de Barcelona en el sentit de treballar per la consecució dels objectius 

que compartim. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 
1. Sumar-se al conjunt de campanyes institucionals i iniciatives que des de la 

societat civil s'estan duent a terme arreu per tal de sensibilitzar i conscienciar la 

ciutadania sobre la importància d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, 

entorns i serveis. Accessibilitat que, en aquest sentit, esdevé un requisit irrenunciable 

perquè les persones amb discapacitat puguin exercir plenament els seus drets en 

igualtat de condicions que la resta de ciutadanes i ciutadans. 

 

2. Adherir-se a la voluntat i la declaració expressada per la Federació Francesc 

Layret COCEMFE Barcelona en el sentit d’assumir el compromís institucional 
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d’aquest Ajuntament de redactar, revisar i executar un pla d’accessibilitat 

universal actualitzat d’acord amb la normativa vigent. Treballar per assolir el 

compromís institucional perquè amb data del 4 de desembre d’enguany 

l’Ajuntament de Barcelona compleixi els preceptes d’accessibilitat universal amb 

els ajustos raonables on allò no sigui possible dins aquest termini. 

 

3. Prendre les decisions necessàries i garantir els acords socials que calguin per 

tal de donar fidel compliment al marc normatiu i la legislació vigent. 

 

4. Manifestar i renovar el compromís ètic de l’Ajuntament de Barcelona a l’hora 

d’aplicar les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els béns, entorns, 

productes i serveis. 

 

5. Treballar de forma activa per millorar la sensibilitat i la conscienciació social 

mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal. 

 

6. Defensar i reivindicar la no discriminació de les persones amb discapacitat, 

vetllant pel principi d’igualtat d'oportunitats. 

 

7. Promoure programes de sensibilització i formació entre els diferents 

col·lectius, agents, sectors i entitats ciutadanes de Barcelona que puguin 

col·laborar activament en l’assoliment dels objectius declarats. 

 

8. Instar l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 

Catalunya, les diputacions provincials, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 

Govern de la Generalitat a sumar-se als objectius i la voluntat d’aquesta 

proposició mitjançant els acords dels seus òrgans de decisió i a comprometre's a 

impulsar, en els seus àmbits respectius de govern, el compliment dels principis 

que obeeixen a la necessitat d’aconseguir pobles, viles i ciutats més accessibles 

per a totes les persones mitjançant l’aplicació del principi d'accessibilitat universal 

i el compliment de la legislació vigent. 

 

9. Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que duguin a 

terme les actuacions necessàries per adoptar mesures que garanteixin 

l'accessibilitat universal com una contribució directa a la millora de les condicions 

de vida de les persones amb discapacitat i que, alhora, contribueix especialment al 

bé comú i al benefici de totes les persones. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. 

Andrés, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. 

Ardanuy. 

 

3. A pocs dies de la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano, un lamentable 

episodi de xenofòbia i antigitanisme ha tingut lloc al Parlament Europeu, el 

mateix òrgan que el 2015 va reconèixer les víctimes gitanes de l'Holocaust. 

Una eurodiputada, Mara Bizzotto, del partit italià de la Lliga Nord, ha afirmat el 

següent: “A part d'unes jornades internacionals dels gitanos, més aviat faria falta 

una jornada internacional per als nostres ciutadans italians i europeus, que són 

víctimes dels problemes causats pels gitanos”. 
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No és la primera vegada que aquest partit fa aquest mena de declaracions racistes. 

El cap del partit de la Lliga Nord, Matteo Salvini, ha afirmat en més d'una ocasió 

que la seva estratègia per a la “resolució” del “problema gitano” seria passar amb 

una excavadora sobre els campaments on viuen. Campaments, perquè a Itàlia la 

comunitat gitana encara està forçada a viure en campaments, sovint sense aigua 

corrent ni electricitat, i controlats per la policia. Mitjançant aquestes afirmacions 

xenòfobes i racistes, l'eurodiputada Mara Bizzotto és l'exemple de per què és 

necessari i imprescindible un dia per celebrar la cultura gitana, així com la seva 

història i la seva llengua. 

No es pot tolerar en democràcia que representants polítics, institucions o qualsevol 

persona difonguin missatges d'odi i racisme cap al poble gitano o qualsevol altre. 

En uns moments en què el racisme i la xenofòbia recobren auge a certs territoris 

de la Unió Europea, com a institució no podem tolerar que se segueixi estenent, i 

hem de combatre fermament aquestes actituds perquè afirmacions com la de 

l'eurodiputada Bizzotto siguin el passat, per una Europa realment lliure 

d'estereotips i racisme. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

- Ratificar el compromís de continuar treballant des de l'Ajuntament de Barcelona 

pel respecte als drets humans i combatre el racisme i la xenofòbia, i de manera 

particular l’antigitanisme. 

- Mantenir la ciutat de Barcelona com a referent i garant de la justícia social i el 

respecte als drets humans i la cooperació internacional. 

- Manifestar el nostre suport i solidaritat cap a totes les comunitats i associacions 

gitanes de Barcelona i al poble gitano íntegrament respecte a l’antigitanisme, i el 

nostre compromís per aconseguir una igualtat real de tota la ciutadania. 

- Expressar la condemna i repulsa a les declaracions proferides per l'eurodiputada 

Mara Bizzotto sobre el poble gitano. 

- Traslladar aquest acord al Consell del Poble Gitano de l'Ajuntament de 

Barcelona, al Parlament de Catalunya, Al Congrés dels Diputats i al Parlament 

Europeu. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Sierra, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy. 

 

4. El proper dia 2 d’abril és el Dia Mundial per la Conscienciació sobre l’Autisme. 

 

“El autismo se encuadra dentro del término llamado transtornos del espectro 

autista, TEA, también conocido como transtornos generalizados del desarrollo”. 

Sota aquest concepte s’agrupen un seguit de trastorns com ara autisme atípic, 

síndrome d’Asperger, síndrome de Rett, trastorn generalitzat del desenvolupament 

sense especificar, trastorn per desintegració de la infància i d’altres trastorns 

generalitzats del desenvolupament, amb característiques comunes que afecten i 

provoquen alteracions de forma greu a diverses àrees fonamentals del 

desenvolupament de nenes i nens, com ara: 

- Alteració de la comunicació verbal i no verbal. 

- Alteracions en el desenvolupament de la interacció social. 

- Alteracions en la conducta. 
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Totes aquestes alteracions es mantenen al llarg de la vida, malgrat que poden 

presentar característiques diferents segons l’etapa del desenvolupament, el tipus 

de síndrome o bé el grau d’afectació i nivell intel·lectual de cada persona. 

Actualment esdevé un cas per cada 100 naixements, aquesta major incidència amb 

referència a fa uns anys en increment, fa obligat un diagnòstic i detecció precoç. Per 

això, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

1. Manifestar el seu suport: 

- Que es reformuli l’actual Pla d’atenció a l’autisme de Catalunya, perquè s’inclogui 

de forma clara i inequívoca la detecció i diagnòstic, la intervenció terapèutica, 

l’atenció sanitària integral, una aposta per la inclusió educativa en l’etapa obligatòria, 

accés als ensenyaments postobligatoris, accés al món laboral, participació de les 

famílies, afavorir la vida independent i la inclusió social, tal com es demana des de 

l’associació Aprenem. 

– Entitats de pares o familiars de persones amb TEA, centres especialitzats en 

l’atenció a l’autisme i societats professionals que manifesten la necessitat de la 

implantació d’una atenció a l’autisme pública, integral, especialitzada i suficient, 

desenvolupada per equips multidisciplinaris que treballin sota els criteris de les guies 

internacionals de bones pràctiques basades en evidència científica. 

– Millorar la coordinació entre els professionals dels serveis que es relacionen amb 

les persones i famílies amb autisme i incloure al pla una dotació de recursos 

econòmics perquè totes les demandes anteriors no quedin en una mera declaració 

d’intencions. 

2. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Fernández 

Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les quinze 

hores i trenta minuts. 


