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

VINT-I-NOU D’ABRIL DE DOS MIL SETZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

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

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

d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 

Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin 

Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, 

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

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

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

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

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

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

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

Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 

Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 

Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, 

Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el 

Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

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

Juncosa. 

 

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

les deu hores i cinc minuts. 

 

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada l’1 d’abril de 

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

S’APROVA. 

 

 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d’ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.-  Decret de l’Alcaldia, d’1 de març de 2016, que delega en l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas, regidor de Presidència i Territori, la resolució dels recursos 

administratius que s’interposin contra actes dictats per la Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

en la seva qualitat de regidora del Districte de Nou Barris. 

 

2.-  Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2016, que nomena el senyor 

Albert Manuel Solé Benito, de la categoria TS Dret, subgrup A1, en el lloc de 

director/a de la Família General, codi 20.10.GE.40, amb nivell de destinació 30, a 

la Direcció dels Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos, per haver superat la 
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convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 99/2015-L. 

3.-  Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2016, que crea la Comissió de 

Contractació Pública Socialment Responsable i designa els seus membres. 

 

4.-  Decret de l’Alcaldia, de 30 de març de 2016, que designa la Ima. Sra. 

Carmen Andrés i Añón membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat en substitució de la Sra. Maria Pilar Díaz López. 

 

5.-  Decret de l’Alcaldia, d’1 d’abril de 2016, que actualitza la composició 

del Consell Municipal de Consum. 

 

6.-  Decret de l’Alcaldia, d’1 d’abril de 2016, que estableix els criteris 

comuns per a la gestió i abonament de les assistències dels consellers/res de 

districte sense dedicació especial. 

 

7.-  Decret de l’Alcaldia, de 7 d’abril de 2016, que designa la Sra. María 

Dolores López Fernández, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat, representant de l’Ajuntament de Barcelona al Ple i al Consell de Centre 

del Consorci de Normalització Lingüística en substitució de la Sra. Rosa Mach 

Farras. 

 

8.-  Decret de l’Alcaldia, de 7 d’abril de 2016, que designa la Sra. 

Inmaculada Delgado Álvarez membre del Consell Rector de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona, en substitució de la Sra. Belén Pajares Ribas. 

 

9.-  Decret de l’Alcaldia, de 7 d’abril de 2016, que designa vocals del 

Patronat de la Fundació Privada Barcelona Formació Professional en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona les persones següents:  

Im. Sr. Agustí Colom Cabau, regidor d’Ocupació, Empresa, Comerç i 

Turisme Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i 

Universitats 

 

10.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 d’abril de 2016, que designa l’Im. Sr. Jordi 

Coronas Martorell membre de l’Assemblea General de l’Agència Local d’Energia 

de Barcelona en representació de l’Ajuntament de Barcelona i en substitució del 

Sr. Jordi Ayala Roqueta. 

 

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

Rodríguez Escuredo membre suplent del Consell Rector de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona en aquells casos que per causa justificada no pugui 

assistir la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. 

 

b) Mesures de govern 

 

Mesura de govern 1.- Pla de recursos humans per al mandat 2015-2019. 

 

El Sr. BADIA presenta el Pla de recursos humans per al mandat 2015-2019, 

que defineix com un pla de dimensionament. Precisa que la política de recursos 

humans haurà d’anar acompanyada de plans més específics i estratègics en altres 

àmbits, però que en aquest cas concerneix el dimensionament de la plantilla 
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municipal, amb l’objectiu d’enfortir i millorar els serveis públics, modernitzar i 

prestigiar la funció pública reforçant el seu múscul organitzatiu i tècnic, i posar al dia 

la plantilla per donar millor servei, àgil i adequat, a la ciutadania. Indica que les lleis 

generals de pressupostos i la LRSAL limiten la capacitat de convocatòria d’oferta 

pública; no obstant aquest marc normatiu restrictiu que ha fet que l’Ajuntament hagi 

perdut personal gradualment en moltes de les seves àrees, han considerat que hi havia 

marge per poder recuperar part d’aquest capital humà mitjançant les borses 

d’ocupació i els serveis essencials, reconeguts per la Carta municipal. 

Explica que en fer un estudi de la dinàmica dels darrers deu anys, s’han 

trobat amb un increment del Capítol II i, per tant, d’externalitzacions, per valor de 

quatre-cents milions d’euros; mentre que el Capítol I pràcticament s’ha mantingut 

igual, tot i que el pressupost ha anat augmentant. 

Indica que s’han comparat amb altres ciutats de la resta de l’Estat, i que han 

pogut comprovar que Barcelona està entre deu i quinze punts percentuals per sota, de 

manera que plantejar un pla d’aquestes característiques no era forassenyat. 

Afegeix que en analitzar puntualment els àmbits en què s’ha produït una 

pèrdua més important de personal, s’ha constatat que aquesta pèrdua és generalitzada 

amb una mitjana del 10%, sobretot en districtes i serveis essencials; mentre que els 

únics llocs on s’ha mantingut el personal, i ha augmentat fins i tot, han estat la 

Guàrdia Urbana, serveis socials i escoles bressol. 

Assenyala que aquest estat de coses ha comportat un interinatge sostingut, 

actualment d’un 20%, i amb durades molt llargues pel fet que no es convoca oferta 

pública. 

Indica que hi ha casos concrets com el de Parcs i Jardins en què fa més de 

cinc anys que no es produeix cap incorporació a la plantilla que, d’altra banda, s’ha 

reduït d’un 20%. Precisa que en el cas de categories tècniques, entre les quals els 

tècnics superiors en economia, organització o informàtica, fa entre sis i deu anys que 

no es convoca cap oferta pública, cosa que ha comportat un deteriorament dels 

equips tècnics necessaris per poder dur a terme moltes de les funcions que presta 

aquest ajuntament. 

Explica, a tall d’anècdota, que en arribar a l’Ajuntament a l’inici del mandat 

van constatar un gran nombre de taules buides, i entenen que cal posar-hi solució per 

donar el millor servei possible a la ciutadania. 

Precisa que es preveu una convocatòria de 1.900 places, de les quals un 

miler seran reposicions de jubilacions, atès que la mitjana de plantilla està en 45 

anys, i nou-centes places són la resposta a les necessitats expressades i detectades per 

les diverses àrees municipals. Indica que aquestes nou-centes incorporacions hauran 

de reforçar els equips tècnics, funcions d’estructura i territori, recuperar recursos 

vinculats a serveis essencials i reduir externalitzacions impròpies; en aquest sentit, 

comenta que en alguns casos s’han trobat amb una certa confusió entre el personal 

externalitzat i el propi, molt probablement perquè en produir-se una jubilació no es 

podia reposar si no era amb una externalització. Afegeix que també es pretenen 

ajustar les càrregues de treball. 

Remarca que el pla tindrà un impacte clar en la ciutadania, atès que incidirà, 

també, en el reforç del personal de les oficines d’Habitatge, impuls de la unitat contra 

l’exclusió residencial i municipalització d’escoles bressol, donant compliment a la 

ràtio recollida pels serveis socials; igualment, donarà compliment als informes 

urgents de risc de menors, reduirà les llistes d’espera, posarà en marxa un operador 

municipal, reforçarà els espais de participació del territori, entre molts altres 

aspectes. Concreta que enguany el pla es materialitzarà amb la convocatòria de 18 
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borses d’ocupació, i preveuen que l’any vinent podran convocar les ofertes referents 

a les jubilacions. 

 

El Sr. FORN fa avinent que comparteixen, en part, l’anàlisi del Sr. Badia, 

però fa algunes observacions. 

En primer lloc, destaca que la gestió eficient de l’Ajuntament de Barcelona 

els darrers anys ha permès afrontar la crisi econòmica des d’una posició favorable en 

comparació amb altres administracions públiques, cosa que ha permès transferir, i 

incrementar en rapidesa i agilitat, partides pressupostàries per donar suport a famílies 

i persones necessitades, tant pel que fa a ajuts socials, habitatge, atenció domiciliària 

o plans d’ocupació. 

Amb referència a la comparació dels capítols I II amb els d’altres 

ajuntaments de l’Estat, observa que la relació entre despeses és més petita en el cas 

de Barcelona, cosa que li ha permès maniobrar amb més agilitat i capacitat els seus 

recursos. Així, altres ciutats amb unes estructures més rígides de despesa no van estar 

preparades per atendre les necessitats de la ciutadania com ho va estar Barcelona. 

Considera que les ciutats que apareixen a la mesura de govern no són les 

més indicades per fer una comparança, atès que són les més endeutades de l’Estat, 

com ara Madrid, amb 99% d’endeutament; Saragossa, amb un 121%; València, amb 

un endeutament del 98%, o el 93% de Màlaga i el 59% de Sevilla, mentre que 

Barcelona té un endeutament del 32%. 

Quant a la remunicipalització de serveis, pregunta si parteixen de la base 

que un servei municipal sempre és millor que un de gestió indirecta; en aquesta línia, 

posa per cas les tres escoles bressol amb gestió indirecta, la municipalització de les 

quals costarà 625.000 euros anuals a l’Ajuntament, i comportarà menys dies lectius i 

menys hores de classe. 

Entenen que les mesures que es proposen a l’informe han de tenir un 

equilibri i presentar una memòria econòmica que doni garanties a mitjà i llarg 

termini, cosa que han demanat diverses vegades al Ple i en comissió. Reitera que 

volen conèixer el mapa de l’externalització municipal; quins serveis hi ha 

externalitzats i qui ho ha fet, i alerta que es poden trobar amb la sorpresa que el soci 

de govern de Barcelona en Comú ha estat darrere de moltes externalitzacions. 

Finalment, manifesta la preocupació del seu grup pel fet que no hi ha 

convocatòria de Bombers enguany, tot i que hi ha una davallada de més de seixanta 

bombers; i tampoc no saben si hi es farà una convocatòria de Guàrdia Urbana per al 

2017, i que, si no n’hi ha, fins al 2018 no entrarà cap agent nou, cosa que significa 

que no és possible fer front adequadament a les necessitats que té la ciutat en aquest 

terreny. 

Considera que els discursos estan bé, però convida el Govern a posar-se a 

treballar de debò. 

 

El Sr. SIERRA entén que la mesura, d’entrada, té un biaix equivocat en 

afirmar que a principis dels noranta el Govern de la ciutat la va situar a punt de la 

fallida, quan una part dels integrants de la coalició de govern actual formaven part 

d’aquell govern. Altrament, ara són els qui implanten mesures que comporten 

malbaratament de diner públic i pràctiques de nepotisme. Assegura que són aquestes 

pràctiques i les irregularitats que han detectat a l’hora de nomenar i designar els 

càrrecs directius municipals, el que els provoca recel envers aquesta mesura de 

govern, i a dubtar de la seva conveniència. Considera convenient substituir les 

persones que es jubilen —prop d’un miler— en tots els cossos que integren el 
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funcionariat municipal. Tanmateix, tenen un cert recel quant a la necessitat de les 

nou-centes persones que han d’entrar a cobrir noves necessitats municipals. 

Avança, doncs, que es mantindran vigilants, i demana al Govern tres 

condicions. En primer lloc, volen conèixer la massa salarial de l’Ajuntament, un 

aspecte que fins i tot ha reclamat la síndica de greuges. En segon lloc, que les places 

es convoquin amb un concurs-oposició dotat de totes les garanties, i no de la manera 

com s’ha fet fins ara amb els càrrecs directius. I, en tercer lloc, reclamen una 

dimensió adequada de la plantilla; en aquest sentit, posa com a exemple la Guàrdia 

Urbana, i es refereix a l’increment del nombre d’efectius que el Govern ha admès a 

instàncies del seu grup; no obstant això, també s’ha afanyat a dir que tot dependrà del 

Pla director de la Guàrdia Urbana. 

Així, doncs, reclama al Govern una estratègia i que determini les necessitats, 

i que en funció d’aquestes premisses, ofereixi les places. Demana que no comenci, 

novament, la casa per la teulada amb una mesura sense preveure’n les conseqüències 

i l’estratègia que cal seguir. 

 

El Sr. CORONAS valora aquesta mesura de govern com un primer pas molt 

necessari, tenint en compte la gran activitat que genera aquesta administració i la 

necessitat de dotar-la dels recursos humans suficients. 

No obstant això, considera que aquest pla de recursos humans queda lluny 

encara del que hauria de ser, atès que no solucionarà el mal endèmic de l’interinatge i 

les externalitzacions indiscriminades. I assegura que no acaben de veure concretats 

els serveis que han d’acabar amb aquestes externalitzacions. En definitiva, constata 

la poca concreció d’aquest pla. 

Quant a la municipalització de serveis que pretén el Govern, diu que amb la 

informació que els donen interpreten que allò que volen és reforçar el múscul de 

l’Administració en àmbits poc concrets, i no acaben de veure clar quines àrees i 

serveis es pretenen municipalitzar. 

Observa que les divuit borses d’ocupació convocades sembla que siguin per 

ampliar el nombre de treballadors, però, en canvi, no acaben de veure com 

redundaran en la municipalització preconitzada; tenint en compte que aquesta oferta 

pública haurà de servir per cobrir categories tècniques i llocs singulars. 

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, manifesta que fa temps que ERC reclama un 

augment significatiu de la plantilla, i entenen que ara és el moment adequat per fer- 

ho; tot i així, constaten que el percentatge d’incorporacions previst en seguretat i 

prevenció és tan sols d’un 6% de les places convocades, és a dir, cent catorze places 

repartides entre la Guàrdia Urbana, Bombers i altres serveis de prevenció, i que, al 

seu parer, només a la Guàrdia Urbana fan falta quatre-centes noves places. 

Afegeix que troben a faltar en la mesura la referència a la segona activitat de 

la Guàrdia Urbana i Bombers. 

Altrament, pregunta per quin motiu és tan alt el percentatge destinat a 

territori —un 26% de 1.900 places—. 

Finalment, addueix que si la finalitat d’aquesta mesura de govern és 

municipalitzar, el Pla de recursos humans no ho facilitarà; i es pregunta per què no es 

parla a la mesura de la inclusió de clàusules socials o ambientals en la contractació. 

 

La Sra. BALLARÍN, agraeix la presentació de la mesura de govern, així com la 

voluntat que expressa d’anar donant compte periòdicament al Ple o en comissió de 

com es concretarà el pla i els resultats que se’n derivin. Considera que la concreció i 

la transparència són clau en les polítiques de recursos humans. 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 6  

Indica que les polítiques i els serveis públics s’adrecen a les persones i són 

prestats, al seu torn, per persones, motiu pel qual l’acció pública només tindrà 

l’efectivitat i l’afectivitat necessàries per satisfer les necessitats de la ciutadania si els 

presten persones motivades, amb bones condicions laborals, bona formació i en un 

entorn amb polítiques de promoció de la igualtat. Així, doncs, considera molt lloable 

que es presenti un pla que pretén revertir la situació d’escassetat de recursos i 

reforçar adequadament la plantilla municipal. 

Centrant-se en el contingut del pla, afirma que consideren positiu el reforç 

de la plantilla, i admet que l’Ajuntament de Barcelona ha contingut durant massa 

anys la despesa de personal en comparació amb altres ciutats. Alhora, reconeix que 

aquest creixement no es pot abordar sense criteri, i comparteixen que seria positiu 

revertir la reducció de personal en llocs que les lleis estatals no han permès el 

creixement de la plantilla. Subscriu, també, que s’han de consolidar els interinatges, 

molts dels quals estan en l’àmbit de les escoles bressol i els serveis socials. 

Tanmateix, consideren que per reforçar la plantilla calen encara més criteris 

i major perspectiva, conèixer el PAM i quin és el pla de futur de l’Ajuntament. Per 

tant, entén que fóra bo saber amb més precisió el rumb del Govern de la ciutat a fi de 

dimensionar adequadament, en aquest cas, els recursos humans. 

Tot seguit, demana aclariments com ara la concreció de quina serà l’oferta 

pública del 2016 quant a Guàrdia Urbana, Bombers o Parcs i Jardins; quines places 

de les que estan externalitzades es podran cobrir amb l’oferta pública. I afegeix que 

tampoc no acaben de veure clar què es pretén expressar concretament quan parlen de 

remunicipalització dels serveis. 

Finalment, manifesta que comparteixen amb els sindicats la preocupació que 

els processos de selecció de les borses de treball es facin amb prou garanties a fi que 

accedeixin els i les millors. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, després d’agrair la presentació de l’informe, 

constata que el Pla de recursos humans només seria viable si no existís dèficit i no es 

dispara l’endeutament, atès que si no fóra així, fins les places de reposició de les 

baixes de la Guàrdia Urbana es posarien en qüestió. 

Recorda que el pla econòmic i financer que es va haver de retirar del ple 

extraordinari convocat per a aquesta mateixa setmana i que, finalment, no es va 

celebrar, situa Barcelona en el límit del dèficit zero i, per tant, en perill, als efectes 

d’aconseguir alguns dels objectius que planteja la mesura de govern. 

Entén que si el Govern realment creu el Pla que presenta, i no es tracta 

d’una nova acció de gesticulació, l’hauria d’haver acompanyat amb dades concretes, 

o hauria d’haver presentat prèviament altres informes respecte d'això. 

Fa notar que, més enllà de silenciar problemes laborals existents i antics al si 

de l’Ajuntament, com és el cas de l’Institut Municipal d’Hisenda o Barcelona Activa, 

o el mateix 1% sindical que avui resoldran, el pla s’hauria d’haver complementat 

amb un de precedent que inclogués els costos i la qualitat dels serveis que es presten 

a la ciutat, juntament amb un estudi rigorós de la tipologia de la prestació, directa o 

indirecta, a fi d’avaluar quina és la millor manera per prestar un major nombre de 

serveis al major nombre de beneficiaris i al millor preu. 

Afegeix que tampoc no han fet cap inventari, ni han detallat amb concreció i costos, el 

que representaria la remunicipalització, de la qual el Govern ha fet bandera electoral. 

Així, posa en relleu la contradicció que representa la voluntat del Govern de 

remunicipalitzar allò que, una part d’aquest mateix govern, va privatitzar en el seu 

moment, com ara la neteja, els serveis funeraris o l’atenció domiciliària. 
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Subratlla que tampoc no inclouen en el pla les empreses municipals. 

 

El Sr. GARGANTÉ denuncia que s’han fet fora dos treballadors que estaven 

repartint fulls volants als regidors i regidores del Consistori; i també denuncia que 

s’han requisat cartells portats per treballadors i treballadores a favor de la 

municipalització dels serveis públics. 

Entrant a valorar el contingut de la mesura de govern, diu que troba correcta 

i aclaridora l’anàlisi de la situació, però afirma que no poden passar per alt que a la 

dècada dels noranta aquest ajuntament es va posar al límit de la fallida. I justifica 

aquesta observació per fer un toc d’alerta als grups municipals que continuen 

apostant per uns jocs olímpics, però que obliden els deutes que comporten. 

Observa que la situació que exposa l’informe quant a la plantilla de 

l’Ajuntament, els instituts i les empreses privades municipals té elements que 

accentuen la situació d’alarma; així, si es descompten els Bombers i la Guàrdia 

Urbana, el 10% de la plantilla municipal es jubilarà durant aquest mandat; un 20% 

d’aquesta plantilla està en situació d’interinatge, i la mitjana d’edat és de cinquanta 

anys, i cal tenir en compte que el sector més jove de la plantilla està en situacions 

d’interinatge. 

Remarca que aquesta situació té conseqüències greus, atès que la plantilla 

fixa ja és gran i ha esgotat pràcticament el seu recorregut professional, de manera que 

té una plasticitat escassa per cobrir les vacants estratègiques que es produiran; 

mentrestant, el personal interí no pot, per motius legals, postular-se per ocupar 

aquestes vacants, i ha de continuar en llocs base sense saber per quant de temps. I 

alerta que per poc que es recuperi l’economia catalana es trobaran que els interins 

d’aquest ajuntament marxaran a altres organitzacions que els puguin oferir un futur 

de carrera professional. 

Conclou, doncs, que en aquest context les mesures anunciades són un pas en 

la direcció correcta, però que arriba massa tard i és poc definit. Insisteix que cal 

aprovar i executar urgentment tota l’oferta pública necessària per integrar plenament 

la plantilla en situació d’interinitat, cobrir totes les baixes i recuperar la plena 

operativitat en el control i prestació de serveis municipals, és a dir, que cal 

remunicipalitzar. Admet que la feina serà colossal, i haurà d’incloure promocions 

internes, un pla de formació ambiciós i, en definitiva, un pla de desenvolupament del 

personal que permeti a l’Administració municipal recuperar el nervi per tornar a ser 

un exemple de gestió i de condicions laborals. 

Remarca que l’Ajuntament necessita una plantilla adequada en nombre i en 

perfil professional que li permeti prestar els serveis amb qualitat, i condicions 

laborals dignes; i retreu que fa massa anys que tot això va en direcció contrària, tant 

en el context de governs del PSC i els seus aliats, com en l’etapa de CiU, i entén que 

és hora de revertir amb contundència la situació. 

 

El Sr. BADIA precisa que les ciutats que s’esmenten en l’informe han estat 

escollides per la mida a fi que la comparativa de la massa salarial fos eficient. 

Considera que allò que els ha de preocupar sobretot és la situació dels 

treballadors i treballadores, i consideren que en l’àmbit salarial hi havia moltes 

coses a millorar en l’externalització de les escoles bressol. Precisa que a escala 

financera es calcula, tal com es diu en la mesura, que hi hagi un augment de vint 

milions d’euros al Capítol I, i recorda que el Capítol II ha augmentat en quatre 

cents milions d’euros. 

Pel que fa a la convocatòria de la Guàrdia Urbana, avança que s’està 
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estudiant la manera com fer-la i si serà interadministrativa. 

Puntualitza que aquest pla no és el d’internalitzacions, i 

remunicipalitzacions, que presentaran més endavant, sinó de dimensionament de 

la plantilla. 
 

El Sr. FORN pregunta quantes places tindrà la convocatòria de la 

Guàrdia 

Urbana. 
 

El Sr. GARGANTÉ insisteix que la Guàrdia Urbana ha requisat cartells 

en aquesta sessió. 

 

Mesura de govern 2.- Pla de construcció de noves escoles bressol de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta que el Govern municipal ha fet de la garantia 

dels drets fonamentals una de les seves prioritats, entre les quals té un lloc 

destacat el dret a l’educació. Expressa la voluntat de construir una ciutat que 

combati les desigualtats i els factors que les generen, motiu pel qual no es poden 

limitar a pal·liar els efectes, sinó anar a l’arrel de les causes, que en gran part 

radica en les diferències d’accés a l’educació. 

En aquest sentit, assenyala que la realitat és que a Barcelona, ara com ara, 

l’etapa educativa de 0 a 3 anys és la que té més mancances; així, un 42% de les 

preinscripcions han quedat excloses en les escoles públiques i, per tant, 

s’evidencia que és l’etapa en què el dret a l’educació està menys garantit. 

Subratlla la importància d’aquesta etapa educativa atès que incideix en un moment 

clau del desenvolupament dels infants. 

En conseqüència, indica que la mesura de govern respon, en primer lloc, 

a les raons demogràfiques, ja que la ciutat no para de créixer en població infantil. 

En segon lloc, per raons d’equitat, atès que els darrers anys s’han multiplicat les 

necessitats a causa de les retallades, que constata el fet que les bonificacions a les 

escoles bressol s’han doblat entre el 2011 i el 2015. 

Afegeix que també respon a la constatació que la franja d’edat de 0 a 3 

anys és plenament educativa, tal com demostra que l’educació 0-3 en barris 

empobrits multiplica per cinc les probabilitats d’acabar l’ESO en el futur. 

Igualment, consideren que les escoles bressol són una contribució clau en 

la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. I remarca que fer escoles bressol és 

fer política redistributiva, ja que provenen de la redistribució dels impostos dels 

qui més tenen als qui tenen menys; però també és política predistributiva en el 

sentit que contribueix a evitar desigualtats futures. 

Per tant, assegura que tots els que acaba d’esmentar són arguments que 

justifiquen aquesta mesura de govern, amb un horitzó de cobertura de tota la 

demanda d’escola bressol pública, així com diversificar els serveis de 0-3, 

ampliant els espais familiars, de criança, i col·laborant amb les xarxes 

cooperatives de pares i mares. 

Adverteix, però, que allò que no poden normalitzar és que un dret depengui 

d’un sorteig, i remarca que aquest és el seu objectiu: que escolaritzar els infants en 

una escola municipal no depengui d’un sorteig. Precisa que per aconseguir aquesta 

fita, preveuen, amb aquest pla que avui presenten, la construcció de deu escoles 

bressol municipals i l’ampliació d’una altra, que significaran 847 places durant el 

mandat. Confirma que han treballat a fi que aquesta planificació s’adigui amb les 
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necessitats reals de la ciutat; d’acord amb l’evolució de la població 0-3, també del 

nombre de naixements en la població entre 25 i 34 anys. I remarca que han tingut en 

compte en la planificació el fet essencial de la renda familiar disponible i la situació 

socioeconòmica dels barris, amb la finalitat d’estendre la xarxa pública com a aposta 

essencial per millorar les oportunitats dels infants; i, alhora, oferir alternatives a la 

conciliació familiar, tot plegat garantint la gestió directa municipal. Destaca que la 

xarxa d’escoles bressol públiques és un referent educatiu de qualitat, un patrimoni 

que la ciutat ha de defensar i incrementar. 

Reconeix que cal augmentar el nombre d’aquests centres educatius, però 

amb aquesta mesura consideren que es pot contribuir a construir una ciutat per a la 

vida, cuidadora i educadora, orgullosa d’avançar en l’equitat i la cohesió social. 

 

El Sr. ARDANUY observa que aquesta mesura de govern conté, d’una 

banda, un apartat de caràcter tècnic, que més que una mesura és un informe, que 

ocupa 24 de les 26 pàgines que conté el document. Precisa que es tracta d’un recull 

de dades obtingudes dels serveis municipals i de l’IMEB sobre la base de criteris 

d’anàlisi i de control implantats pel govern anterior. En conseqüència, felicita els 

equips de treballadores i treballadors d’aquest institut municipal per una feina que ha 

permès presentar una fotografia nítida de la situació en aquesta mesura de govern. 

D’altra banda, fa notar que la part més política del document —una pàgina i 

mitja— és una primera proposta del Govern per al període 2016-2010 per 

desenvolupar deu escoles bressol que, a parer del seu grup, és una perspectiva pobra 

pel que fa al compromís i l’ambició política. 

Consideren, doncs, que 847 places són molt poques; i remarca que el 

mandat anterior, i en col·laboració amb els governs precedents, es van posar en 

marxa tres mil places en 28 escoles bressol, amb una inversió de prop de cinquanta 

milions d’euros. 

Demana al Govern, per tant, que executi el que predica i que planteja en el 

seu programa electoral. En aquest sentit, recorda que la legislatura passada, el Sr. 

Gomà, president del grup d’ICV-EUiA, no es cansava d’insistir en la negociació del 

PAM que calia posar en funcionament entre quaranta i seixanta escoles bressol 

durant el mandat. 

Confirma que podrien subscriure el plantejament de tendir a la 

universalització de l’escola bressol, i justament per això, els demanen la possibilitat 

de parlar-ne, cosa que encara no han fet. Entén que poden arribar a acords si 

desenvolupen l’estratègia d’arribar al màxim nombre de famílies pel que fa a l’etapa 

0-3. Altrament, constata que el Govern es limita a atendre 837 famílies els propers 

anys. 

Critica que aquest objectiu no s’adiu amb el que Barcelona en Comú ha 

defensat en el seu programa, i remarca que l’objectiu ha de ser més educació de 

qualitat, amb la possibilitat d’implicar-hi entitats sense ànim de lucre, amb vocació 

de servei públic, i no només com a defensa de postulats ideològics. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca que un dels grans deutes de les administracions 

rau en el nombre de places de titularitat pública, que s’han de garantir en totes les 

etapes educatives. Precisa, en aquest sentit, que en el curs 2015-2016 un 43% de les 

sol·licituds va quedar sense plaça. Observa que en la mesura es fa referència als 

valors relatius i absoluts del nombre d’infants en cada districte; i assenyala que els 

valors relatius són els que proporcionen la visió real, tal com demostra el fet que el 

Districte de les Corts és el que té menys places d’escola bressol pública per habitant. 
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Pel que fa a les dades de renda familiar, considera que les administracions 

públiques han de treballar per reduir les desigualtats entre districtes, però per això 

calen polítiques de reactivació de l’economia, tot i que, fins ara, sembla que el 

Govern s’allunya d’aquest objectiu, tal com demostra la pretensió de tornar a 

gestionar tres escoles bressol, que suposen un cost de més de cinc-cents mil euros. 

Assenyala que en la mesura es proposa la construcció de deu centres nous, i 

recorda que vuit ja els havia previst el govern anterior, cosa que palesa que el Govern 

s’ha vist obligat a tocar de peus a terra quant a les seves pretensions, i aprofita per 

recordar que els socis del Govern d’ICV-EUiA, des de l’oposició estant, reclamaven 

43 escoles bressol. 

Critica, també, la manca de rigor que suposa que en el document no consti 

cap calendarització d’inici d’obres. Remarca al Govern que ha disposat d’un any per 

contextualitzar la situació i fer una previsió, i li retreu la manca de concreció. 

Aprofita per preguntar què pensen fer, mentre dura la construcció dels nous 

centres, amb les famílies que no poden optar a una plaça de titularitat pública. 

Fa notar que el Govern sempre esgrimeix la necessitat de conciliar la vida 

laboral i la familiar, i pregunta quines mesures han previst, o per quin motiu han 

deixat passar l’oportunitat de fer una escola bressol al Parc Científic, que entre altres 

objectius pretenia aquesta conciliació. 

Fa referència al fet que la mesura diu que al barri del Raval l’escola bressol 

està pendent de localització, i recorda que en el ple de l’octubre del Districte de 

Ciutat Vella es va acordar que el lloc seria al carrer Aurora, 24. 

Continua interpel·lant el Govern pel que fa a la situació d’equipaments 

educatius com l’escola bressol del carrer Andrea Dòria a Ciutat Vella; o al barri de 

Vilapicina i Torre Llobeta. 

Insisteix, doncs, en la manca de concreció d’aquesta mesura de govern i 

reclama una calendarització, així com alternatives per a les famílies que no poden 

optar a una plaça pública, i concreció pel que fa als espais familiars i mesures per a la 

conciliació laboral i familiar. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix en nom del seu grup la presentació de la mesura de 

govern, atès que comparteix la necessitat de gestió pública de les escoles bressol, i fa 

seva la preocupació de les famílies de Barcelona amb fills i filles de 0 a 3 anys que fa 

molt de temps que reivindiquen la millora de la qualitat educativa amb la rebaixa de 

les ràtios de l’escola bressol, amb l’increment del personal de suport educatiu, amb la 

gestió directa de la xarxa pública d’atenció a la petita infància, i l’ampliació de 

l’oferta pública d’escoles bressol i espais familiars. 

Manifesta la convicció que cal planificar de manera acurada i selectiva 

l’obertura d’escoles bressol, prioritzant els territoris que es mantenen molt per sota 

de la renda mitjana de la ciutat, però sense oblidar els que s’hi situen dins. 

Entrant en el contingut concret de la mesura, insisteix en el fet que s’hi 

preveu l’obertura de dues escoles bressol a l’Eixample, dues a Sant Andreu, dues a 

Nou Barris, una a Gràcia i una a Ciutat Vella, a més d’una a Sant Martí i una altra al 

de Sants-Montjuïc, que fan un total de 847 places, que a parer del seu grup no 

garanteixen uns mínims per atendre adequadament tots els infants de la ciutat. Posa 

de manifest que el mateix govern ha reconegut que Barcelona té una població de 0-3 

anys de 41.111 infants actualment, un 2,55% de la població total, i que hi ha 

districtes on el percentatge d’infants supera el 15% de la població. Indica que la 

demanda supera, malauradament, l’oferta de places en escoles bressol, i entenen que 

aquesta ha de ser una de les qüestions que caldrà treballar més a fi d’adequar-la a les 
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necessitats reals. 

Destaca que, col·lectivament, han de construir un model municipal que 

concebi infants capaços, que atengui la diversitat i les diferents realitats socials i que 

vetlli per oferir escoles bressol, amb les ràtios adequades, obertes a la participació i el 

diàleg amb les famílies. Apunta que han de ser unes escoles bressol amb un conjunt 

d’atencions i experiències compartides per un creixement saludable físicament i 

emocional, social i intel·lectual, compartint l’atenció a les famílies més enllà del seu 

poder adquisitiu. 

 

La Sra. ANDRÉS afirma que l’educació és un dret que s’adquireix en 

néixer, i així ho ha entès l’Ajuntament de Barcelona, que fa molts anys, i molt 

remarcablement d’ençà dels anys setanta, ha treballat per fer efectiu aquest dret en 

considerar les escoles bressol com una etapa educativa. 

Destaca la construcció d’una xarxa que ara mateix està composta per 92 

escoles bressol sostingudes íntegrament amb fons municipals, i el bastiment d’un 

projecte pedagògic amb dos factors essencials, d’una banda, el seu reconeixement 

dins i fora del país i, d’altra banda, el fet que s’ha construït amb la participació de 

tota la comunitat educativa i les famílies, cosa que suposa un tret distintiu, no només 

de qualitat educativa, sinó de qualitat democràtica. 

Pel que fa a la mesura de govern, observa que inclou la construcció de deu 

escoles bressol, vuit de les quals ja estaven previstes el mandat anterior, atès que 

formaven part de la previsió normal d’avançar en la línia de disposar de més places 

en oferta. 

Consideren que la proposta del Govern és molt millorable, i remarca que 

està molt lluny de la trentena d’escoles municipals que preveia Barcelona en Comú 

en el seu programa electoral. Tanmateix, reconeix que la conjuntura no és fàcil, i que 

l’Ajuntament està fent l’esforç de sostenir el funcionament de 93 escoles bressol, i 

que part dels diners que hi destina haurien d’esmerçar-se a incrementar les places, fer 

inversions per construir escoles noves, o trobar altres solucions, però denuncia que 

no pot fer-ho perquè la Generalitat de Catalunya incompleix el seu compromís amb 

la ciutadania i el dret a l’educació en totes les etapes. 

Insisteix que per construir una societat amb igualtat real d’oportunitats cal 

que la Generalitat assumeixi els seus compromisos i col·labori i complementi els 

ajuntaments en el sosteniment de les escoles bressol. 

Per tant, demanen al Govern que reclami amb fermesa el compliment 

d’aquesta obligació al Govern de la Generalitat. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el seu grup atorga molta importància al 

fet que hi hagi suficients places d’escola bressol a la ciutat; i recorda que el setembre 

passat van demanar al Govern que presentés pla d’escoles bressol en dos mesos, i 

constata que arriba amb força retard. 

Valora la necessitat de l’etapa educativa 0-3 per combatre el fracàs escolar, fet 

corroborat per la UE. Afegeix que un altre aspecte molt important de les escoles 

bressol és la conciliació de la vida familiar i laboral, i subratlla que enguany més de 

tres mil famílies han quedat fora de les escoles bressol municipals per manca de 

places. En aquest sentit, assenyala que el grup del PP va proposar que l’Ajuntament 

subvencionés una part del cost que representa una escola bressol no municipal per a 

les famílies, i que el Govern s’hi va negar. 

Considera que el pla que avui presenta el Govern és clarament insuficient, i 

tot i que valoren que hi hagi deu escoles bressol més a Barcelona, entenen que només 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 12  

847 places no cobreixen ni tan sols la demanda actual no atesa que arriba a més de 

tres mil places. 

Reitera que el seu grup ha instat diverses vegades el govern a fer una passa 

endavant, ja que se centra en un model només d’escola bressol pública, i entenen que 

ha de trencar les barreres ideològiques que li impedeixen concertar places amb 

escoles bressol existents, de manera que ara ja podria oferir solucions. 

Constata manca d’ambició en el pla, ja que de les quaranta escoles que 

reclamava ICV-EUiA el mandat passat, ara al govern, s’ha passat a deu; alhora que 

renuncien a escoles bressol com la del Parc Tecnològic a les Corts, quan la realitat és 

que el districte és deficitari en aquest sentit; i una altra al Camp d’en Grassot, a 

Gràcia. 

Reclama al Govern, doncs, que ampliï l’oferta i que no renunciï a la 

possibilitat de la gestió indirecta, que s’ha comprovat que dóna bon resultat i que els 

permetria un estalvi anual de mig milió d’euros, alhora que poden destinar els 

recursos per a la construcció de nous centres per concertar i finançar places d’escola 

bressol. 

 

La Sra. ROVIRA comparteix, en nom del seu grup, l’anàlisi que es fa en el 

document que avui els presenten, malgrat que consideren que amb la problemàtica 

latent existent d’ençà de l’arribada del nou govern pel que fa a les escoles bressol, 

aquest pla hauria d’haver estat una prioritat des del principi, i no esperar un any a 

presentar-lo. 

Feta aquesta observació, afirma que el compliment efectiu del dret a una 

educació universal i no segregadora és l’eina més efectiva per garantir la igualtat 

d’oportunitats; així, l’ensenyament públic i gratuït ha de ser l’única modalitat de 

gestió, des de l’escola bressol fins a la universitat, capaç de garantir els drets 

esmentats i evitar la segregació i la vulnerabilització d’una part dels infants per raons 

econòmiques, d’origen o de gènere. 

Entenen que el model públic de gestió educativa és l’únic capaç de garantir 

el funcionament democràtic de les escoles bressol. Igualment, creuen que cal 

aconseguir que les escoles bressol externalitzades tornin a ser gestionades per 

l’Administració pública, de manera que subscriuen la proposta de municipalització 

de les tres escoles bressol en aquesta situació. 

No obstant això, valoren que el pla es queda molt curt, tot i que confien que 

suposi un avenç cap a la gratuïtat d’un servei fonamental per a la ciutadania, que 

tanmateix no es reflecteix en el document. Puntualitza aquesta observació amb el fet 

que les escoles bressol que hi apareixen no són públiques de debò, atès que no pas 

tothom qui ho vulgui hi pot accedir perquè, actualment, tenen un cost mensual entorn 

dels dos-cents euros sense servei de menjador, i malgrat les bonificacions existents 

no s’arriba a cobrir la totalitat de la demanda, i concreta que en aquells districtes on 

més es cobreix la demanda només s’arriba a un 58%. 

En aquest sentit, remarca que malgrat l’esforç que es farà tal com apunta 

l’informe, la construcció de deu escoles bressol i l’ampliació d’una onzena suposa 

passar de 3.162 infants no atesos a 2.252, i això comptant que només un 42,6% de 

tots els infants que estan en edat d’accedir a una escola bressol ho demana. En 

conseqüència, consideren aquesta mesura de govern del tot insuficient, i pregunta 

com pensa abordar aquesta situació el Govern de cara al curs vinent. 

Afegeix que cal adequar les ràtios de professionals, com també garantir les 

condicions laborals de les treballadores i els treballadors; i demana informació sobre 

la manera com es construiran aquestes escoles bressol, amb quins materials i qui els 
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visarà, perquè tenen constància que s’han construït escoles que no estan adaptades a 

les necessitats dels centres. Igualment, demana com es pensa garantir el transport i la 

gestió de menjadors, que actualment estan externalitzats en empreses privades, així 

com per la gestió dels educadors especials, que també estan externalitzats. 

 

La Sra. ORTIZ afirma que no es queden en aquesta mesura de govern, sinó 

que continuaran treballant incansablement perquè el patrimoni que és la xarxa 

d’escoles públiques s’ampliï, i per garantir el dret a l’educació universal en l’etapa 0-

3. 

Felicita el personal tècnic pels informes que els han requerit a fi de saber 

quina era la projecció demogràfica, però també la situació socioeconòmica i el seu 

impacte en l’accés a les escoles bressol. I afegeix que estan treballant en la tarifació 

social per reduir les barreres d’accés a aquests centres educatius. 

Finalment, adreçant-se al Sr. Ardanuy, diu que el seu llegat ha estat un full 

en blanc de cara al futur de les escoles bressol, cap planificació, ni cap projecte 

executiu; i sobretot, l’acusa d’haver estancat les escoles bressol després d’inaugurar-

ne vint el setembre de 2011, i les tres que van fer després, totes tres amb gestió 

externalitzada. 

En conseqüència, subratlla que en arribar al Govern s’han hagut de posar a 

planificar, a fer els projectes executius i programar la construcció de les noves 

escoles. I posa en relleu que amb els estudis que han plantejat poden planificar fins a 

trenta escoles bressol de cara al futur. Afegeix que han mobilitzat els solars 

necessaris per a la construcció de les escoles programades, i que han parlat amb els 

districtes. 

Finalment, confirma que volen recuperar la mitja hora de suport que 

l’anterior govern va eliminar, i que va contribuir a malmetre la qualitat educativa. I 

assegura que volen més inversió, com no pot ser d’una altra manera, però reclama a 

tots els grups que la mateixa responsabilitat que demanen per l’educació, la palesin 

en els pressupostos municipals, ja que no hi han presentat cap al·legació en defensa 

de les escoles bressol o demanant a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona que 

assumeixin els seus compromisos de finançament pel que fa a aquestes escoles. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta el suport del seu grup al Govern en la 

reivindicació a la Generalitat pel que fa al finançament de les escoles bressol, i que si 

no es poden recuperar els 1.800 euros per plaça que li pertoca posar, sí, almenys, el 

màxim possible. 

 

c) Informes 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (EM 2016-04/5) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures 
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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 2015, 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 2015 pels administradors respectius. 

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

de desembre de 2015, segons consta en document annex. 

 

Es dóna compte que la distribució de beneficis que consta al document 

annex és la següent: 

 

a) Barcelona de Serveis Municipals, SA: el benefici obtingut, 

17.703.477,49 euros, es destinen a reserva voluntària 15.898.859,82 euros i a 

reserva de capitalització 1.804.617,67 euros. 

b) Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA: el benefici obtingut, 

11.933,06 euros, es destina íntegrament a compensar resultats negatius d’exercicis 

anteriors. 

c) Informació i Comunicació de Barcelona, SA: el benefici obtingut, 

2.483.833,66 euros, es destinen a reserva legal 248.383,37 euros, a reserva 

voluntària 101.335,27 euros i la diferència, 2.134.115,02, a compensar resultats 

negatius d’exercicis anteriors. 

d) Barcelona Activa, SA: el benefici obtingut, 17.318,23 euros, es 

destinen a reserva legal 1.731,82 euros i a reserva voluntària 15.586,41 euros. 

e) Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA: el benefici 

obtingut, 107.928,56 euros, es destina íntegrament a reserva voluntària. 

f) Barcelona Cicle de l’Aigua, SA: el benefici obtingut, 13.177,30 euros, 

es destinen a reserva legal 1.317,73 euros i a reserva voluntària 11.859,57 euros. 

g) Foment de Ciutat, SA: el benefici obtingut, 7.974,10 euros, es destinen 

a reserva legal 797,41 euros i a reserva voluntària 7.176,69 euros. 

 

El Sr. PISARELLO indica que aquest punt és l’aprovació tècnica dels 

comptes d’un seguit de societats municipals, que no inclou el debat de la política 

concreta de cadascuna, que ja van tenir oportunitat de fer en els respectius consells 

d’administració i en la comissió d’Economia i Hisenda. 

Assenyala que tots els comptes anuals d’aquestes entitats han estat formulats i 

aprovats pels seus consells d’administració; que totes han tancat l’exercici amb 

resultat positiu i que cap no té endeutament a 31 de desembre de 2015, motiu pel qual 

justifica el vot favorable del Govern municipal a l’aprovació d’aquests comptes 

anuals. 

 

La Sra. RECASENS puntualitza l’observació del tinent d’alcaldia, que s’ha 

referit a una aprovació tècnica d’aquests comptes. En aquest sentit, admet que es 

tracta de complir el mandat legal al Ple de constituir-se com a junta general 

d’accionistes d’aquestes societats i aprovar els seus comptes a fi de fiscalitzar-los, 

però puntualitza que també estan aprovant els informes de gestió. 

Considera que poden estar satisfets dels comptes d’aquestes empreses, que 

aboquen un resultat positiu, però sobretot d’una gestió en què hi ha actuacions 
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destacades, entre les quals les de Bimsa, amb la reorganització de la balconada de 

Barcelona, o la licitació dels cinc lots de redacció de l’avantprojecte de cobriment de 

la ronda de Dalt; la creació de la societat Bamsa per tirar endavant política 

d’habitatge; o el cas de Foment de Ciutat Vella, que va posar en marxa el Raval 

Cultural o el pla d’actuació en l’entorn de Salvador Seguí, només per esmentar uns 

quants exemples. 

Finalment, demana que tots els canvis que el Govern vulgui fer d’ara 

endavant siguin per consens. 

 

El Sr. SIERRA indica que si bé estan obligats a signar els comptes en els 

consells d’administració, ja que altrament s’han d’acreditar irregularitats, això no 

suposa que hi estiguin d’acord, com tampoc no ho estan amb la gestió d’aquestes 

empreses. 

Precisa que no hi poden votar favorablement perquè Ciutadans no va formar 

part del Consistori fins al maig de 2015, de manera que la primera part de l’exercici 

no la poden valorar. Quant a la segona part de l’any, diu que no poden aprovar 

tampoc gestió d’aquestes empreses perquè no comparteixen el model ni els seus 

objectius estratègics; i per aquesta raó, avança l’abstenció del seu grup en aquesta 

aprovació. 

 

El Sr. BOSCH considera que els comptes presentats són correctes, de 

manera que també els aprovaran avui en aquesta sessió. Això no obstant, encoratja el 

Govern municipal a millorar la gestió i els resultats de les empreses en aspectes que 

ERC considera rellevants com ara que les adjudicacions siguin de proximitat; que 

tinguin en compte clàusules socials, i que afavoreixin la petita i mitjana empresa, les 

cooperatives, així com les empreses del tercer sector. 

 

La Sra. BALLARÍN es refereix, també, al fet que no estan votant polítiques 

municipals, sinó la gestió de les societats municipals, que implica, alhora, l’aplicació 

de polítiques municipals mitjançant societats de capital i gestors públics, que actuen 

amb més flexibilitat que no pas l’Administració, ja que ho fan d’acord amb 

normativa de dret privat. 

Avança que el seu grup votarà favorablement aquest punt en coherència amb 

el que ja han fet als consells d’administració, ara en la funció de junta general 

d’accionistes que ostenta el Plenari del Consell Municipal. Afegeix la consideració 

que ara no és el moment de valorar, una per una, la gestió d’aquestes societats 

incloses en aquest punt de l’ordre del dia perquè ja han tingut oportunitat de fer-ho 

en els respectius consells d’administració. Dóna el vistiplau a la manera com s’han 

formulat els comptes, que en tot moment compleixen la normativa vigent tal com 

acrediten els informes d’auditoria corresponents. 

 

El Sr. MULLERAS critica que en aquesta aprovació dels comptes anuals i 

els informes de gestió de set empreses municipals el debat es redueixi a dos minuts 

per part de cada representant dels grups municipals, i quatre per al ponent; i pregunta 

si aquesta és la política de transparència que preconitza el Govern municipal. 

Observa que a l’inici de mandat el Govern podia optar entre disminuir 

l’estructura empresarial municipal, la burocràcia i els costos per a la ciutadania, o bé 

incrementar-ho tot plegat, opció que ha triat. Per tant, confirma que al seu grup no li 

queda altre remei que votar en contra dels comptes d’aquestes empreses i dels 

informes de gestió. En aquest sentit, fa notar que BSM manté un parc d’atraccions 
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públic, un servei de grua amb un clar afany recaptatori, un zoològic on no s’hi fan les 

mínimes inversions necessàries, i el servei del Bicing, que continua sent un pou sense 

fons que costa cada any 12,3 milions d’euros. 

Aprofita per posar de manifest que el 2014 tant ICV-EUiA com el PSC es 

van negar a aprovar els comptes de BSM al·legant el desacord amb l’operació 

Bamsa; tanmateix, avui hi voten a favor sense que s’hagi produït cap canvi 

substancial. I addueix que els resultats de BSM són directament proporcionals a la 

pressió fiscal dels parquímetres i la grua. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança el vot contrari en aquest punt, d’entrada perquè 

el grup de la CUP no va ser partícip de l’actuació pressupostària de 2015, atès que no 

va ser al Consistori fins al maig; i també perquè reproven la consolidació, un any 

més, d’un model d’externalització en empreses privades que precaritzen els serveis 

públics i les condicions laborals. I afegeix que aquest vot contrari també està 

justificat per la manca de concreció dels comptes, que fa impossible un seguiment 

detallat de les partides. 

Finalment, denuncia que l’empresa ICB —més coneguda com a BTV—, on 

la CUP no té cap representant, els va vetar la presència de dos assessors quan van 

anar a revisar contractes i comptes, actitud que al seu parer demostra la poca 

transparència existent. 

 

El Sr. PISARELLO demana al Sr. Mulleras que no aprofiti per fer 

demagògia ara, atès que el seu grup ha tingut oportunitat de discutir aquests comptes 

i informes de gestió en la comissió d’Economia i Hisenda i en els consells 

d’administració de les empreses, on se’ls ha posat tota la informació a l’abast. 

Reitera que avui valoren des d’un punt de vista tècnic la gestió 

pressupostària d’aquestes empreses fins al final de 2015, cosa que no significa que el 

Govern comparteixi la seva orientació política o estratègica; i precisa que han 

presentat plans estratègics que, en alguns casos, recullen el que han considerat millor 

del que s’havia fet fins ara, però amb una certa reorientació. Per tant, indica al 

regidor que poden parlar quan vulgui d’aquestes noves orientacions estratègiques. 

Agraeix els vots favorables que aquí s’han expressat i, sobretot, 

consideracions com les que ha plantejat el grup d’ERC quant a l’adjudicació de 

proximitat, un aspecte que subscriuen plenament i en què treballen activament 

malgrat les dificultats que posa la legislació d’àmbit estatal. La Sra. RECASENS 

agraeix a la majoria del Plenari del Consell Municipal la votació favorable a 

aquests comptes i els respectius informes de gestió. 

Observa que hi ha a qui li sap greu que un dels llegats de l’alcalde Trias 

hagi estat introduir les clàusules socials, o la licitació dels cinc trams de la 

cobertura de la ronda de Dalt. 

Fa avinent al Sr. Pisarello que el seu grup entén lògic i legítim que 

l’actual govern faci els seus plans estratègics, i només demana que els consensuïn, 

cosa que li assegurarà que s’aprovin els comptes per majoria el proper exercici. 

 

El Sr. SIERRA insisteix que no poden emetre un informe favorable en 

aquest punt atès que, a més dels comptes, també inclou els informes de gestió. I 

posa, a tall d’exemple, que no comparteixen el model de Barcelona Activa, o el 

projecte estratègic de retallar la inversió en promoció econòmica, tal com constata 

el projecte de modificació pressupostària que retallava gairebé tres milions 

d’euros. 
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Afegeix que tampoc no comparteixen el model d’economia social, 

solidària i cooperativa del Govern municipal, i puntualitza que no estan en contra 

d’aquests conceptes, però no a costa de retallar en inversió i en promoció 

econòmica. 

 

El Sr. PISARELLO replica al Sr. Garganté que no va acudir a ICB amb 

dos assessors, que haurien fet promesa de censor, sinó amb dues persones externes 

que no van voler assumir cap compromís intrínsec com a assessors. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 

 

Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la 

part que fa referència estrictament a l’adopció dels acords precedents, per tal 

d’agilitar-ne la inscripció al Registre Mercantil. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (1576/2013)  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 22 d’abril de 2016, que DÓNA 

compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 

1001/2015, de 18 de desembre, que determina el caràcter consolidable dels 

increments de l’1% de la massa salarial de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 

2007 i 2008 segons els criteris acordats en la Mesa General de Negociació de 18 

de febrer i de 14 d’abril de 2016, i per tant ABONAR els endarreriments que en 

deriven en la mensualitat del mes d’abril. En tot cas, no correspon aquest 

abonament al personal electe, comissionats/ades i delegats/ades, consellers/es de 

districte i síndic/a de greuges. APROVAR les taules retributives des de 2007 a 

2016 que s’annexen i que són resultat de l’aplicació de la sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya número 1001/2015, de 18 de desembre. 

 

El Sr. BADIA celebra poder presentar avui aquest expedient i que es pugui 

donar compliment a la sentència; i remarca que també és fruit d’un acord amb la 

Mesa General de Treballadors de 18 de febrer, així com de diferents grups 

municipals que han manifestat la voluntat que es produís el pagament. Remarca la 

feina ingent duta a terme els darrers dos mesos, amb vint-i-nou persones implicades 

de diversos instituts municipals que han esmerçat caps de setmana, fins i tot, a fi de 

tancar les taules amb els representants dels treballadors i treballadores municipals i 

poder arribar a un acord, finalment, el 21 d’abril. 

Mostra el reconeixement a CCOO, que va impulsar la demanda, com també 

a la resta de sindicats i treballadores per haver arribat a aquest acord. 

 

El Sr. FORN manifesta el suport del seu grup a aquest punt. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que per al seu grup aquest punt significa un clar 

exemple de com es pot arribar a acords majoritaris sobre disponibilitats 

pressupostàries que no admeten discussió, i que susciten el consens de tothom. 

Això no obstant, manifesta que els preocupa un aspecte relatiu al 
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procediment, i és que ja s’ha abonat aquest 1% de la massa salarial sense la 

ratificació del Plenari del Consell Municipal d’aquest Decret d’Alcaldia, que 

consolida, a més, increments salarials, i retreu al Govern municipal el seu poc 

respecte pel Ple. 

Altrament, expressa tot el suport als funcionaris que han lluitat durant 

gairebé nou anys per aconseguir aquest increment salarial al qual tenen tot el dret; 

però insisteix que rebutgen totalment la manera de fer del Govern. 

 

El Sr. CORONAS indica que, malgrat les formalitats que comenta la Sra. 

Mejías, al seu grup li sembla molt més important pagar l’1% als treballadors que no 

pas esperar a portar-ho al Ple, sabent, a més, que ja existeix un acord. 

Celebra, doncs, que finalment es pagui aquest 1%, un deute històric i un 

perjudici molt greu als treballadors municipals durant anys. 

Afegeix la consideració sobre la mala gestió de governs anteriors pel que fa 

a aquesta qüestió, no tan sols per la manca de tarannà negociador, sinó també per la 

interposició de recursos judicials per evitar aquest pagament als treballadors. 

Reconeix al Govern municipal, doncs, la seva voluntat d’asseure’s a 

negociar amb els treballadors, tal com reclamaven els sindicats també. I li demana 

que dialogui en el cas d’altres conflictes laborals com ara el de TMB. 

 

La Sra. BALLARÍN es felicita pel diàleg i l’acord assolit, tot i que amb 

retard. 

 

Manifesta, arran de les observacions del grup de Ciutadans, que l’increment de les 

retribucions de personal han de ser ratificades pel Ple, i que un altra cosa és d’on 

surten les partides pressupostàries per satisfer aquest deute. De tota manera, entén 

que s’han de congratular que aquest conflicte històric hagi arribat a bon port. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el conflicte es va generar durant un govern 

del PSC i d’ICV-EUiA, aquesta darrera formació avui al govern. 

Entén, però, que es demostra que no calia posar el pagament de l’1% com a 

condició necessària per aprovar la modificació de crèdit de 275 milions d’euros, i que 

es tractava d’un xantatge polític del Govern municipal. 

Remarca que l’alcaldessa s’ha vist obligada per sentència judicial a fer 

aquest pagament, i també políticament, atès que tots els grups li ho han demanat. 

Observa que ara el Govern es felicita per la resolució d’aquest conflicte 

històric, però recorda que van trigar quatre mesos a asseure’s amb els treballadors, 

i deu mesos a fer el pagament. El Sr. GARGANTÉ diu que estan d’acord amb el 

compliment de la sentència i el pagament de l’1% als treballadors i treballadores 

municipals. Tanmateix, manifesta que no estan d’acord amb com s’ha fet, atès que 

es fa extensiu als directius i al personal eventual de confiança política. Entén que 

fent-ho així es perd l’oportunitat de reequilibrar les diferències salarials, i 

recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores que estan 

representats per la Junta de Personal i els diferents comitès d’empresa. 

Concreta que s’avala el pagament als nivells 28 i 30 així com als càrrecs 

de confiança que estan fora de l’àmbit de la negociació sindical i, per tant, fora de 

l’àmbit de l’aplicació de la sentència. Precisa que un gerent municipal pot arribar 

a cobrar 159.000 euros bruts anuals, i amb aquest pagament s’endurà, enguany, 

30.000 euros més, que al seu parer es podrien destinar a moltes altres coses. 

Subratlla que el pagament d’aquest 1% s’ha aconseguit gràcies als 
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treballadors, atès que l’Administració no el volia pagar fins que s’ha vist forçada 

per una sentència judicial; i denuncia que, un cop es veu obligada a fer-ho, hi 

inclou també el personal directiu, aplicant la dita “quien parte i reparte se lleva la 

mejor parte”, motiu pel qual avança l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

El Sr. BADIA tranquil·litza la Sr. Mejías confirmant que el procediment 

s’ha fet seguint el procediment establert per al compliment de la sentència. 

Puntualitza que aquest pagament ja ha estat fet, però que ara cal 

provisionar-lo en el Capítol I, per tant, fer una modificació de crèdit. 

Replica la intervenció del Sr. Garganté, dient que no van trigar quatre 

mesos a tractar aquest assumpte, sinó que des del primer dia de mandat va estar 

damunt la taula. 

 

El Sr. FORN respon al Sr. Coronas que cap grup no ha fet res que no 

hagués de fer, i en el cas concret del mandat de CiU, assenyala que van fer tot allò 

que els van dir els Serveis Jurídics i la Intervenció per preservar l’interès de 

l’Ajuntament; el mateix que ha fet el govern de Barcelona en Comú fins que ha 

tingut la sentència. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

3.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la societat privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, 

els acords següents: NOMENAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas membre i 

vicepresident del Consell d'Administració de la Societat, en substitució de la Ima. 

Sra. Mercedes Vidal Lago. ESTABLIR que el termini de designació del conseller 

que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la 

renovació que sigui procedent en el canvi de mandat consistorial. FACULTAR 

indistintament el president i el secretari del Consell d'Administració per 

comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 

com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el 

Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

ES RETIRA el dictamen precedent. COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, 

CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20160044 IBE) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana 

d’Atletisme per la seva tasca com a motor de l’atletisme català, i per la seva 

vinculació i dedicació a la promoció de l’atletisme a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. ASENS expressa el vot favorable del Govern a aquest punt de 

l’ordre del dia, entenent que aquest reconeixement és merescut per la tasca de la 

Federació com a motor de l’atletisme català, i per la seva vinculació i dedicació a 

la promoció d’aquesta disciplina esportiva a Barcelona. 

Posa en relleu que aquesta vinculació a la ciutat es remunta al 1915, any 

en què es va fundar la Federació, de manera que consideren que és un bon 

moment per reconèixer aquesta institució ja centenària, que ha passat per èpoques 

dolentes durant la Dictadura, quan els seus presidents eren nomenats a dit; i 

destaca que amb la restauració dels ajuntaments democràtics va començar la seva 
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expansió amb la participació en curses i activitats que recuperaven l’espai públic 

per a la ciutadania, com la Cursa de la Mercè o la Marató. 

Remarca, també, la implicació de la Federació amb els equipaments 

esportius de proximitat i l’organització de proves d’èxit d’atletisme en els Jocs 

Olímpics, els Jocs Europeus i Mundials. 

 

La Sra. FANDOS se suma al suport a l’atorgament d’aquesta medalla a la 

Federació Catalana d’Atletisme, que ara fa un any que celebrava el seu centenari 

amb una exposició al Museu Olímpic; i en què les imatges posaven en relleu el 

que ha significat per a l’atletisme del país. 

Destaca la bona salut actual de la Federació, que es palesa en les 

múltiples activitats que organitza, i també en l’espai públic de la ciutat, ja que no 

hi ha indret on no es pugui trobar algú que corre; i les mateixes escoles programen 

cada dia més activitats d’atletisme. Assenyala que tot plegat ha suposat, també, un 

increment de les persones federades, i la major implicació de les dones en el món 

de l’esport. Igualment, destaca la seva contribució en la multiplicació de curses 

populars. 

Remarca el paper de la Federació en l’impuls de Barcelona com a ciutat 

de l’esport; i destaca que sempre ha estat al costat de l’Ajuntament, tant en els 

Jocs Olímpics com en l’organització conjunta dels Jocs Europeus del 2010 o els 

Mundials Júnior del 2012. 

Finalment, parafraseja el que el doctor Álvaro Presta va dir com a 

president en la constitució de la junta de la Federació ara fa cent anys: “Homes de 

l’esport, per Catalunya, pels nostres sants ideals, per la salvació de la nostra 

identitat esportiva, inscriviu els vostres noms a la Federació Atlètica Catalana”. I 

diu que està convençuda que el Dr. Presta i el seu equip avui estarien orgullosos 

del que ha significat la Federació durant cent anys. 

 

La Sra. BARCELÓ felicita, en nom del seu grup, la Federació Catalana 

d’Atletisme per la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu. 

Destaca que aquesta institució ha treballat per la promoció de l’atletisme 

a la ciutat, i aprofita per recordar que l’actual govern municipal encara no ha 

presentat el seu projecte esportiu per a la ciutat. 

Així, subratlla que la promoció de l’esport ha de ser una prioritat tenint en compte els 

beneficis socials que reporten els seus valors, i que cal potenciar els esdeveniments 

internacionals perquè Barcelona continuï sent clau en el món de l’esport i mantingui 

l’esperit de Barcelona 92. 

Valora la bona feina feta per la Federació, que de bon principi es va 

proposar disposar d’un estadi que va servir en el futur com a aval perquè Barcelona 

esdevingués seu dels Jocs Olímpics del 1992. 

Destaca que l’esport potencia els valors d’entrega, superació, il·lusió, 

responsabilitat o capacitat crítica, tots valors ben presents en la Federació, tenint en 

compte igualment el grau de sacrifici que implica l’atletisme, de vegades poc valorat. 

Destaca l’èxit obtingut per Carmen Valero en guanyar el títol de campiona 

mundial de cros, la primera vegada que una atleta catalana ho aconseguia, i que 

després continuarien amb Jordi Llopart, que es va convertir en el primer català 

campió d’Europa de marxa atlètica i segon en els Jocs Olímpics de Moscou. 

Considera, que entre aquests èxits, i tots els que han estat i vindran, un dels 

més importants és la tasca de la federació per difondre els valors de l’esport i de la 

ciutat, i expressa el reconeixement per la seva tasca, ara ja centenària. 
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El Sr. PUIGCORBÉ destaca el compromís ferm i continuat amb l’esport i el 

país que la Federació Catalana d’Atletisme ha demostrat durant més d’un segle; una 

entitat privada sense ànim de lucre integrada per clubs, agrupacions, associacions 

esportives, atletes, jutges i entrenadors dedicats a la pràctica de l’atletisme, però 

també al desenvolupament i l’organització i el foment d’activitats atlètiques en 

l’àmbit català. 

Remarca que al llarg de la seva dilatada trajectòria, la Federació ha tingut 

com a presidents destacades personalitats cíviques, que han contribuït a fer créixer 

l’àmbit esportiu, cultural i associatiu de la ciutat, i cita, a tall d’exemple, Àlvar Presta 

Torns, Agustí Pi i Sunyer, Joan Coma Sarasols, Gumersind Brunet o Romà Cuyas. 

Manifesta que ERC creu fermament en la necessitat d’honorar des de les 

institucions públiques les persones i entitats que han treballat i lluitat per millorar la 

qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya en totes les seves facetes. Afegeix la 

consideració que aquesta mena de distincions són la millor manera de projectar-se 

com a model d’exemplaritat col·lectiva, tant per a les generacions present com 

futures. 

Anuncia, per tant, el vot favorable del seu grup a la concessió d’aquesta 

medalla, i encoratja la Federació Catalana d’Atletisme a continuar el camí exemplar 

que ha permès farcir d’èxits l’esport català en la disciplina de l’atletisme. 

 
El Sr. COLLBONI expressa el vot favorable del seu grup i s’afegeix a les 

felicitacions a la Federació Catalana d’Atletisme, una entitat centenària i la primera 

federació de tot Espanya. 

Destaca el paper que va tenir aquesta federació en els Jocs Olímpics del 

1920, amb una disciplina esportiva que ha donat grans noms a l’esport català, però 

també ha apostat per la participació popular, atès que actualment l’atletisme és un 

dels esports de base més practicats per la ciutadania a Catalunya. 

Entre els noms propis, esmenta Pere Prat, Jordi Llopart, el marxista Daniel 

Plaza, i esdeveniments com els Jocs Olímpics del 1992, passant per la convocatòria 

d’esdeveniments com el Mundial d’Atletisme del 2010, o el Júnior del 2012, que la 

Federació ha col·laborat a fer possibles, juntament amb la ciutat i l’Ajuntament. 

Té un reconeixement per als presidents de la junta de la Federació d’ençà 

que es va fundar, entre els quals Àlvar Presta, el 1915, fins a l’actual, Joan 

Villuendas, i a totes les persones que d’una manera o altra estan vinculades a 

l’atletisme a Catalunya. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma al reconeixement expressat pels 

grups que l’han precedit per la trajectòria d’una de les entitats més representatives 

de l’esport català. 

Remarca que aquesta federació, que l’any passat va celebrar el seu 

centenari, ha anat creixent i adquirint importància en la tasca de promoció i 

pràctica de l’atletisme, també entre les dones, els joves, la gent gran i persones 

amb discapacitat; i, alhora, realça el seu protagonisme en l’organització de 

campionats i competicions arreu, i la seva vinculació amb la ciutat, tant pel que fa 

a la seva participació en esdeveniments esportius de gran magnitud, com van ser 

els Jocs Mediterranis el 1955, la Copa del Món d’Atletisme el 1989, els Jocs 

Olímpics del 1992, però també pel seu paper decisiu en la planificació 

d’instal·lacions esportives com l’estadi Serrahima o el mateix Estadi Olímpic de 

Montjuïc; així com la seva col·laboració en l’organització de curses populars com 
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la de la Mercè o la del Corte Inglés i la Marató de Barcelona. 

Destaca que la Federació Catalana d’Atletisme ha esdevingut un exemple 

de compromís amb l’esport barceloní i català, amb prop de cent cinquanta clubs 

federats, i també amb l’esport espanyol i internacional. 

En conseqüència, considera que amb l’atorgament de la Medalla d’Or al 

Mèrit Esportiu, l’Ajuntament premia la trajectòria de la feina ben feta, la tenacitat 

i els valors que ha sabut transmetre a esportistes, directius i clubs al llarg d’un 

segle, i que l’han convertit en una referència esportiva, social i de valors. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que el seu grup no dóna suport a la concessió 

d’aquesta Medalla d’Or al Mèrit Esportiu, no perquè no reconegui la feina feta per 

la Federació Catalana d’Atletisme, que els altres grups ja han glossat, sinó perquè 

consideren que és amb el suport diari a les entitats esportives de la ciutat que es 

demostra el reconeixement a la seva tasca. 

En conseqüència, i com ja han dit altres vegades, manifesta que no 

comparteixen el criteri d’atorgament de medalles com a reconeixement de la feina, 

que valoren com un criteri de competitivitat i meritocràcia, que al seu parer no són 

els que haurien de prevaldre en un ajuntament governat per Barcelona en Comú; 

de la mateixa manera que creuen que cal revisar-los a fi de no premiar uns en 

detriment d’altres. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra del Sr. Garganté i 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per 

la Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en sessió 

de 10 de desembre de 2014, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels 

seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 

de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, i d’altres modificacions adients, d’acord amb el text incorporat en 

l’expedient administratiu. ENCARREGAR al Consorci per a la Defensa de la 

Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada definitivament la modificació 

dels seus estatuts i en vigor, Consorci Besòs Tordera), que actuant en nom i 

representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels corresponents 

anuncis d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de l’expedient a informació 

pública, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que procedeixi a la 

publicació íntegra del text de la modificació dels estatuts definitivament aprovada 

en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que preveu l’article 70.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. CONSIDERAR 

definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el període 

d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. DONAR 

trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, 

als efectes escaients. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté 
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i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de l’Eixample 

 

6.- (13PL16155)  RECTIFICAR, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’errada 

material continguda al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal en sessió de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora 

urbana d’ordenació volumètrica de l’edifici situat entre mitgeres al passatge de 

Mercader, núm. 11, promogut per Grup MED Corporatiu, SAU, en el sentit a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per 

reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR el plànol esmenat al document 

definitiu del pla. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

7.- (09PL15395)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 

4/1999, de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992 de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació 

del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de la titularitat, 

tipus i ordenació dels sòls d’equipament de les parcel·les al carrer Pomaret, 106-

108, promogut per la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, tenint en 

compte l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, 

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; NOTIFICAR 

aquest acord als promotors del pla, i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

La Sra. SANZ presenta aquest punt recordant que en el marc de la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ja van tenir ocasió de comentar l’expedient. 

Tanmateix, assenyala que han fet arribar a tots els grups un informe tecnicojurídic 

extens i detallat, així com els antecedents que motiven l’arxiu de les actuacions. 

Indica que es tracta d’un expedient que dóna compliment a la sentència de 2015 que 

anul·la l’acord de denegació d’aprovació definitiva del 2010, i que exigeix continuar 

la tramitació en el punt que va quedar abans d’aquella denegació. 

Precisa que la continuació de la tramitació implica tornar a la situació de 

2009, de suspensió de l’aprovació definitiva, atès que les condicions exposades no es 

complien, de manera que a hores d’ara s’exigeix declarar la caducitat de l’expedient 

de tramitació del pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de la 

titularitat dels sòls d’equipament de les parcel·les al carrer de Pomaret, 106-108. 

 

El Sr. MARTÍ avança que el seu grup votarà a favor de la declaració de 

caducitat del tràmit d’aquest PEU per les raons que ha exposat la tinenta d’alcaldia, 

però sobretot pel contingut de l’informe elaborat per la Direcció de Serveis de 

Planejament. Precisa que hi ha dos motius bàsics, el primer dels quals és que 

qualsevol planejament derivat no pot alterar els paràmetres previstos en el 

planejament general quant a l’índex d’edificabilitat i d’alçada màxima. En segon 

lloc, indica que la caducitat que avui aproven no prejutja que més endavant els 
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promotors puguin presentar un altre planejament que incorpori els requeriments 

tenint en compte que es tracta d’una finca que està dins la zona d’influència del parc 

de Collserola. 

 

El Sr. BLANCO assenyala que el seu grup havia fet reserva de vot en aquest 

punt mentre esperaven la documentació que ja els ha estat lliurada. Remarca que 

l’expedient és força complicat, i que inclou sentències judicials. 

Així, diu que no acaben de comprendre com és que el 2013 es va prendre la 

decisió de recórrer una decisió del TSC, que era molt senzilla de complir, atès que 

només demanava al Plenari del Consell Municipal que atorgués un termini d’un mes 

per examinar la documentació presentada pels promotors a fi de prendre una decisió 

en conseqüència. 

Per tant, tres anys després s’imposa complir aquella sentència, pagar les 

costes del judici i els advocats, motiu pel qual avança que Ciutadans és favorable a 

complir-la. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del grup d’ERC. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix la feina feta pels serveis tècnics municipals, que 

resulta aclaridora. 
Considera que fóra bo que avaluessin com han arribat fins a aquest punt, i 

fins on han estat capaços d’arribar per intentar aturar intervencions en un espai tan 

sensible com Collserola. 

 

El Sr. MULLERAS reitera l’argument que ja va expressar en comissió, en el 

sentit que el Govern municipal s’oposa a la construcció de l’escola únicament per 

motius ideològics, amb el risc que implica de reclamacions legals que podrien 

suposar un greu perjudici patrimonial per a l’Ajuntament. 

 

La Sra. LECHA ratifica el vot que van fer en comissió. 

Es refereix al fet que el solar se situa a la zona d’influència del parc de 

Collserola; que s’establia una edificabilitat important, i tot i que es modifiqués, 

l’impacte visual és molt perjudicial per a la zona del parc. Per tant, demana que es 

prenguin mesures per assegurar la inviabilitat d’un futur pla d’aquestes 

característiques. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que estan parlant d’un equipament escolar 

que es vol construir en sòl qualificat d’equipament pel PGM. 

Es refereix al fet que el Govern municipal del PSC i ICV-EUiA va 

aprovar inicialment l’expedient el 2009, i llavors no van considerar que existissin 

deficiències insalvables. Per tant, pregunta què ha canviat; i recorda que 

l’Ajuntament ha perdut diversos plets judicials arran d’aquest projecte, i ha estat 

condemnat a pagar costes per més de cinc mil euros. 

Alerta que el que avui estan vetant pot generar, en el futur, un daltabaix 

patrimonial amb les consegüents reclamacions judicials; i, si això passa, pregunta 

al Govern si està disposat a assumir les conseqüències. 

 

La Sra. SANZ es remet a la resposta que van donar en comissió al grup 

del PP; recorda al Sr. Mulleras que disposen d’un informe molt extens que 

aclareix plenament aquesta actuació, que no és altra que complir una sentència. 
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I afirma que cal vetllar perquè, en aquest cas un equipament educatiu, 

respecti les volumetries, les alçades i l’edificabilitat de PGM. Afegeix, doncs, que 

cal preservar un àmbit protegit com és Collserola, complir la sentència i garantir, 

alhora, que hi hagi equipaments educatius suficients i públics. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (15PL16358)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada 

al carrer Pons i Gallarza, núm. 32, i carrer Fraga, núms. 2-18, promogut per 080 

Arquitectura i Gestió, SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tècnic-jurídic de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i, a l'efecte 

de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ indica que aquesta aprovació definitiva del Pla especial 

urbanístic (PEU) afecta la masia de Can Estruch, que ja es va debatre a bastament 

en comissió. Així, davant la demanda formulada pel grup d’ERC d’aprofundir en 

el projecte, fa avinent que els serveis tècnics ja han fet els aclariments pertinents i 

han participat en diferents reunions en què també s’han atès les demandes 

formulades per aquest grup i que s’han incorporat a la proposta d’acord que ara 

porten a aprovació. 

Explica que, a fi d’assegurar una protecció major a l’edifici, han afegit una 

prescripció que acompanya el pla que ja han fet arribar a tots els grups i també al 

secretari. Manifesta la voluntat del Govern de preservar els elements patrimonials, no 

només ajustant-se a la regulació existent, sinó incorporant, també, tot allò que pugui 

ajudar a aquesta preservació, motiu pel qual tenen la previsió de treballar en la 

revisió del catàleg de patrimoni a fi que en casos com el que avui els ocupa, les fitxes 

s’ajustin sempre a la realitat de l’estat dels edificis amb l’objectiu d’evitar possibles 

interpretacions subjectives que puguin qüestionar el patrimoni de la ciutat. El Sr. 

CIURANA recorda que en comissió van demanar de deixar aquest punt sobre la 

taula, però que en vista del nou redactat avança que hi votaran favorablement. 

Entenen que la preservació de la memòria històrica de Sant Andreu mereix 

una atenció especial perquè aquest projecte arquitectònic concret s’acabi 

desenvolupant. Afegeix la demanda que a l’hora de tramitar la llicència posin 

especial atenció a evitar la desfiguració de l’espai. 

Seguidament, es refereix a la necessitat que l’escola La Gavina, situada en 

l’espai que afecta el pla, trobi una nova ubicació definitiva. Per tant, demana que 

l’Ajuntament col·labori per fer-ho possible. 

 

El Sr. BLANCO es reafirma en el posicionament favorable que van 

expressar en comissió en considerar que el projecte realça l’edifici original, que 

reorganitza la parcel·la correctament, alhora que té un informe favorable de 

Patrimoni. 

 

El Sr. CORONAS recorda que en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat van votar en contra de l’aprovació d’aquest PEU amb el convenciment que 

no s’adequava a la protecció que té la masia, atès que el seu valor resideix en la seva 
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tipologia estructural. 

Indica que després de sol·licitar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, 

tant a la comissió com a la Junta de Portaveus, i no rebre el suport necessari, van 

demanar una reunió amb el servei de Patrimoni i Urbanisme, en què van estudiar la 

problemàtica de la protecció d’elements i tipologia de Can Estruch, i van arribar 

finalment a l’acord de requerir que el projecte tècnic que es derivi del PEU resolgui 

el manteniment i el realçament dels murs estructurals i configuradors de la masia, 

així com els coronaments i estucs d’acabat exteriors, juntament amb la relació 

volumètrica de la masia amb els cossos projectats a posteriori. 

Finalment, després d’agrair la proposta a Patrimoni, avança el vot favorable. 

 

El Sr. MÒDOL considera que aquest PEU realça l’edifici catalogat i permet 

la seva rehabilitació a fi d’afegir-hi nous usos. Igualment, diu que confia que les 

prescripcions afegides d’ofici hagin estat acordades amb els promotors del PEU. 

Aprofita per agrair l’esforç del grup d’ERC per vetllar pel patrimoni. 

 

El Sr. MULLERAS ratifica el vot favorable que van expressar en comissió a 

aquest PEU d’iniciativa privada. Remarca que els informes arquitectònics i 

tecnicojurídics eren favorables; i que el Ple del Districte de Sant Andreu va informar 

favorablement aquest PEU, al qual no es va presentar cap al·legació. 

 

La Sra. LECHA valora la prescripció afegida al PEU, però confirma que 

mantenen el vot d’abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables a aquest PEU i valora l’interès 

mostrat per tots els grups. 

Celebra, també, que mitjançant el diàleg i les aportacions positives dels 

grups hagin estat capaços de millorar aquest PEU, i assegura que vetllaran perquè 

la llicència compleixi tots els requeriments. S’APROVA el dictamen en debat amb 

l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira amb aquest nou redactat: 

 

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada 

al carrer Pons i Gallarza, núm. 32, i carrer Fraga, núms. 2-18, promogut per 080 

Arquitectura i Gestió, SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tècnic-jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, 

a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; DETERMINAR que, a 

l’empara de l’article 92. 1. a) del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeixen 

d’ofici les prescripcions següents: el projecte tècnic que executi el pla, haurà de 

garantir, pel que fa a la masia de Can Estruch, el manteniment i recuperació dels 

murs estructurals (MR-1,MR-2. MR-4, MR-6, MR-7, MR-8 i MR-10, MR-13, 

MR-15, MR-16, MR- 

17); haurà de donar una solució arquitectònica i constructiva que permeti 

compatibilitzar aquests elements estructurals amb les obres d’adequació a l’ús 

d’habitatges que es proposa i haurà de destacar la imatge i percepció del volum 

original de la masia respecte dels cossos edificats més recents situats a la 

cantonada dels carrers de Pons i Gallarza i de Fraga. 

 

b) Proposicions 
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PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1.- (M1519/3203) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Convocar urgentment la Taula 

de Treball formada per associacions, veïns i grups polítics, per fer el seguiment 

dels projectes i les obres del cobriment de la ronda de Dalt que es desenvolupin. 

2.- Assignar recursos tècnics i econòmics per aconseguir que la cobertura de la 

ronda de Dalt sigui un fet. 3.- Començar els treballs de cobertura aquest mandat, 

incloent els equipaments necessaris que s'acordin en els processos de participació, 

per tal que la ronda de Dalt esdevingui un punt de connexió i trobada. 

 

La Sra. FANDOS defineix la proposició com un acte de justícia amb uns 

veïns, representants dels quals avui els acompanyen, que fa molt anys que 

suporten les molèsties d’una autopista que passa per davant de les seves cases, 

molts dels quals, quan van anar-hi a viure, estaven davant d’un passeig al peu de 

la muntanya. 

Remarca que la ronda de Dalt ha significat una ferida que ha separat barris, i 

consideren que és moment de fer justícia; i posa en relleu els anys de lluita 

d’associacions de veïns, de reclamacions i de pressió, que van tenir resposta durant el 

mandat anterior amb l’elaboració d’un estudi de viabilitat —que porta físicament—

,que va comportar un acord de fases amb les entitats i les associacions que 

reivindiquen la cobertura de la ronda. Precisa que, entre altres aspectes, aquest acord 

va significar la licitació de cinc lots de redacció de l’avantprojecte per al cobriment 

de la ronda de Dalt, i el pressupost corresponent. Precisa que, en acabar el mandat, 

també havien obtingut una declaració signada per tots els grups municipals en què es 

comprometien al cobriment de la ronda de Dalt. 

Fa notar que l’actual govern ha trigat més de vuit mesos a fer l’adjudicació; 

ha aturat les taules de treball real i ha tallat el diàleg amb els veïns; però, sobretot, ha 

generat el dubte de si realment vol fer el cobriment. 

En conseqüència, justifica la presentació d’aquesta proposició a fi de 

demanar al Govern de la ciutat que convoqui la taula de treball real, i celebra que el 

Govern ja ho hagi fet just després de presentar aquesta proposició. Tanmateix, 

demanen que aquesta taula sigui la que reclamen els veïns i les veïnes, i no només un 

fòrum on el Govern expliqui allò que no volen sentir. 

Afegeix la demanda d’assignació de recursos tècnics i econòmics que el pla 

de fases establia; i que es comprometin que començaran les obres durant aquest 

mandat, incloent el debat sobre els equipaments necessaris que s’acordin en un 

procés de participació amb els veïns. 

Posa de manifest que aquests veïns i veïnes han fet una proposta al PAM 

que ha estat, de llarg, la més votada; i considera que avui tots els grups municipals 

han de ratificar el compromís assumit durant el mandat anterior al qual ja s’ha referit, 

i que sigui el darrer cop que els veïns i les veïnes assisteixin a un ple amb samarretes 

reivindicatives, i confia que la propera vegada que es trobin sigui entorn d’una taula 

de treball i que tothom en surti satisfet. 

 

El Sr. ALONSO, d’entrada, saluda els veïns i les veïnes que els 
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acompanyen, i expressa tot el suport del seu grup a les associacions que porten trenta 

anys amb una reivindicació que consideren del tot justa. Fa notar, en aquest sentit, 

que la ronda de Dalt significa per a alguns residents haver de suportar uns nivells de 

soroll per sobre dels màxims permesos per la normativa; alhora que suposa una 

fractura urbanística que separa barris de muntanya de la resta de la ciutat. 

En conseqüència, manifesta que el seu grup defensa les accions concretes 

per resoldre aquestes qüestions i que passen pel cobriment de determinats trams de la 

ronda de Dalt. 

Seguidament, rebutja l’actuació d’algunes formacions polítiques. Es 

refereix, en primer lloc, a Barcelona en Comú, que acaba de donar l’esquena a trenta 

anys de reivindicacions veïnals, obviant, també, que la proposta de cobriment de la 

ronda de Dalt és la més votada en el procés participatiu del PAM. Entén que aquest 

fet demostra que a Barcelona en Comú només li interessen els processos participatius 

que donen suport a les seves propostes. 

Afegeix que també discrepen amb les actuacions de CiU i del PSC; en el 

primer cas, considera clarament electoralista prometre, pocs mesos abans d’unes 

eleccions, que es farà una infraestructura d’un import estimat de quatre-cents milions 

d’euros. Mentre que en el cas del Grup Socialista, li retreu, també, que abans de les 

darreres eleccions municipals es fes una foto amb CiU defensant aquesta inversió, i 

ara es postuli per entrar en un govern que defensa el contrari. 

Acaba la seva intervenció amb la proposta d’elaboració d’un pla director 

d’infraestructures per reconduir el desgavell que acaba de descriure, i que ja han 

anunciat juntament amb un paquet de mesures per millorar el govern de la ciutat. 

Precisa que el pla esmentat hauria d’abastar més d’una legislatura, i que s’ha 

d’elaborar sobre la base del consens polític i amb una perspectiva de ciutat, i hauria 

de recollir totes les actuacions en infraestructures promeses a la ciutadania i concretar 

calendaris i pressupostos. Consideren que aquest pla d’infraestructures ha de servir 

per evitar les falses promeses i la demagògia que, massa sovint, planen en els anuncis 

polítics. 

Finalment, avança el vot favorable a la proposició per respecte als veïns i 

per la convicció que, la seva, és una reivindicació justa. 

 

El Sr. CORONAS dóna la benvinguda als representants de les cinc 

associacions de veïns d’Horta-Guinardó que estan darrere d’aquesta reivindicació 

històrica, i els manifesta el suport d’ERC a la demanda de cobriment de la ronda 

pensant a recuperar el passeig de la Vall d’Hebron, que de passeig, avui dia, només 

en conserva el nom. 

Reconeix que durant el mandat anterior, i donant compliment al PAD 

d’Horta-Guinardó, es van fer estudis de cobriment i de soterrament de la ronda de 

Dalt al seu pas pels barris de la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, Vall 

d’Hebron i Horta, i es van valorar tècnicament i amb les associacions de veïns 

diverses propostes. Tanmateix, retreu que tot això esperessin a fer-ho al final del 

mandat i no pas a l’inici, tal com reclamava ERC. 

Es refereix al fet que els veïns han demanat a l’alcaldessa de formar part de 

la taula de treball juntament amb membres del Consistori, un calendari de reunions 

cada dos mesos, així com dotar de pressupost el projecte, però assenyala que de tot 

plegat només n’han tret la certesa que formarien part de la taula de treball, prevista 

per a començaments d’abril, però que no va ser convocada fins ahir. 

Quant al procés participatiu obert als veïns i veïnes d’Horta-Guinardó, Nou 

Barris, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a fi de consensuar les millors opcions per 
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intervenir a la ronda de Dalt, recorda que la proposta de cobriment presentada pels 

veïns ha estat la més votada, amb el doble de suports que la segona més votada en el 

procés del PAD. 

Pel que fa a la reunió de divendres passat del Govern municipal amb veïns i 

veïnes d’Horta-Guinardó per parlar del cobriment de la ronda, posa de manifest que 

l’equip de l’alcaldessa va apuntar que considerava inviable el pla, malgrat ser el més 

votat en el procés participatiu, i els va exposar un full de ruta totalment diferent que 

va provocar la indignació comprensible de les associacions presents a la reunió. 

En conseqüència, manifesta que tenen la sensació que tant la Sra. Vidal, 

regidora d’Horta-Guinardó, com la Sra. Sanz, tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Ecologia 

i Urbanisme, els han enganyat a tots o, si més no, ho pretenen. 

Puntualitza que entenen que el cobriment de la ronda de Dalt no és només 

posar una llosa de formigó, sinó que implica un estudi en profunditat amb tots els 

agents implicats en la dinamització de la zona, tant a escala social com cultural o 

econòmica, que converteixi el passeig de la Vall d’Hebron en un eix cívic de primera 

magnitud; i, també, en un element cabdal del que la seva formació anomena la 

“ronda de les persones”, i que ERC proposa en el seu programa. 

 

El Sr. MÒDOL, abans d’encetar la seva intervenció, mostra una samarreta 

reivindicativa del cobriment de la ronda de Dalt, i dóna compliment, així, a una 

promesa que va fer als veïns. 

Fet això, assenyala que el seu grup fa molt de temps que defensa aquesta 

intervenció a la ronda, i celebra que ara s’hi sumi CiU, així com el Govern de la 

ciutat, si és que finalment s’hi apunta. 

Explica que han fet un seguiment exhaustiu que els ha portat a fer seva la lluita 

veïnal, i remarca que els veïns estan informats i al corrent de totes les negociacions 

dutes a terme aquest mandat pel que fa a la modificació pressupostària. Així, doncs, 

es mostra satisfet de confirmar que han aconseguit 15 milions d’euros que es 

destinaran al cobriment de trams concrets de la ronda de Dalt. 

Addueix que en aquest cas, com en d’altres, no es tracta de competir per 

l’autoria dels acords, ja que són qüestions d’abast ciutadà, i avança que una vegada 

aconseguits aquests quinze milions d’euros lluitaran per la resta, i convida els grups 

municipals a sumar-se a aquesta tasca. 

Després d’anunciar el vot favorable a la proposició, observa que, tanmateix, 

significa un pas enrere, perquè el seu grup ja donava per fet que s’havien encarregat 

uns estudis, pactats amb el grup del PSC, a finals del mandat passat, amb una 

proposta d’inversió que l’actual govern va voler frenar, i va intentar alterar els 

estudis per no haver de fer la cobertura. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ ratifica que el seu grup sempre ha defensat el 

cobriment de la ronda de Dalt als barris de la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, 

Montbau, Vall d’Hebron i Horta. En aquest sentit, recorda que l’any 1990, quan es 

van fer les rondes, van expressar que no hi havia cap raó per excloure aquests barris 

de la cobertura de la ronda, com sí que s’havia fet en altres al seu pas. 

Destaca que la persistència del seu grup es va plasmar el 2008, quan es va 

aprovar per unanimitat una proposta seva per aconseguir l’objectiu de cobertura de la 

ronda en els trams esmentats. Afegeix que el 2014, davant la passivitat del Govern 

municipal, i dels dubtes generats per projectes com “Portes de Collserola”, van 

aconseguir la inclusió d’una partida de tres-cents mil euros per a la redacció dels 

estudis i projectes encaminats a la cobertura de la ronda. 
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Tanmateix, lamenta que aquesta via no va tenir continuïtat, malgrat que CiU 

i el PSC, a les portes d’unes eleccions municipals, van pactar una partida dels 

pressupostos de 2015 de 4,5 milions d’euros amb aquest objectiu, dels quals només 

es van executar quatre-cents mil euros. Afegeix que amb l’actual govern municipal 

aquesta pretensió s’ha refredat, tot i que en l’anterior mandat el grup d’ICV-EUiA, 

ara al govern, hi havia donat suport. 

Això no obstant, expressa el desig que la reobertura d’aquest debat al Ple 

serveixi perquè la cobertura de la ronda de Dalt al seu pas pels barris esmentats 

esdevingui una realitat, atès que si bé no pot negar la utilitat de les rondes per a la 

mobilitat, i que en el seu moment van servir per a la transformació dels barris, cal 

reconèixer que és imprescindible que no signifiquin una cicatriu que divideix el 

territori i impedeix la instal·lació de nous equipaments als barris afectats. 

En conseqüència, manifesta la necessitat d’accelerar el procés per disposar 

de tots els estudis, definir les fases i concretar la cobertura, una reivindicació que fa 

trenta anys que espera ser resolta. 

 

La Sra. LECHA saluda, al seu torn, els veïns i les veïnes. 

Remarca que la cobertura de la ronda de Dalt és una demanda veïnal 

històrica de prop de trenta anys; assenyala que aquesta infraestructura suposa una 

barrera que talla barris pel mig, i una font de contaminació atmosfèrica i acústica. 

Igualment, suposa un impediment per a la mobilitat de les persones, i configura un 

paisatge urbà que gira l’esquena al concepte d’una ciutat per viure en societat. 

Fa notar que la ronda respon a un model de ciutat en pro dels grans 

esdeveniments, sense cap escrúpol al fet que el vehicle privat pogués circular sense 

problemes en detriment de la connexió i la cohesió dels barris, aplicant un urbanisme 

absolutament agressiu. Observa que, tot i que ara els grups del PSC i CiU treguin a 

relluir aquesta problemàtica en comissions i al Ple, la realitat és que aquesta situació 

no s’ha acarat en cap legislatura, tret d’algunes mesures pal·liatives per justificar-se, i 

l’encàrrec d’uns estudis al final del mandat passat. 

Considera que si algun dia s’arriba a cobrir la ronda de Dalt, malgrat la 

magnitud del projecte sempre serà una mesura pal·liativa, ja que la contaminació 

atmosfèrica no es pot amagar. Destaca que la xarxa de mobilitat que diàriament 

obliga milers de persones a entrar i sortir de la ciutat per les rondes fent ús del 

vehicle privat ocasiona acumulacions molt remarcables de trànsit, és la principal font 

de problemes, i el resultat d’un model de ciutat imposat durant més de tres dècades. 

Per tant, la conclusió és que la xarxa de transport públic és totalment deficitària, i no 

dóna resposta a les necessitats de mobilitat de la població tant a escala de ciutat com 

de l’àrea metropolitana. 

Assenyala que la situació ha arribat a un punt que s’imposa l’aplicació de 

mesures i deixar d’ignorar o de fer interpretacions partidistes de les necessitats dels 

veïns i veïnes dels barris afectats. Per tant, consideren evident que cal convocar la 

taula de treball amb veïns i tècnics, i que els grups municipals s’han de mantenir en 

un segon pla per evitar picabaralles de partit, a fi de començar d’una vegada, ni que 

sigui per fases, a solucionar el problema de la ronda. Reconeix que es tracta d’un 

projecte molt complex i costós, però entenen que la salut de la població s’ho val, 

alhora que cal restituir els greuges creats arran de la febre olímpica del 1992. 

Per tot plegat, anuncia el vot favorable a la proposició, sent conscients de la 

utilització per part de CiU, que la presenta més que altra cosa per acontentar 

l’electorat i, alhora, desgastar el Govern. 
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La Sra. SANZ dóna les gràcies pel suport al procés participatiu “Decidim 

Barcelona” del PAM i dels PAD que han expressat la majoria de grups municipals, i 

comparteix el respecte a la mobilització ciutadana en aquesta qüestió i en moltes 

altres que també s’han posat de manifest en el marc de la plataforma. Observa que si 

històricament a Barcelona s’han fet moltes reivindicacions justes i necessàries és 

perquè molts veïns i veïnes dels barris les defensen cada dia. 

Fa avinent que, a diferència del que ha succeït els darrers anys, el Govern 

municipal ha assumit el compromís d’abordar grans projectes de transformació 

urbana d’infraestructures i obres per l’impacte que suposen per a la ciutat, cosa que 

reclama rigorositat, sinceritat i transparència des de bon principi. 

Remarca que el Govern municipal no fa promeses, no ensenya projectes 

sense haver estudiat i comprovat la seva viabilitat. Entén que aquesta és la seva 

responsabilitat com a govern: fer possibles projectes que donin resposta a les 

necessitats expressades per la ciutadania. Altrament, no volen projectes 

empantanegats com La Sagrera o la L9 de metro. Per això, afirma que el Govern ha 

acarat la reivindicació que cal actuar a la ronda de Dalt, motiu pel qual estan 

estudiant la manera de fer-ho al més aviat possible, amb propostes que permetin 

rapidesa en l’execució i incorporant-hi la proposta de cobertura reivindicada pels 

veïns i veïnes, que connecti els barris i que permeti que tot l’entorn sigui habitable de 

debò. 

Per tant, confirma que donaran suport a la proposició, conscients del 

compromís que implica. Reconeix, igualment, que s’han retardat un parell de mesos 

en la convocatòria de la comissió de seguiment, però entén que en cap cas és un 

temps comparable als tres anys i mig que l’anterior govern va trigar a fer alguna cosa 

en aquest sentit. La Sra. FANDOS addueix que si fos nova en aquesta sala 

probablement també creuria els arguments de la tinenta d’alcaldia, com entén que és 

el cas del Sr. Alonso. 

Adreçant-se al Sr. Mòdol, li recorda que ella va estar vuit anys de regidora 

adscrita a Horta-Guinardó —coincidint amb un govern socialista a la ciutat i d’ICV-

EUiA al Districte—, i li recomana que comprovi amb les actes quantes vegades CiU 

va demanar la cobertura de la ronda de Dalt. 

Nega, doncs, que avui hagin descobert el problema de la ronda de Dalt, i 

insisteix que quan la regidora Vila va arribar al Districte no hi va trobar absolutament 

res respecte d'això, i va haver de començar de zero. 

Rebat a la Sra. Sanz que es dediquin a fer projectes que no són altra cosa 

que paper mullat, i li confirma que el que avui porta va estar elaborat per Bimsa per 

encàrrec de l’anterior govern. 

Explica que durant el mandat anterior, entre que s’hi van posar i van 

treballar el projecte amb els veïns, hi va haver diferents fases i opcions i, finalment, 

van arribar a l’acord de tirar endavant els avantprojectes. Admet que potser van trigar 

més del que els veïns haurien volgut, però en cap cas vint-i-quatre anys d’inacció. 

Afirma que pot acceptar les crítiques de la CUP o de Ciutadans, però no les 

del Grup Socialista, que va governar durant dècades i no va fer res quant a la ronda 

de Dalt, i li retreu que, a més, avui es permeti titllar-los d’oportunistes. 

Això no obstant, celebra que el Govern hagi acceptat la proposició, i confia 

que la seva actitud sigui sincera, alhora que li demana que es posi les piles i comenci 

a treballar. 

 

El Sr. ALONSO reconeix que són nous a l’Ajuntament, però també assegura 

que aprenen ràpid. 
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Adreçant-se al Sr. Mòdol, celebra la partida de quinze milions d’euros a què 

s’ha referit, i que entén que, tal vegada, justifica l’entrada del grup del PSC al 

Govern de la ciutat. Tanmateix, considera que cal posar fi al mercadeig partidista a 

base de promeses d’infraestructures, i reclama projectes de ciutat amb finançament 

garantit a llarg termini. 

 

El Sr. CORONAS entén que ha quedat clar que els grups municipals 

consideren la cobertura de la ronda de Dalt com un projecte de ciutat, tret del 

Govern, que encara no ho ha demostrat. Així, observa que la Sra. Sanz, que 

s’expressa molt bé, no actua igual que parla, i li demana que es comprometi. 

 

El Sr. MÒDOL assegura que, malgrat que mai no ha format part del Govern 

de la ciutat, no hauria endarrerit projectes a base de modificacions. 

Torna a dir que es feliciten per l’acord i el consens que hi ha en aquest 

projecte, i reconeix que quinze milions d’euros són pocs, però recorda que el Govern 

els n’oferia 1,5; i assegura que amb això no s’acontenten i que continuaran lluitant 

per aconseguir dotació pressupostària per a les actuacions de la ronda de Dalt. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ assenyala la necessitat de passar de la taula de 

treball als treballs de la cobertura de la ronda. 

Per acabar, pregunta a la Sra. Sanz quin calendari té el Govern per 

prendre una decisió final sobre aquest assumpte. La Sra. SANZ puntualitza que en 

arribar al Govern es van trobar una licitació, producte de la feina feta a les 

acaballes del mandat de CiU, per fer uns estudis que desemboquessin en 

avantprojectes. Tanmateix, precisa que tota la feina endegada avalava una 

actuació molt important econòmicament. 

Per tant, afirma que el Govern no es vol comprometre amb obres 

faraòniques i irrealitzables perquè té l’obligació de fer factibles els projectes que 

planteja. 

Així, doncs, justifica l’acceptació de la proposició per desenvolupar un 

projecte de cobertura de la ronda de Dalt amb les premisses bàsiques del consens 

ciutadà, veïnal i polític i, també, la viabilitat del projecte; i, alhora, entén que avui 

estan més a prop que mai de concretar-ne el compromís des del consens, la 

participació i la viabilitat. 

 

La Sra. FANDOS suggereix que, si el problema és pressupostari, deixin 

de fer el tramvia per la Diagonal. 

 

S’APROVA, per unanimitat, la proposició / declaració de grup en debat. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2.- (M1519/3200) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Impulsar un pla d'atenció 

immediata en coordinació amb la Generalitat de Catalunya per tal de donar 

cobertura a les persones que viuen en situació de marginalitat. 2.- Que en el 

termini de tres mesos, el Govern municipal presenti un pla d'actuació que inclogui 

els mecanismes de detecció, intervenció i prevenció per tal de donar assistència a 

les persones en risc d'exclusió social. Aquest pla d'actuació ha d'incloure 

objectius, metodologia, calendarització i dotació pressupostària. 
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La Sra. MEJÍAS expressa el desig que aquesta proposició, com ha succeït 

amb l’anterior, també obtingui el suport majoritari de tots els grups, cosa que 

demostrarà que quan hi ha propostes que susciten consens es poden arribar a 

establir disponibilitats pressupostàries que les facin realitat. 

Assenyala que la proposició pretén que s’estableixi un pla d’atenció 

urgent a persones en risc i vulnerables que malviuen als carrers de la ciutat. En 

aquest sentit, esmenta algunes de les dades que els ha fet arribar el Servei 

d’Inserció Social (SIS), com ara que el 2015 hi havia 2.800 persones sense llar, 

700 de les quals dormien al carrer; 434 pernoctaven en assentaments, i més de mil 

sis-centes persones que utilitzaven els recursos de la xarxa d’atenció de persones 

sense llar, i aprofita per manifestar tot el suport del seu grup per la tasca que 

realitza aquest servei. 

Precisa que fa ben poc han constatat que hi ha menors —que haurien 

d’estar sota tutela de l’Administració— als carrers en situació de risc i 

vulnerabilitat. Remarca que no es tracta d’una qüestió de competències entre la 

Generalitat i l’Ajuntament, sinó que és una autèntica emergència social, que 

necessita que les administracions públiques garanteixin i prioritzin el benestar 

físic, psicològic i social d’aquests menors que estan al carrer. 

Diu que és inadmissible que es responguin les preguntes dels veïns sobre 

les mesures que es pensa prendre per ajudar aquests menors que s’estan als 

carrers, molts dels quals consumeixen estupefaents, al·legant que és una qüestió 

de manca de pressupost. 

Denuncia que aquest consistori no es pot permetre donar una resposta com aquesta; i 

constata la necessitat que aquestes persones tinguin un espai on puguin ser ateses 

adequadament, deixant de banda una lluita de competències entre administracions i 

procurant la intervenció d’aquella que és més propera. 

Afegeix que aquestes persones també han de ser ateses en cas que pateixin 

alguna malaltia i, sobretot, alerta que cal evitar situacions extremes que puguin posar 

en risc la seva vida o la dels altres. 

En conseqüència, demana al Govern municipal que actuï davant aquesta 

situació, que prengui mesures immediates, i aporti solucions al que qualifica 

d’emergència social. I destaca que la proposició que avui presenten va encaminada a 

l’atenció de les persones, especialment menors, que pateixen situacions de risc al 

carrer i que, a més, es doti pressupostàriament. 

 

La Sra. FANDOS avança el suport del seu grup a la proposició, i remarca 

que es tracta d’un assumpte amb què no es pot fer política. 

Observa que havien entès la proposta en clau d’exclusió residencial, és a dir, 

que incloïa no només les persones amb addiccions que estan al carrer, sinó totes les 

persones sense sostre, tal com s’expressava en l’exposició de motius. 

En aquesta línia, considera molt necessari el pla d’atenció immediata, però 

aprofita per valorar la feina els darrers anys. Destaca que durant el mandat anterior es 

va produir un increment important del nombre de places en la xarxa d’atenció a les 

persones sense llar, passant de 1.250 a 1.670 i, alhora, es va aplicar el model housing 

first, que consideren la línia que cal seguir, atès que apodera les persones i els 

proporciona una llar permanent. 

Quant als menors, consideren absolutament necessari el treball conjunt de 

les administracions, ja que com bé deia la Sra. Mejías, aquesta qüestió és 

competència de diverses administracions, entre les quals l'Ajuntament i la 

Generalitat, i aprofita per demanar que s’afegeixi a la proposta la Diputació de 
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Barcelona, que té un àmbit de treball en addiccions i disposa del programa SPOTT 

per al tractament de drogodependències. 

Manifesta que estan d’acord que es continuïn ampliant els projectes adreçats 

al fet que les persones puguin disposar d’una llar; i afegeix que Creu Roja tenia el 

projecte de posar en marxa un centre per a persones amb addiccions. 

 

La Sra. BENEDÍ fa avinent que el seu grup també havia entès, atesa 

l’exposició de motius, que la proposició estava centrada en les persones sense llar, de 

manera que avança que farà una intervenció en aquesta línia. Tanmateix, confirma 

que comparteixen amb el grup proposant la necessitat de combatre aquestes 

situacions des de totes les administracions. 

Precisa que les persones en risc d’exclusió social tenen situacions diverses, 

entre les quals les que viuen i passen la nit al carrer són la cara visible més crua de la 

pobresa urbana; l’estereotip de rodamón, sense ofici ni benefici, víctima de les seves 

males decisions, encara és vigent a la societat. Igualment, els apel·latius despectius 

tracen una línia divisòria que separa les persones amb una vida normalitzada de les 

persones excloses que van d’un recurs social a un altre, sense accedir a allò que 

defineix un estil de vida acceptat per la societat majoritàriament, a l’ocupació i, 

sobretot, a l’habitatge. 

Observa que determinats mitjans de comunicació i algunes institucions 

tendeixen a tractar les persones sense sostre com si tinguessin una patologia social, i 

obvien el problema estructural de la dificultat per accedir a l’habitatge. 

Indica que les trajectòries que porten aquestes persones a l’exclusió residencial són 

moltes i molt variades, de manera que no es pot parlar de les persones sense sostre 

com d’un col·lectiu amb trets comuns, que suposa una simplificació estigmatitzadora 

que amaga una obvietat. Altrament, el sensellarisme és una situació causada per la 

impossibilitat d’accedir a un habitatge. 

Recrimina que, o bé per compassió o bé perquè la presència d’aquestes 

persones suposa una molèstia, el sensellarisme preocupi només quan es fa evident a 

l’espai públic amb les seves formes més crues, i en què una mal entesa ideologia del 

civisme traça les línies de la normalitat situant les persones sense sostre fora dels 

límits d’allò que és acceptable. 

Tanmateix, remarca que la realitat és que hi ha persones que per edat, 

problemes de salut física o mental, o a causa de llargs processos de desestructuració 

social es troben sense llar i requereixen l’acompanyament de professionals, 

institucions, entitats, i cal que se’ls garanteixi una vida digna. 

Recorda que el desembre de 2015 el Govern municipal va presentar un 

informe del sensellarisme a Barcelona, i en aquell moment els van dir què en 

pensaven i van fer-hi les seves aportacions; destaca que en l’informe esmentat es 

reflectia que les mesures d’urgència són necessàries, i entenen que ara cal millorar, 

dissenyar i avaluar els serveis que s’ofereixen a les persones sense llar, amb 

addiccions o problemes de salut mental. Indica que a curt i mitjà termini caldrà un 

pla d’actuació i prevenció que inclogui tots els aspectes que la Sra. Mejías apuntava, 

i fer una reflexió profunda sobre els models d’atenció social i les mancances pel que 

fa a les persones que viuen en la més absoluta precarietat i les que estan en risc de 

patir-la. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que en aquest assumpte que els ocupa no 

parteixen de zero, i destaca la llarga trajectòria de la ciutat en l’abordatge del 

sensellarisme. En aquesta línia, recorda la creació, el 2005, de la xarxa d’atenció a les 
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persones sense llar, amb la finalitat clara d’enfortir l’organització de la ciutat perquè 

aquestes persones puguin recuperar la seva plena autonomia. Destaca que aquesta 

xarxa s’ha convertit en referent a Europa pel que fa a algunes de les seves actuacions, 

com és el cas de la campanya de sensibilització “Imagina un 2015 sense ningú al 

carrer”. 

Això no obstant, posa de manifest que les dades elaborades per la mateixa 

xarxa en un informe d’evolució de dades del període 2008-2015 confirmen que s’està 

molt lluny de l’objectiu de la campanya, i que, contràriament, per efecte de la crisi el 

problema ha augmentat; en aquest sentit, coincideixen amb el grup proposant que cal 

avançar molt en la millora de la diagnosi, el recompte, la recollida de dades i la seva 

sistematització, ja que ara hi ha fenòmens que abans no existien, de manera que en 

els recomptes no s’hi inclouen les persones amenaçades de desnonament, les 

persones migrants que viuen en allotjaments temporals, o les que viuen en una 

institució tancada i que quan en surten no tenen casa. 

Entén que és evident que cal recollir tots aquests casos que acaba 

d’esmentar perquè formen part d’una realitat molt complexa que no es limita a 

comptar les persones que dormen al carrer. 

Per tot plegat, avança el suport a la proposició amb el benentès que hi ha 

d’haver el compromís de totes les administracions. Amb referència als joves i els 

menors que es poden trobar en les situacions descrites, remarca que la Generalitat ha 

de complir el compromís de trobar-los recursos residencials, atès que no n’hi ha en 

l’àmbit municipal. 

Finalment, valora molt positivament la feina del Govern municipal en aquesta 

situació, tenint en compte les persones sense llar i demanant-los la seva opinió per 

dissenyar mecanismes més efectius, que no només procuraran pal·liar la seva situació 

socioeconòmica, sinó també el seu estat emocional i de salut. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que el grup del PP donarà suport a la 

proposició, i aprofita per recordar que van demanar al Govern, el desembre de 2015, 

que adoptés mesures per donar resposta a les més de nou-centes persones que 

dormen al carrer. 

En conseqüència, manifesta que són de l’opinió que cal abordar aquesta 

problemàtica des de la prevenció i amb una resposta d’actuació ràpida per part de 

l’Ajuntament. 

Observa que les dades sobre el nombre de persones en aquesta situació són 

diverses; així, la Fundació Arrels, va fer un recompte a principis d’any de prop de 

nou-centes persones que dormien al carrer, sis-centes en assentaments irregulars, i 

prop de mil cinc-centes ateses per recursos municipals. 

En aquest estat de coses, subratlla que s’han de tenir en compte les causes 

que originen que una persona es quedi sense llar, i el fet que una persona no acaba 

vivint al carrer d’un dia per l’altre, sinó que la situació que l’hi porta és gradual; i que 

les causes poden ser estructurals, de caire econòmic, familiar o personal. En 

conseqüència, alerta de la importància que l’Ajuntament disposi dels recursos 

preventius per aplicar-los en el primer moment que s’identifica alguna d’aquestes 

causes. 

Diu que són conscients, però, de la complexitat i la dificultat que comporten 

aquestes actuacions, especialment perquè el problema moltes vegades no s’evidencia 

per manca de visibilitat. Igualment, reconeix que la crisi ha agreujat la problemàtica, 

i que d’ençà del 2008 s’ha incrementat d’un 64% el nombre de persones que estan en 

aquestes situacions. 
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En conseqüència, remarca que el seu grup sempre ha reclamat que 

s’esmercin el màxim de recursos municipals, especialment el housing first, en ser un 

recurs que proporciona estabilitat, malgrat que considera insuficient el nombre de 

cinquanta pisos que ara com ara té aquest ajuntament. 

Insisteix que falten recursos de llarga durada i que cal donar tot el suport a 

les entitats socials, que són les que atenen un nombre major de persones. 

Amb referència als menors en situació de desemparament al carrer, defensa 

que l’Ajuntament ha de col·laborar intensament amb la Generalitat per mirar de 

coordinar les seves polítiques a fi que no es cronifiqui la seva situació i desemboqui 

en addiccions i comportaments que els marquin de per vida. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, com la resta de grups, també havien entès 

que la proposició es referia més àmpliament al problema del sensellarisme i no tan 

específicament als menors amb drogodependències. 

Demana al grup proposant que revisi els enunciats que formula i que hi 

adapti les intervencions, i en aquest cas, precisa que s’adaptarà en la seva intervenció 

a l’enunciat de la proposició. 

Indica que quan el Govern municipal va presentar l’informe de 

sensellarisme el novembre passat, el seu grup va manifestar que esperava una mesura 

de govern que s’allunyés del continuisme de les polítiques assistencials i dotés de 

coherència les diferents accions a seguir. 

Remarca que eradicar que les persones dormin al carrer, i les conseqüències 

que comporta, és responsabilitat de les institucions, que han d’implementar polítiques 

conseqüents amb dret a l’habitatge digne i la justícia social. Diu que són conscients 

que s’ha endegat un procés per abordar aquesta situació amb professionals i persones 

sense llar conjuntament, una decisió que celebren, a fi de definir les actuacions, i 

confia que aquestes mesures es desenvolupin amb la màxima celeritat possible. 

Es refereix, tot seguit, a l’estudi comparatiu del 2015 entre els recursos 

públics i els privats, en què es palesava la diferència que separava el nombre de pisos 

de titularitat pública respecte als de titularitat privada, i consideren que s’ha de 

treballar per ampliar el parc públic d’habitatge a fi de garantir-lo a tots els veïns i 

veïnes de la ciutat. 

Afegeix que també cal assegurar unes condicions laborals dignes per al 

col·lectiu que treballa en albergs municipals; afirma que els consta que diferents 

albergs gestionats per empreses privades no compleixen els mínims ni els drets 

laborals dels treballadors i treballadores. 

Per abordar la problemàtica que planteja la proposició, consideren que calen 

equips interdisciplinaris als centres d’atenció primària que, coordinats amb els de 

treball social, puguin atendre les demandes d’aquests col·lectius sense llar. Alhora, 

també consideren que cal incrementar les campanyes de sensibilització a fi de 

mobilitzar el treball conjunt i comunitari de les entitats i col·lectius arrelats al 

territori perquè esdevinguin agents actius de canvi i puguin desenvolupar tasques 

d’acompanyament i d’integració de les persones sense llar, amb una perspectiva 

d’apoderament i d’arrelament als barris. 

Posa de manifest l’existència d’experiències que demostren que pensar en 

una llar permanent fa que, voluntàriament, es puguin assolir altres objectius com la 

cura, les relacions socials o l’acostament a la família, uns passos que s’han de fer 

lluny de relacions de poder, de tutela i d’infantilització. 

Assenyala que per assolir tots aquests canvis cal personal, concretament 

personal sanitari en els casos de drogodependència, i que actualment és inexistent als 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 37  

albergs municipals. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix que es posin les persones amb vulnerabilitat en el 

centre del debat municipal. Tanmateix, lamenta una certa confusió en el contingut de 

la proposició, no sap si amb la voluntat d’obtenir titulars de diari, o bé per la 

complexitat que comporta la lluita contra l’exclusió social a la ciutat. I observa que si 

el grup proposant volia tractar la situació dels menors tutelats hauria d’haver centrat 

aquest aspecte en l’enunciat. 

En aquest sentit, respon que l’Ajuntament no reacciona a partir dels titulars 

de premsa, sinó que ho fa d’ençà del primer cas que constata de primera mà de 

menors en aquesta situació d’alta vulnerabilitat. Precisa que tant la regidora de Ciutat 

Vella, la comissionada de Salut, com ella mateixa i tot l’equip de Serveis Socials 

treballen posant atenció directa en els menors i des de l’àmbit de l’espai públic, que 

és on poden intervenir quan la seva tutela està en mans d’una altra administració. 

Confirma, igualment, que han requerit la coordinació amb la Generalitat i la 

DGAIA, que coneix perfectament les situacions d’aquests menors. Afegeix que 

també han activat educadors de carrer i dispositius sanitaris, i confirma que ho 

continuaran mantenint perquè és l’obligació d’aquest ajuntament més enllà de 

competències i límits administratius. 

Reconeix, però, que hi ha limitacions evidents, i en aquest cas, assenyala 

que exigeixen i exigiran responsabilitats a qui té la tutela d’aquests menors. 

Quant a l’atenció a les persones vulnerables i les situacions de sensellarisme, 

confirma que són una prioritat per al govern de la ciutat, i que des del primer dia 

estan treballant amb tots els equips municipals i la xarxa d’atenció a persones senes 

llar a fi d’elaborar un pla de lluita contra el sensellarisme, del qual estan elaborant un 

primer esborrany. Consideren que ha de ser un pla de ciutat, amb la concurrència de 

les entitats i les persones sense sostre, que són les principals implicades. 

Precisa que ahir mateix van establir un primer grup, del qual van sorgir 

propostes amb l’objectiu de millorar la xarxa d’atenció a persones vulnerables. 

Igualment, afegeix que també està present la necessitat d’un pla d’habitatge que 

inclogui el sensellarisme com un vessant més, i així ho estan treballant amb l’àmbit 

d’Habitatge. 

Concreta que també s’està elaborant un pla específic per tractar patologies 

duals com les drogodependències. 

Amb referència als menors extutelats, indica que aquest ajuntament vol 

invertir recursos a fer-ne un seguiment, inexistent avui dia. 

Remarca, però, que per dur a terme aquest seguit d’actuacions, cal una 

dotació pressupostària concreta, i fa avinent que cap de les al·legacions presentades 

pel grup proposant al projecte de pressupost preveu el fenomen del sensellarisme. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix el suport de tots els grups municipals a la 

proposició, molt especialment a aquells que hi han fet esmenes. 

Lamenta que s’hagi pogut produir confusió quant a l’enunciat; i afirma que 

comprèn que el sensellarisme és una realitat complexa, però consideren el seu 

vessant més colpidor quan es tracta de menors o de joves extutelats que han quedat al 

carrer. Entén que aquesta ha de ser una de les prioritats i que no es pot convertir en 

un conflicte de competències. 

Recull la proposta de la Sra. Benedí quant al fet que s’imposa una reflexió 

sobre els models d’atenció social a fi de valorar la seva eficàcia a l’hora de donar 

resposta a situacions d’emergència. 
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Diu que són conscients que s’ha posat en marxa la implementació del model 

housing first, malgrat que consideren que les cinquanta places que es van establir el 

mandat anterior és una xifra absolutament insuficient en vista de l’increment de 

persones sense sostre a la ciutat. 

Justifica, doncs, la presentació d’aquesta proposició amb la intenció 

d’agilitar les mesures d’atenció a les persones a fi de garantir la presència de 

persones especialitzades que puguin atendre els menors que estan al carrer, tot i que 

reconeix que, evidentment, això ha d’anar vinculat a la disponibilitat pressupostària. 

Finalment, recorda que durant tota la campanya electoral, Ciutadans va 

expressar que totes les persones que visitin Barcelona no ho facin només per l’on, 

sinó també per la manera com s’hi viu. Considera que aquesta proposició requereix 

una implementació ràpida a fi d’evitar que determinades imatges tornin a sortir als 

mitjans de comunicació i donin una imatge que la ciutat no mereix. 

 

La Sra. FANDOS puntualitza que les places del housing first eren seixanta; 

igualment, reclama que les accions s’estableixin amb urgència, atès que no els consta 

que durant aquests mesos de mandat s’hagi ampliat el nombre de places, ni tampoc 

altres serveis de la xarxa. 

Finalment, remarca la intervenció de la Sra. Rovira quant a la vinculació 

amb la xarxa d’atenció sanitària. La Sra. ANDRÉS subscriu la necessitat de la 

dotació pressupostària, i que és una responsabilitat de tothom. 

 

La Sra. MEJÍAS confia poder parlar i consensuar la implementació 

d’aquestes actuacions amb la Sra. Ortiz a fi de tirar-les endavant al més aviat 

possible. 

 

S’APROVA, per unanimitat, la proposició/declaració de grup en debat 

amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1.- Impulsar un pla d'atenció immediata en coordinació amb la 

Generalitat de Catalunya per tal de donar cobertura a les persones que viuen en 

situació de vulnerabilitat social. 

2.- Que en el termini de tres mesos, el Govern municipal presenti una 

proposta de pla d'actuació que inclogui els mecanismes de detecció, intervenció i 

prevenció per tal de donar assistència a les persones en risc d'exclusió residencial. 

Aquest pla d'actuació ha d'incloure objectius, metodologia, calendarització i 

dotació pressupostària. Així mateix, mentre es presenta aquest pla, instem que es 

continuïn i s’ampliïn, si és necessari, els mecanismes d’emergència social. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3.- (M1519/3221) Que el Govern municipal es comprometi a obeir la Llei 24/2015, de 29 de 

juliol, contra la pobresa energètica. 

 

El Sr. BOSCH presenta la proposició amb què demanen que Barcelona 

treballi per la justícia, la dignitat de les persones i la igualtat, i que aquest 

consistori faci costat al Parlament de Catalunya quan aprovi lleis en aquest sentit. 

Remarca que volen deixar ben clar que la seva obediència és envers aquestes lleis 

justes. 
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Precisa que en aquest cas concret demanen a tots els membres del Plenari 

del Consell Municipal que l’Ajuntament de Barcelona, per coherència, obeeixi la 

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada pel Parlament de 

Catalunya. 

Afegeix que encara voldrien anar més enllà i que l’Ajuntament de 

Barcelona, vist l’anunci del Govern espanyol en funcions de presentar recurs 

contra aquesta llei —com tantes altres—, l’insti a no presentar recurs davant el 

Entenen que la seva intenció és defensable, alhora que és d’una 

coherència íntegra amb els principis d’ERC i amb la seva missió en aquest 

ajuntament. 

Es remet a l’afirmació d’Alexis Tsipras que sense sobirania no hi haurà 

igualtat, unes paraules que subscriu plenament, atès que la sobirania popular és la 

que dóna les eines per combatre les desigualtats, cosa més que evident traslladada 

a la situació de Catalunya. Subratlla que quan la sobirania popular apodera el 

Parlament de Catalunya perquè disposi de les eines legislatives per reparar i lluitar 

contra les desigualtats, cal donar-hi suport més enllà del que puguin acabar dictant 

tribunals polititzats dels poders de l’Estat espanyol. 

Valora que el Govern de Catalunya ha fet l’esforç de repensar el model energètic, 

que vol tenir les competències per fer-ho i per determinar les tarifes socials de 

l’aigua, del gas i de l’electricitat del nou país. Així, mentre un govern en funcions a 

Espanya novament vol negar-los el dret a respondre a aquesta situació d’emergència 

social, entenen que la seva obligació és defensar les persones i les famílies a fi que 

puguin assegurar-se unes condicions mínimes de benestar i de dignitat. 

Insisteix que han de plantar cara des de la sobirania d’aquest ajuntament, i 

també en solidaritat amb la sobirania que representa el Parlament de Catalunya, pel 

que fa a la llei esmentada, però també amb les lleis contra el fracking, les grans 

superfícies pel que representen per al model comercial català; la llei per a 

l’aprofitament dels pisos buits, la d’igualtat o la que afecta els municipis, totes peces 

essencials de legislació del Parlament que han de defensar. 

En aquesta línia, recorda que dimecres passat ERC va presentar en comissió 

una proposta per construir una administració millor per a la ciutadania, sobre la qual 

s’ha parlat molt, però s’ha explicat poc que una de les seves demandes específiques 

és que aquest ajuntament faci sempre costat al Parlament de Catalunya en les seves 

lleis per reparar desigualtats. 

Entén que avui tenen l'oportunitat de començar a parlar d’un pacte de ciutat 

perquè ningú no passi fred, perquè no hi hagi desnutrició ni pobresa infantil, i que 

cap llar no pateixi pobresa energètica. 

Conclou, doncs, que els subjectes d’aquesta proposició són les persones, i 

entén que s’han de defensar més enllà del que digui el Govern espanyol. 

 

La Sra. FANDOS avança el suport del seu grup a la proposició, que justifica 

perquè la Llei 24/2015 suposa un canvi, ja que atorga garanties al dret de l’accés als 

subministraments d’aigua, electricitat i gas. Reconeix que els ajuntaments ja 

treballaven per garantir aquest dret, i ara podran continuar fent-ho amb empara legal. 

En conseqüència, retreu al Govern de l’Estat que el 2014 presentés recurs 

contra el Decret de pobresa energètica, malgrat que el TC va aixecar part de la 

suspensió. Assegura que li costa d’entendre que es pugui impugnar un fons solidari 

per afrontar la pobresa energètica, i diu que confia que no gosi fer el mateix amb la 

nova llei. 
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Subscriu plenament que l’Ajuntament ha d’aplicar la llei, que obliga i que 

garanteix. Igualment demana que el Govern i els grups municipals donin suport a la 

gent que pitjor ho passa i que, si el Govern espanyol impugna la llei contra la pobresa 

energètica, han de sortir al carrer a protestar. 

 

El Sr. BLANCO indica que el seu grup tenia la intenció de votar 

favorablement la proposició perquè està absolutament d’acord amb el primer punt de 

l’enunciat, atès que es tracta d’una llei aprovada pel Parlament i, per tant, d’obligat 

compliment per part d’aquest ajuntament. 

Això no obstant, retreu que hagin afegit dos punts més sense avisar, que els 

forcen a emetre un vot contrari, ja que cerquen iniciar una guerra entre institucions. 

Precisa que en el redactat s’evidencia la voluntat del grup proposant de deslegitimar 

institucions democràtiques i, una vegada més, d’exercir el victimisme. 

Recorda que Ciutadans va votar a favor de la Llei 24/2015 en el Parlament, 

que consideren necessària per donar resposta a situacions d’emergència; i van 

advertir, alhora, que l’aplicació d’aquesta llei tindria dificultats per errors de tècnica 

legislativa perquè es va tramitar amb presses, sense escoltar experts ni entitats 

afectades, cinc dies abans de la dissolució del Parlament de Catalunya i amb clara 

intenció electoralista. Puntualitza, però, que la llei d’emergència habitacional no està 

suspesa, i permet, com així ho ha reconegut el TC, establir un fons solidari, amb 

aportacions d’empreses i administracions, perquè les persones que han rebut un avís 

d’interrupció de subministrament, prèvia presentació d’un informe dels serveis 

socials, tenen dret a rebre una ajuda per evitar el tall. 

Considera, per tant, que l’Ajuntament ha d’aplicar aquesta llei però no de 

qualsevol manera, sinó amb seguretat jurídica i el respecte escrupolós a altres 

normatives que també són de compliment obligat i, sobretot, exigint al govern 

autonòmic que destini recursos suficients a les polítiques d’habitatge, cosa que no fa. 

Per tant, reclama que no es culpi una altra administració d’impedir el compliment 

d’aquesta llei; i recorda que l’any passat hi havia cinc milions d’euros per a aquestes 

ajudes, dels quals només se’n va gastar el 22%, i insisteix que l’Ajuntament ha 

d’instar la Generalitat a obeir la Llei 24/2015. 

Admet que el Govern del PP ha interposat 32 recursos, però fa notar que la 

Generalitat ha recorregut 49 normes del Govern central. Observa, en aquest sentit, 

dirigint-se al grup proposant, que quan els interessa recorren als tribunals, i quan no, 

esgrimeixen arguments de sobirania i no reconeixen els tribunals que no els donen la 

raó. 

A tall de conclusió, els recomana que apliquin la llei, que dediquin els 

recursos necessaris i que deixin el victimisme de banda, i afegeix que no comptin 

amb el grup de Ciutadans per iniciar una guerra entre institucions, amb l’únic 

objectiu d’amagar la seva responsabilitat per aprovar una llei d’una manera 

matussera i no destinar recursos per aplicar-la. 

 

La Sra. ANDRÉS addueix que la proposició els desorienta, atès que 

pensaven que estava adreçada a la desobediència a la suspensió de lleis catalanes per 

recurs d’inconstitucionalitat davant el TC. Però, altrament, la proposta demana a 

l’Ajuntament que compleixi la Llei 21/2015, que és vigent, malgrat l’anunci del 

Govern central en funcions de recórrer-la davant el TC. Entén que aquest ajuntament 

complirà aquesta llei sens dubte, que neix d’una iniciativa legislativa popular 

impulsada per la PAH, l’aliança contra la pobresa energètica i l’Observatori DESC. 

Anuncia que donaran suport a la proposició, entre altres motius, perquè ha 
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recollit dues esmenes als punts segon i tercer en el sentit d’instar el Govern 

provisional de l’Estat a no recórrer la llei, i al futur govern que surti de les eleccions, 

en el cas que es produeixi aquest recurs, a retirar-lo. 

Justifica aquest posicionament perquè es tracta de defensar els drets humans, 

i perquè consideren vergonyosa l’actitud del Govern de l’Estat pel que fa a aquesta 

qüestió, atès que no només ha ignorat els manaments comunitaris europeus de fer 

normatives en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per 

pobresa energètica, i ni tan sols ha regulat evitar els talls de subministrament durant 

l’hivern, sinó perquè, a més, ha interposat recurs contra lleis catalanes amb l’objectiu 

de donar cobertura social a les persones que pateixen pobresa energètica. 

Reitera que considera vergonyosa aquesta posició en un estat que pretén ser 

social. 

Això no obstant, demana que, amb la mateixa contundència que el grup 

proposant reclama el compliment de la Llei a l’Ajuntament, també la compleixi la 

Generalitat, atès que en els nou mesos de vida de la llei no ha fet el desplegament 

reglamentari, ha fet una aportació mínima al fons solidari de pobresa energètica i no 

ha estat capaç de tirar endavant la signatura d’acords amb les companyies d’aigua, 

gas i electricitat. El Sr. MULLERAS precisa que el PP va votar en el Parlament de 

Catalunya a favor de la majoria d’articles de la Llei 24/2015 que busca regular les 

emergències, no només de pobresa energètica, sinó també habitacionals. 

Addueix que, més enllà de l’aspecte competencial, entenen que no s’hauria 

d’interposar recurs davant el TC; tanmateix, reconeix que hi ha problemes 

competencials. 

En aquest sentit, fa notar al Sr. Bosch que la Generalitat ostenta el rècord de 

posar recursos al TC, concretament 52, mentre que l’executiu n’ha interposat 31. Per 

tant, no entén que qüestionin el TC quan són els primers que hi interposen recursos 

per al seu dictamen. 

En conseqüència, discrepen amb el segon punt de la proposició i que han 

incorporat a posteriori, cosa que lamenta, atès que assegura que estaven absolutament 

d’acord amb el redactat inicial de la proposició, i que era donar compliment a una llei 

plenament vigent. Afegeix que també han introduït un tercer punt amb què intenten, 

fins i tot, fer política amb la pobresa energètica introduint-hi el concepte de 

sobirania. 

Ratifica que el grup del PP vol incrementar les polítiques socials, que no es 

talli cap subministrament bàsic a les famílies i col·lectius vulnerables socialment, i 

que estan a favor del compliment de les lleis vigents, de totes, els agradin o no. 

Puntualitza, però, que més de la meitat de l’import de les factures de 

consum d’electricitat i d’aigua correspon a taxes, impostos i cànons, i entén que les 

administracions locals i l’Àrea Metropolitana estan en disposició de rebaixar aquests 

conceptes. En aquest sentit, fa notar al Sr. Bosch que la seva formació és al govern 

de l’Àrea Metropolitana des de fa molts anys, i li pregunta per quin motiu no han 

rebaixat, per exemple, les tarifes de l’aigua. 

Finalment, assenyala que per aplicar eficaçment la Llei 24/2015 és 

imprescindible que la Generalitat faci el reglament que l’ha de desenvolupar, i retreu 

al Sr. Bosch que el seu grup no es mostri gaire exigent en aquest sentit, ja que no ha 

incorporat aquest aspecte a la proposició. Li demana, per tant, que apressin 

l’elaboració del reglament, i que facin una actualització contínua de les situacions de 

vulnerabilitat i, per exemple, evitin els comportaments free rider o els abusos. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que el seu grup dóna suport a la proposició, que 
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respon al clam del carrer, de les persones i organitzacions que lluiten diàriament per 

fer efectiu el dret a l’habitatge digne i l’accés als subministraments i que, 

paral·lelament, treballen perquè es desplegui la Llei 24/2015. 

Reconeix que aquesta llei no és perfecta ni la millor per assegurar una vida 

digna a la ciutadania, però admet que de moment és l’única eina, nascuda d’una ILP, 

per continuar aquesta lluita. Per tant, consideren que cal desobeir en el cas que arribi 

la impugnació del TC, de la mà, una vegada més, de la dreta més rància i 

antidemocràtica. Insisteix que cal desobeir, de la mateixa manera que quan han aturat 

desnonaments sense que els importés l’actuació dels Mossos i les mordasses. 

Entenen que desobeir el TC és el seu deure i el que palesarà la valentia i la 

determinació de cadascú. 

Confirma que el seu grup està disposat a garantir que la Llei es compleixi 

malgrat el TC, que no els fa cap por, atès que garantir el dret a un habitatge digne i 

amb subministraments és de justícia, i assegura que posaran tots els esforços en 

aquesta empresa. En conseqüència, a més de votar a favor de la proposició, exigeixen 

al Govern municipal que compleixi les seves promeses i el seu programa electoral, i 

que desplegui, obeint la ciutadania i no pas el TC, la Llei 24/2015. 

Consideren que el parc públic d’habitatges, les multes a les entitats 

financeres responsables de les situacions de misèria i precarietat, els acords per 

obtenir subministraments o lloguers socials no són objectius impossibles, sinó que 

haurien de ser la prioritat principal d’aquest ajuntament per garantir que cap persona 

de la ciutat està en risc d’exclusió habitacional. 

En conseqüència, insten l’Ajuntament a posar-se a treballar sense por per fer 

efectiu el dret a l’habitatge i als subministraments com ja estan fent altres 

ajuntaments del Principat. 

 

La Sra. ORTIZ valora que el redactat inicial de la proposició posava la bena 

abans que existís la ferida, perquè entén que és ben evident que l’Ajuntament obeirà 

la Llei 24/2015; d’entrada perquè està en vigor, i entén que si no s’ha recorregut 

encara és gràcies a la pressió ciutadana impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i 

l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb accions de protesta que han rebut suport 

polític i social. 

Entén que fóra bo reconèixer que aquest gran suport polític i social no s’ha 

assolit només a Catalunya sinó arreu de l’Estat, que valora com un exemple de 

fraternitat i de lluita comuna en la defensa dels drets humans bàsics. 

Manifesta que si, finalment, el TC suspèn la Llei, la continuaran obeint, 

d’entrada, perquè ha estat la seva principal aliada en la lluita contra els 

desnonaments, també en la mobilització d’habitatges buits, i ha canviat la 

consideració de l’habitatge com un bé especulatiu per la seva funció social. 

Igualment, s’expressa en els mateixos termes pel que fa al garantiment dels 

subministraments bàsics. 

Això no obstant, fa notar al Sr. Bosch que la sobirania passa per moltes 

altres coses, com ara la defensa del model públic de subministraments bàsics, 

començant per l’aigua, un aspecte en què el Govern de la Generalitat no s’ha mostrat 

gens ni mica sobiranista. Per tant, demana la complicitat del grup d’ERC per 

recuperar la capacitat per intervenir en la gestió pública de l’aigua, i també el dret al 

subministrament. 

Afegeix que també demanen a la Generalitat que obeeixi la Llei i la 

desplegui reglamentàriament, cosa que facilitaria molt la feina als municipis, així 

com també reclama el Codi de consum; pel que fa al fons per a la pobresa energètica 
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posa en relleu que els ajuntaments encara esperen la part que els pertoca. Observa 

que l’única part que s’ha desplegat de la Llei són les subvencions que el conseller 

Puig va atorgar a les empreses subministradores en concepte de pobresa energètica. 

Per acabar, remarca que aquest ajuntament està aplicant la llei, i alhora 

desplegant polítiques per combatre la pobresa energètica, impulsant l’educació 

energètica de la ciutat, l’apoderament de la ciutadania enfront de les companyies 

subministradores i habilitant espais de denúncia dels talls de subministrament. 

 

El Sr. BOSCH agraeix els posicionaments dels grups municipals, i assegura 

que el seu grup serà el primer d’exigir al Govern de la Generalitat que compleixi la 

Llei i que es responsabilitzi davant la ciutadania per evitar qualsevol desigualtat. 

Al Sr. Mulleras li assegura que duen les piles posades, en aquesta qüestió 

i en moltes altres, i puntualitza que les porten de molt llarga durada. La Sra. 

FANDOS replica a la Sra. Ortiz l’afirmació que ha fet sobre el conseller Puig, i 

remarca que va ser ell qui va tirar endavant el fons de pobresa energètica. 

Recorda, igualment, que el fons va ser impugnat en el seu moment, i que aquesta 

impugnació ha estat aixecada parcialment. En conseqüència, fa notar al Sr. Blanco 

que la situació d’impugnació va ser la que va impossibilitar executar-lo en la seva 

totalitat. 

Admet, com aquí s’ha dit, que cal desplegar reglamentàriament la llei i 

continuar fent protocols. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualitza que amb les esmenes que ha presentat a la 

proposició el seu grup pretén evitar que el Govern central interposi recurs i que la 

Llei 24/2015 continuï vigent, sigui efectiva i que la puguin complir i obeir amb 

normalitat. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb vuit vots en 

contra —emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i 

també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, i trenta-tres vots a 

favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Que l’Ajuntament de Barcelona obeeixi, per coherència, la Llei 

24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica, del Parlament de Catalunya. 

2. Que l’Ajuntament de Barcelona insti el Govern espanyol en funcions 

que no presenti recurs al Tribunal Constitucional a la Llei 24/2015. 

3. En cas que el Govern espanyol presenti aquest recurs, que el nou 

govern el retiri i deixi a les institucions catalanes exercir la seva sobirania. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prop. 4.- (M1519/3204) El Plenari del Consell Municipal acorda que: El Pla director de la Guàrdia 

Urbana per a l'actual mandat municipal, i els canvis organitzatius al cos de la 

Guàrdia Urbana que d'aquest es derivin, es debatrà i posarà a votació en el Plenari 

del Consell Municipal de l'Ajuntament. 

 

El Sr. COLLBONI expressa que la proposta que presenten té a veure amb 

la seguretat pública, la manera com garantir un dret tan bàsic per a la ciutat, tan 
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assolit i consolidat a Barcelona. 

Fa notar que presenten aquesta proposta poques setmanes després que el 

Govern municipal presentés en la comissió de Presidència una mesura de govern 

sobre el Pla local de prevenció i va assenyalar que es tractava d’un pla obert, i el 

mateix comissionat de Seguretat ha expressat el compromís de rebre totes les 

aportacions dels grups municipals. 

Observa que aquest pla local de seguretat ha de ser la principal eina per 

definir i parlar de seguretat pública a la ciutat. Recorda que la seguretat ha estat 

objecte de debat darrerament i, en aquest sentit, remarca que la convivència i la 

prevenció són elements clau per a la seguretat, que ha de garantir la qualitat de vida 

de la ciutadania i la seva llibertat. Posa de manifest que s’han pres decisions 

rellevants en l’àmbit de la seguretat pública, que tenen a veure amb la convivència a 

l’espai públic, i que estan relacionades, en molts casos, amb la mateixa organització 

de la Guàrdia Urbana. 

Reconeix que tots els grups municipals han expressat en un moment o altre 

el seu suport, més o menys explícit, al cos de la Guàrdia Urbana, i assenyala que té 

unes necessitats que aquest Pla director hauria de recollir i aclarir. 

Posa en relleu que els debats suscitats sobre aquest cos de seguretat en molts 

casos són fruit de declaracions, esdeveniments ocorreguts, o fins i tot de percepcions 

pròpies o prejudicis ideològics. 

Apunta que entre les necessitats de la Guàrdia Urbana, que han de repercutir 

en la millora de la seva organització interna, hi ha l’augment de la dotació de 

recursos materials i formatius; atorgar-li més suport institucional, i aplicar més 

transparència i reconeixement per garantir la confiança ciutadana i institucional. 

Afirma que, en aquesta direcció, estan d'acord amb la iniciativa del Govern de posar 

en marxa aquest pla director. 

Indica que amb aquesta proposició demanen, per tant, que es faci un debat 

públic en el Ple a fi d’assolir consensos que històricament ja s’havien aconseguit, 

com ara en el combat contra el tràfic de drogues, en els aspectes que tenen a veure 

amb la immigració, amb la cooperació internacional; uns debats que periòdicament 

es reprodueixen a la ciutat. 

Puntualitza que la proposta de portar aquest debat al Ple és per obrir la 

participació i fer explícita la coresponsabilitat de tots els grups municipals en matèria 

de seguretat pública, de no instrumentalitzar-la, com tampoc la Guàrdia Urbana, com 

a objecte de mercadeig polític o d’arma llancívola entre les diverses formacions 

polítiques del Consistori. 

Demana, també, que s’escolti la Guàrdia Urbana i els seus sindicats per 

avançar en les millores que són conscients que necessita aquest cos; i que el Govern 

lideri la construcció d’un consens ampli que estan convençuts que existeix en aquest 

Plenari quant a la seguretat pública i, per tant, de millora de convivència i de la 

garantia de les llibertats. 

 

El Sr. FORN avança el vot favorable a la proposició, tot i que afirma que 

s’haurien estimat més que s’hagués mantingut el text inicial. 

Posa de manifest que tant el Pla de seguretat com el Pla director de la 

Guàrdia Urbana són dues eines bàsiques per definir la prioritat de les polítiques de 

seguretat i els recursos humans i materials que cal posar a la seva disposició. 

Subscriu, com ara demanava el Sr. Collboni, que ambdós plans han de tenir 

el màxim consens i suport dels grups polítics; atès que no pot ser un pla del Govern 

sinó de l’Ajuntament de Barcelona; i remarca que per aconseguir-ho cal diàleg, 
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voluntat de consens també amb els agents socials i amb els sindicats. Tanmateix, 

lamenta que el Pla de seguretat que ja va presentar el Govern no hagués estat 

consensuat, ni va ser treballat pels grups, ni tan sols va ser presentat al Ple, sinó en 

comissió, i amb debat escàs i sense votació. Entén, però, que el Govern encara pot 

canviar de manera de fer, i afavorir el diàleg i el treball conjunt amb l’objectiu 

d’arribar a un consens que beneficiarà tothom. 

Seguidament, aprofita per reiterar la pregunta que ha formulat arran de la 

presentació de la mesura de govern sobre la convocatòria interadministrativa, sense 

especificar-ne les places. Igualment, diu que els sorprèn que durant molt de temps el 

Govern hagi justificat que no es podia parlar de places sense tenir el Pla director.  I 

pregunta què els ha fet canviar de criteri. El Sr. SIERRA observa que la intervenció 

del Govern en aquest punt la farà el primer tinent d’alcaldia, el Sr. Pisarello, quan 

entenen que l’hauria de fer l’alcaldessa, atès que és la màxima responsable de la 

seguretat. Per tant, li demana que nomeni un regidor que s’encarregui d’aquest 

assumpte. 

Feta aquesta reflexió, avança que el seu grup votarà favorablement la 

proposició, i fa avinent, que com al grup de CiU, els agradava més la proposició 

inicial. Reconeix, però, que s’hi manté l’essència, que és que tots els grups 

municipals participin en l’elaboració del Pla director de la Guàrdia Urbana, que no té 

a veure amb el Pla de seguretat. En aquest sentit, diu que van tenir una reunió amb el 

comissionat de Seguretat a fi d’aportar idees per al Pla de seguretat. 

Indica que el model de seguretat per a la Guàrdia Urbana de Ciutadans està 

basat en la prevenció i en la proximitat, entesa no pas com un concepte filosòfic, com 

fa el comissionat, sinó de manera efectiva, exercint l’autoritat de què s’ha privat la 

Guàrdia Urbana durant aquest mandat, i amb presència al carrer, cosa que requereix 

dotació material però, sobretot, humana. 

 

El Sr. CORONAS reconeix que una de les funcions de l’Ajuntament de 

Barcelona és col·laborar en les funcions de policia de seguretat ciutadana, segons 

estableix la Junta Local de Seguretat, que són desenvolupades per la Guàrdia Urbana, 

sense perjudici de les que corresponen a altres cossos i forces de seguretat. 

Consideren que per disposar d’una bona policia cal que estigui ben 

organitzada i actualitzada i, per aquest motiu, és de vital importància que es presenti, 

tan bon punt estigui acabat, el Pla director de la Guàrdia Urbana, que reculli totes les 

novetats i que tendeixi a l’assoliment d’una policia de proximitat, més eficient i 

també més empàtica. 

Entenen, doncs, que es tracta d’un assumpte de gran importància en què tots 

els grups municipals han d’intervenir i participar en el debat del que ha de ser la nova 

policia de la ciutat. Tanmateix, creu que si bé és important que l’oposició proposi, ha 

de ser el Govern qui decideixi i executi d’acord amb els treballadors i treballadores 

de la Guàrdia Urbana. 

Diu que comprenen l’essència de la proposició del grup del PSC en el sentit 

de la necessitat que tots els grups estiguin assabentats i participin en el procés de 

redacció del Pla director, però adverteix que també cal deixar governar. 

Agraeix l’esforç en la millora del text inicial de la proposició, perquè 

consideren que el debat és legítim i necessari, però votar-lo al Ple podria implicar un 

conflicte polític que no beneficiaria en res la ciutadania. Així, avança que hi votaran 

favorablement. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ retreu al Sr. Collboni la seva por escènica en 
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acceptar la transacció de la seva proposició, i entén que al grup proposant li fa pànic 

que, finalment, la proposta sigui aprovada pel Ple i que això distorsioni, o entorpeixi, 

les seves negociacions per entrar a formar part del Govern municipal. Altrament, 

assegura que de cap manera no poden entendre que el PSC s’hagi avingut a canviar 

el text inicial de la seva proposta, que si alguna cosa aportava era justament que el 

Pla director de la Guàrdia Urbana havia de ser votat al Plenari del Consell Municipal. 

Assenyala que les qüestions d’interès en aquest pla són, d’entrada, el calendari, que 

segons ha dit el comissionat de Seguretat es presentarà al maig; el contingut, que 

s’haurà de debatre i fer-hi les aportacions pertinents per part dels grups municipals, i, 

finalment, decidir qui l’ha d’aprovar, que és la qüestió rellevant que contenia la 

proposició inicial del PSC. 

Fa avinent, i entén que cal que se sàpiga, que una majoria del Ple hauria 

donat suport a la proposició original en el sentit que el Pla director l’hauria d’aprovar 

el Plenari del Consell Municipal; altrament, reitera que el Sr. Collboni ha tingut por 

escènica amb la possibilitat de fer perillar una hipotètica entrada al Govern. Creu que 

és bo que se sàpiga, també, que arran de l’admissió de modificar la proposició, el Pla 

director de la Guàrdia Urbana serà aprovat per decret de l’alcaldessa, a la qual el Sr. 

Collboni ha donat mans lliures per aprovar el pla que consideri convenient, cosa que 

assegura que inquieta notablement el grup del PP. 

 

El Sr. GARGANTÉ expressa, en nom del seu grup, la consideració que el 

Pla director de la Guàrdia Urbana ha de contenir, entre altres coses, un canvi 

substancial que obri la porta a la democratització de l’estructura del cos, així com un 

canvi de les funcions que avui dia li són pròpies, i també la dissolució de les unitats 

antiavalots (UPA). 

Considera que és bon moment per establir canvis substancials que acabin 

amb el model de ciutat que s’ha perpetuat durant massa anys, i que ha cronificat 

conflictes i males praxis que han dificultat, moltes vegades, la vida de les persones 

que cal protegir en comptes de perseguir. 

Remarca que s’ha d’establir un model de seguretat en consonància amb les 

demandes de la ciutadania de democratitzar la societat, en tots els estaments, i no pas 

encaminat a perpetuar i protegir rols de poder i interessos del capital, un concepte 

que puntualitza que és d’Adam Smith, un dels creadors del marc teòric del 

capitalisme, quan deia que l’interès de la classe capitalista no està lligat a l’interès 

general de la societat, i sovint hi és obertament oposat, cosa que és evident que 

pateixen les classes populars. 

Entenen, doncs, que el nou model de seguretat ha de servir per fer de 

Barcelona una ciutat pionera en la defensa dels drets humans, aplicant el mandat de 

normes universals que estableixin inequívocament que l’obligació de les 

administracions públiques no és només respectar aquests drets, sinó fomentar-los i 

garantir-los. 

Tanmateix, creu que ara com ara no van per aquest camí, i posa com a 

exemples concrets la no-identificació de les UPA, la manca de confidencialitat 

metge-pacient, o la requisa de cartells en el Ple. 

Insisteix que preconitzen un model de ciutat que no estigmatitzi la pobresa, 

les persones migrades o altres situacions que, mandat rere mandat, han contribuït a 

cronificar els conflictes que tenen el seu origen en la procedència de classe o la 

capacitat econòmica, utilitzant i instrumentalitzant la Guàrdia Urbana per executar el 

model de ciutat repressora, exclusiva i excloent. I observa que poden preguntar la 

seva opinió als venedors ambulants, que no tan sols han vist el centre de la ciutat 
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blindat per la policia, tant en superfície com als espais subterranis d’accés al metro i 

al tren, sinó també a la parada del metro de Besòs, a la qual els impedien l’accés per 

anar carregats amb farcells. 

Insisteix, doncs, que tots els canvis que es facin en matèria de seguretat han d’anar 

encaminats a revertir el model de seguretat i de policia que durant massa anys ha 

exclòs i perseguit moltes persones; i, altrament, garantir una policia ajustada a les 

necessitats reals de la ciutat i no pas a les del Grup Godó, per posar un exemple; un 

model de policia de proximitat al servei de la gent i no pas a l’inrevés; un model de 

policia sense rastre d’impunitat, ni sospita d’impunitat; un model de policia 

allunyada de la militarització del cos; un model de seguretat basat en més mediació, 

prevenció, més informació i menys repressió i criminalització. Conclou que demanen 

un model de policia que no es premiï amb medalles, i encara menys amb les 

regulades per una normativa franquista com passa actualment, i que simbolitza com 

n’és de caduc el model policial actual. 

Finalment, anuncia l’abstenció del grup de la CUP. 

 

El Sr. PISARELLO avança el vot favorable del Govern a la proposició, i 

expressa el compromís de garantir el dret a la seguretat a la ciutat i la seguretat en el 

gaudi de tots els drets per part de la ciutadania, civils, polítics, socials i culturals. 

Destaca que per primera vegada es presenta un procés de revisió conjunt de 

la Guàrdia Urbana, que vol ser sistemàtic i també participatiu, basat fonamentalment 

en tres principis que ja ha exposat el comissionat de Seguretat diverses vegades. 

Precisa que aquests principis són el de proximitat, que inclou la mediació, la 

descentralització territorial i la transparència. Afirma que aquests principis 

estratègics són irrenunciables, però estan oberts al debat amb tots els grups polítics 

municipals. 

Confirma que aquest maig es presentarà el Pla director de la Guàrdia 

Urbana, que defineix com un document inicial i, per tant, susceptible de ser modificat 

i discutit en comissió, de manera que tothom tindrà l’oportunitat de dir el que 

consideri convenient. Afegeix que en aquest Pla director ja hi han participat més de 

dues-centes cinquanta persones, i manifesta la plena disposició al fet que l’alcaldessa 

el presenti en el Ple quan convingui a fi de discutir-lo. 

Considera que la seguretat és un element bàsic, i està d'acord que cal un 

canvi de conjunt del model amb la mateixa Guàrdia Urbana com a actor principal, i 

reitera que tots els grups estan convidats a fer-hi les seves aportacions. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix als grups del Govern, de CiU, Ciutadans i ERC 

el suport a la proposició, i remarca que es tracta de la majoria de grups del Consistori 

que amb aquesta votació expressa la voluntat de comprometre’s rigorosament amb la 

seguretat pública i els canvis i millores que convinguin al cos de la Guàrdia Urbana. 

Entén que també és evident que es vota el compromís del Govern, que és qui 

ha de liderar el debat, en un moment que no és còmode. Així, responent les al·lusions 

del Sr. Fernández Díaz, assegura que el més còmode hauria estat obviar aquest 

assumpte, i replica que qui té més por escènica és el grup del PP, en aquest assumpte 

i en molts altres de ciutat, i remarca que prefereixen la trinxera, fent escarafalls i 

frases ocurrents, en comptes de sortir a escena i comprometre’s amb la resta de grups 

per intentar bastir consensos. Entén que aquesta sí que és una posició còmoda i 

poruga, i lamenta que la intervenció del Sr. Fernández Díaz hagi estat tan decebedora 

i sense capacitat d’aprofundir el seu posicionament. 

Quant a l’aspecte de la votació a què també s’ha referit el representant del 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 48  

PP, li suggereix que s’adreci als Serveis Jurídics de l’Ajuntament, que li explicaran el 

motiu del canvi en la proposició, atès que no és preceptiu que s’hagi de votar. 

Altrament, afirma que l’objectiu de la proposició s’aconseguirà: que hi hagi un gran 

nombre de grups municipals, juntament amb el Govern, que es comprometi a fer 

l’esforç de consens, i de no utilitzar partidistament la seguretat, com sí que ha fet 

històricament la dreta. 

 

El Sr. FORN, adreçant-se al Sr. Pisarello, observa que el Govern parla de 

procés pioner, però li fa notar que el debat sobre el Pla de seguretat si en alguna cosa 

ha estat pioner ha estat en la manca de participació, observació amb què van estar 

d'acord tots els grups en el moment que el van presentar. 

Fa avinent que hi ha un altre sistema de fer les coses, tal com van fer el 

darrer mandat, que va ser presentar el document al Ple i obtenir l’acord de tots els 

grups, inclòs ICV-EUiA. 

Addueix que si aquesta manera de fer del Govern municipal respon al canvi 

promès, van pel mal camí. 

 

El Sr. SIERRA creu que tots estan d'acord que la seguretat és un dels eixos 

fonamentals per a la convivència a la ciutat, i estan d’acord amb el grup del PSC que 

és un assumpte de ciutat que requereix el consens de les forces polítiques del 

Consistori. En aquest cas, precisa que allò que s’aborda en el Pla director de la 

Guàrdia Urbana és el model organitzatiu i policial, que ha de servir per a més d’una 

legislatura. 

Retreu al Govern municipal la seva poca preocupació per la seguretat, no 

només perquè no ha intervingut la seva responsable, l’alcaldessa, sinó també perquè 

el primer tinent d’alcaldia s’ha limitat a redundar en filosofia i ha aportar ben poques 

mesures concretes. 

 

El Sr. CORONAS diu al Sr. Fernández Díaz que allò que ha fet el 

representant del grup proposant no ha estat fruit de la por escènica, sinó d’una 

rectificació. 

Considera que la pregunta bàsica que tots s’han de respondre és si realment 

volen millorar la Guàrdia Urbana i oferir un servei millor a la ciutadania en matèria 

de prevenció i seguretat; o, bé, altrament, allò que busquen és convertir aquest saló 

de plens en un escenari de confrontació partidista. En aquest sentit, confirma que 

ERC no aposta pel hooliganisme polític, menys encara amb aquesta matèria que els 

ocupa. 

Per tant, diu que lamenten profundament constatar que no tothom està per la 

labor constructiva i oberta que cal en tot allò que fa referència a la seguretat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ s’adreça a l’alcaldessa com a no exercent de 

responsable de seguretat, i fa avinent que l’abstenció del seu grup respon al fet que 

no estan d’acord que el Pla director de la Guàrdia Urbana s’aprovi per decret de 

l’alcaldessa, sense ratificació del Ple, tal com demanava la proposició inicial, i que el 

seu grup hauria votat favorablement. 

 

El Sr. PISARELLO respon al Sr. Forn que quan es va presentar el Pla de 

seguretat i prevenció es va portar al Consell de Seguretat Urbana, i era conegut per 

tots els grups quina era la proposta, i afegeix que encara està obert a les seves 

aportacions. 
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S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb sis abstencions 

—emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també pel Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-cinc vots a favor de la resta de 

membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern a presentar en 

el mes de maig, al Consell Plenari de l’Ajuntament, el Pla director de la Guàrdia 

Urbana per tal que pugui ser sotmès a debat i tenir en consideració les aportacions 

que facin els grups municipals. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5.- (M1519/3210) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

presentar el Pressupost general 2016 al proper Plenari del Consell Municipal per a 

la seva aprovació, i en el cas que fos rebutjat, que l'alcaldessa plantegi la seva 

aprovació vinculada a una qüestió de confiança. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que els pressupostos són l’eina 

política més important d’un govern, ja que és on es defineixen les prioritats, les 

accions, les polítiques i la gestió. 

Justifica aquesta introducció perquè la proposició que presenta recorda 

que la llei preveu per als ajuntaments un mecanisme excepcional d’aprovació dels 

pressupostos: la qüestió de confiança. Precisa que la seva aplicació permet que 

quan es rebutja un pressupost, el Govern tingui l’opció de tornar-lo a presentar 

vinculat expressament a l’aprovació d’una qüestió de confiança i, si transcorregut 

un mes l’oposició no ha presentat una moció de censura, el pressupost s’aprova 

automàticament. 

Precisa que aquest és el sentit de la proposició del PP a fi de desbloquejar 

el debat pressupostari en un sentit o en un altre; és a dir, o bé tenen el pressupost, 

o bé, canvien d’alcaldessa. 

Considera que és el moment oportú de fer aquesta proposta, atès que el 

Govern va presentar, i retirar posteriorment, un pressupost municipal per al 2016; 

i va haver de suspendre el Ple extraordinari convocat per a la modificació de crèdit 

pressupostari. 

Recorda que aquesta proposta no és inèdita, atès que la va fer quan 

l’anterior alcalde, el Sr. Trias, no va obtenir els vots necessaris per tirar endavant 

el pressupost municipal. 

Entén que la proposició també posa en evidència que l’alcaldessa, que 

sovint intenta traslladar a la ciutadania la percepció que no hi ha pressupost 

perquè el bloqueja l’oposició, no té el coratge polític i la responsabilitat de govern 

necessària per presentar-lo vinculat a una qüestió de confiança. 

 

La Sra. RECASENS observa que porten onze mesos de mandat i encara 

estan debatent si podran tenir un pressupost o no. 

Recorda que en el seu moment va titllar de vodevil el procés que s’havia 

seguit, i les negociacions pròpies d’un mercat de Calaf; i constata que novament 

se sorprenen per la incapacitat i la feblesa del Govern, i li retreu la paràlisi en què 

ha sumit la ciutat. 

Precisa que parlen d’un mecanisme concret per a l’aprovació dels 
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pressupostos, que CiU va fer servir per aprovar els del 2014. Puntualitza, però, que hi 

ha dues diferències evidents; en primer lloc, que el Govern de CiU va portar la 

qüestió de confiança per pròpia iniciativa, mentre que avui es faria a iniciativa de 

l’oposició, segons la proposició. Remarca, doncs, que aquest mecanisme estaria 

instant de manera molt diferent. En segon lloc, fa notar que el Govern de CiU va 

acabar aprovant el pressupost per una qüestió de confiança el desembre del 2013, 

amb tot l’any per endavant per executar-lo. En el cas que els ocupa, altrament, només 

quedaria la meitat de l’exercici. 

Pregunta al Sr. Fernández Díaz si està segur que, arribat el cas, tindrien un 

alcalde o alcaldessa diferent; i afegeix que si així fóra, el pressupost aprovat sempre 

seria el de Barcelona en Comú, al qual CiU no donaria suport. 

En conseqüència, assegura que prefereixen una modificació de crèdit 

parlada i consensuada pels grups municipals. I aprofita per reclamar lideratge a 

l’alcaldessa, i li demana que entengui que en consistoris fragmentats com aquest i 

amb govern en minoria cal tirar endavant a base de diàleg i de consens. 

Puntualitza que el pressupost vigent és una pròrroga de l’aprovat pel Govern 

de CiU, amb el suport dels grups del PSC i d’ERC, i confia que avui seran capaços 

de defensar-lo. 

Retreu al Govern municipal que llancés la tovallola al minut zero, i preferís 

no tirar endavant amb un pressupost nou; i no sap si és que prefereix tenir un 

pressupost prorrogat per poder emprar el mecanisme de la Comissió de Govern, 

possible arran d’una llei del PP. Tanmateix, alerta que un pressupost aprovat per 

aquest òrgan torna a ser un pressupost que s’allunya dels consensos necessaris que 

reclama la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA entén que la proposta del grup del PP és de molt difícil 

compliment. I remarca que tot el procés necessari per aprovar un pressupost faria que 

només fos vigent la meitat de l’exercici. 

Observa que disposen d’un pressupost del mandat anterior, i recorda al Sr. 

Fernández Díaz que el seu grup va facilitar-ne l’aprovació. Consideren que hi ha 

altres mecanismes que la qüestió de confiança, com és el de la modificació 

pressupostària, que serveix per anar aplicant-lo per projectes concrets, prèviament 

consensuats. 

Manifesta que, a dia d’avui, els mereix més confiança l’actual pressupost 

prorrogat que no pas els que pugui aprovar l’actual govern per comissió de govern el 

desembre vinent. 

 

El Sr. BOSCH informa que fa uns instants s’acaba d’assabentar que el 

Govern espanyol del PP ha presentat recurs contra la llei de pobresa energètica del 

Parlament de Catalunya, i n’ha demanat la suspensió. 

Per tant, adreçant-se al grup del PP, li pregunta si continua mantenint que és 

ERC qui es dedica a atiar la guerra institucional. 
Entrant en el contingut de la proposició, manifesta que creuen en el diàleg i 

els acords; recorda que han participat en l’elaboració dels pressupostos, que confia 

que finalment s’aprovin; han proposat aspectes històrics per a la ciutat, entre els 

quals reivindicacions veïnals com el trasllat de les presons Model i Trinitat Vella o 

l’arribada del metro al passeig de la Zona Franca. Posa en relleu la voluntat de 

construir d’ERC, d’un canvi real per comparació dels qui només volen enderrocar i 

destruir. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia que el seu grup tampoc no donarà suport a la 

proposició perquè considera que abans d’arribar a presentar un pressupost perquè 

sigui rebutjat, i haver d’aprovar-lo per una qüestió de confiança, cal exhaurir altres 

vies menys excepcionals i més adients per assolir un consens polític. 

Consideren, doncs, que hi ha vies més garantistes i millors per a un 

funcionament democràtic de l’Ajuntament. Afegeix que presentar uns pressupostos 

sabent que hauran de ser sotmesos a una qüestió de confiança tampoc no soluciona 

cap problema ni en garanteix una aprovació efectiva. En aquest sentit, recorda que hi 

ha una sentència del TSJC, de 13 de febrer de 2015, que diu que superar la qüestió de 

confiança no equival a l’aprovació dels pressupostos, sinó només el tràmit 

d’aprovació inicial. 

Ratifica que no donaran suport a la proposició amb el convenciment que 

l’Ajuntament ha de poder acabar la feina iniciada fa més d’un mes amb la darrera 

modificació de pressupost, de 276 milions d’euros, ja aprovada inicialment. Diu que 

el Govern ha de continuar treballant per teixir el consens necessari per posar tots 

aquests recursos al servei de la ciutadania, que han d’ajudar a impulsar mesures de 

gran rellevància, entre les quals destaca la reforma de l’avinguda Meridiana, de Pere 

IV, actuacions de cobertura de la ronda de Dalt, l’impuls de programes de suport als 

autònoms, ajuts fiscals per a famílies amb rendes baixes, escoles bressol, el pagament 

de l’1% als treballadors municipals o l’arribada del metro a la Zona Franca, entre 

altres. 

Remarca que parlen d’un conjunt de mesures fonamentals per al present i el 

futur de la ciutat que no poden quedar al calaix. I es mostra convençuda que el 

Govern serà capaç de teixir tots els consensos necessaris per aprovar aquest nou 

pressupost. 

 

La Sra. LECHA observa que, a dia d’avui, no es troben pas en l’escenari que 

planteja l’article 197 bis.3 de la Llei orgànica de règim electoral general, que 

literalment diu que per a la presentació de la qüestió de confiança serà requisit previ 

que l’acord corresponent hagi estat debatut al Ple, i que no hagi obtingut la majoria 

necessària; i fa notar que el Sr. Fernández Díaz, tan coneixedor com és de la 

maquinària municipal pels anys que fa que és a l’Ajuntament, ho hauria de tenir en 

compte. 

Indica que l’ajornament del Ple extraordinari del 25 d’abril passat no va 

permetre de votar la modificació pressupostària proposada pel Govern; de manera 

que consideren que la proposició que avui presenta el grup del PP és una pèrdua de 

temps per a aquest Ple; no només perquè a hores d’ara no saben quin serà el resultat 

del vot de l’expedient de modificació pressupostària quan s’emeti, sinó perquè no 

respecta els terminis establerts per arribar, si és possible, a un acord ampli per 

capgirar el rumb dels pressupostos prorrogats cap a un nou escenari de canvi de 

model. 

Així, doncs, recomana al grup del PP que s’abstingui de presentar 

proposicions d’aquestes característiques i que, en tot cas, forci el Govern espanyol en 

funcions a sotmetre’s al control institucional que tant els agrada reclamar per als 

altres, i que liquidi l’import dels ens públics, que en el cas d’aquest ajuntament seria 

de gran utilitat per fer moltes polítiques transformadores. 

Consideren que abans de donar lliçons democràtiques en les institucions, el 

PP hauria de netejar de corrupció i males pràctiques el seu partit. I els suggereix que 

s’abstinguin de fer perdre el temps al Consell Municipal amb propostes que no 

porten enlloc. 
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Finalment, justifica el temps de negociació que han establert amb l’objectiu 

d’ampliar la proposta de modificació pressupostària que permeti garantir polítiques 

que millorin la qualitat de vida de la ciutadania, atès que està en la norma de 

funcionament del Ple. 

 

El Sr. PISARELLO ratifica, com ha expressat el mateix Sr. Fernández Díaz, que 

aquesta proposta és inèdita, tant que gosaria classificar-la en el gènere de la ciència-

ficció. Justifica aquesta observació perquè ja tenen una modificació pressupostària, 

que té el suport de forces polítiques molt rellevants del Consistori, i que s’està 

discutint. De manera que nega que estiguin en la situació apocalíptica que planteja el 

regidor; altrament, considera que els pressupostos que proposen són bons, que no són 

els del govern anterior i presenten canvis concrets i de filosofia molt substancials, i 

que suposen un canvi per a la ciutat. 

Entén, però, que al grup del PP li tregui el son que les forces d’esquerres 

que, per primer cop en quatre anys, van aprovar unes ordenances fiscals, puguin 

aprovar una modificació pressupostària com la que proposen. I afegeix que també 

comprèn que els neguitegi que altres grups polítics puguin afegir-se a molts dels seus 

plantejaments arran de la nova proposta pressupostària; i aprofita per remarcar que 

aquesta coincidència seria més fàcil amb el principal grup de l’oposició si la 

interlocutora no fos la regidora d’Unió, que no comparteix la filosofia de fons que es 

planteja amb el pressupost, cosa que va expressar obertament en la comissió 

d’Economia i Hisenda. 

Reitera que estan en una situació ordinària i normal, en què es planteja un 

debat sobre una proposta pressupostària avalada àmpliament. En conseqüència, 

considera que no és el Sr. Fernández Díaz la persona més adequada per demanar 

confiança, ja que la confiança els la fa la ciutadania, mentre que la de la seva 

formació ha anant minvant amb els anys i els podria portar a la marginalitat més 

absoluta. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que els grups de l’oposició pugnen per 

veure qui pacta més i millor amb el Govern de la ciutat, i assegura que no entén per 

quins motius. Així, remarca que els grups del PSC i d’ERC donen suport a la 

modificació pressupostària des del primer moment; i s’han establert negociacions, 

dia sí, altre també, amb la CUP i amb Ciutadans, mentre l’alcaldessa mira de no ferir 

sensibilitats als qui reclamen la seva atenció. 

Addueix, per tant, que és ben possible que el grup del PP sigui l’excepció en 

aquest estat de coses, com quedarà ben clar amb la votació d’aquesta proposició. 

Reconeix, però, que la seva pretensió és construir una alternativa al Govern 

municipal, com és ben legítim. Per tant, consideren que no es tracta que els grups de 

l’oposició competeixin entre si a veure qui pacta abans i més amb el Govern, sinó de 

mirar com, des de l’oposició estant, són capaços de construir una alternativa. 

Replica que la proposta que plantegen no és inèdita, sinó que ja la van 

presentar en l’etapa del govern Trias, en vista de la impossibilitat d’aprovar un 

pressupost; i aprofita per posar de manifest que grups que llavors van votar-hi a 

favor, avui ho faran en contra, probablement perquè exerceixen de meritoris del 

Govern municipal. 

Insisteix que l’objectiu de la proposició és que, o bé es construeix una 

alternativa, o bé s’assoleixen uns pressupostos que permetin donar respostes a les 

necessitats de Barcelona. 

Afirma que no tenen cap intenció d’amagar-se, i denuncia que el govern de 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 53  

Barcelona en Comú és un autèntic desgavell que porta la ciutat al desgovern, inèdit 

els darrers anys. Entén que podrien haver optat per altres fórmules, entre les quals la 

pròrroga del pressupost, i haver optat per modificacions pressupostàries puntuals; i 

diu que el seu grup es felicitaria si s’opta per aquesta fórmula, però creu que ho 

hauria d’haver fet abans i evitar determinats espectacles. 

Finalment, remarca que una altra intencionalitat de la proposició és posar de 

manifest que el Govern no té prou vots per aprovar uns pressupostos, però que no 

s’arrisca a perdre la confiança del Ple i que la Sra. Colau deixi de ser alcaldessa. La 

Sra. RECASENS replica al Sr. Pisarello que continua sent la mateixa regidora 

d’Unió que va aconseguir pactar amb les forces d’esquerres el pressupost que avui 

encara executa el seu govern. 

Recorda que fa ben poc que el primer tinent d’alcaldia va definir la seva 

proposta de pressupost com el del canvi, i li fa notar que, a hores d’ara, ni tenen 

pressupost ni, per descomptat, canvi. 

 

El Sr. SIERRA fa avinent al Sr. Fernández Díaz que Ciutadans no està 

negociant amb el Govern, sinó que està disposat a escoltar i negociar amb tothom en 

benefici de la ciutadania, per protegir-la de la política que exerceix l’alcaldessa i la 

seva possible associació de govern amb ERC i el PSC, que ha posat en perill la 

modificació pressupostària. 

Puntualitza que el seu grup proposa que les modificacions siguin puntuals, 

partida per partida, en interès de la ciutadania, i que exemplifica amb l’arribada del 

metro a la Zona Franca, una estratègia que està convençut que sí que tindrà consens, i 

demana al grup del PP que no se n’exclogui. 

 

El Sr. BOSCH fa notar al Sr. Sierra que qui s’oposarà a l’arribada del metro 

a la Zona Franca serà el grup de Ciutadans, que votarà en contra de les eines 

necessàries per tirar-ho endavant. Li recorda que tenen l’oportunitat de col·laborar, 

des d’aquest ajuntament, per fer-ho possible. 

En els mateixos termes s’adreça als representants del grup del PP, i els 

recorda que tenen l’oportunitat de fer propostes i de presentar uns pressupostos 

alternatius, o si més no quines partides concretes volen. Altrament, observa que 

s’inclinen per la qüestió de confiança i les seves conseqüències perquè és evident que 

no els agrada el Govern municipal. 

Considera que es pot ser crític amb el Govern municipal, però que s’ha 

d’optar per la via de la col·laboració i la construcció; tanmateix, constata que el grup 

del PP opta per enderrocar. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda que la fórmula de la qüestió de confiança 

s’aplica, segons la sentència de 13 de febrer de 2015, per arribar a l’aprovació inicial, 

que és precisament on estan ara mateix. En conseqüència, assegura que no entén què 

aportaria de nou la proposta del grup del PP. 

Admet que el seu grup vol deixar la seva empremta en els pressupostos, 

però també estan convençuts que com més consens hi hagi més i millors solucions es 

podran aportar a la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO confirma al Sr. Fernández Díaz que el Govern 

continuarà treballant en una proposta pressupostària que consideren bona i necessària 

per a la ciutat. 

Entén que la pretensió del grup del PP amb aquesta proposició era deixar 
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aïllat el Govern, mostrar la seva soledat, però el que ha aconseguit és justament 

demostrar la seva, de soledat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que millor sols que mal acompanyats; 

i destaca que s’ha de ser coherent amb els principis propis, en comptes de diluir-

los per altres interessos. Repeteix que amb la proposició pretenien, o bé poder 

tenir pressupostos o, altrament, que l’oposició disposés de dos mesos de termini 

per valorar si és capaç d’articular una alternativa al govern municipal. 

Observa que s’ha parlat de legitimitat, fins i tot el Sr. Pisarello s’ha 

referit als vots del PP en les darreres municipals, i li recorda que la seva formació, 

en les eleccions generals, va obtenir proporcionalment més vots que no pas 

Barcelona en Comú i, en canvi, se li nega la possibilitat de governar Espanya. I 

aprofita per acusar el Govern d’exercir la seva funció de forma totalitària. 

Dirigint-se al Sr. Bosch, li demana que donin menys lliçons de 

compromís amb la ciutat, i li recomana que es preocupin més de reclamar les 

inversions necessàries per a Barcelona al Govern de la Generalitat. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb trenta-tres 

vots en contra— emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les 

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, pels Srs. Collboni i Mòdol i 

les Sres. Andrés i Ballarín, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, 

cinc abstencions —emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló—, i tres vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6.- (M1519/3215) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Manifestar que el Ple 

d'aquest Ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat popular emanada de 

la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció amb les ordres 

dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no 

col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides 

democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als 

requeriments rebuts. Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa 

d'aquests requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per part de 

l'Audiència Nacional. Tercer.- Exigir, doncs, al cos dels Mossos d'Esquadra i a la 

Conselleria d'Interior que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència, ja que 

aquestes tenen com a objectiu trobar les excuses per poder imputar regidors i 

regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de 

representació popular. Quart.- Instar la resta d'ajuntaments requerits a desatendre 

les peticions d'informació que estan arribant per part dels Mossos d'Esquadra i, al 

mateix temps, exigim al conseller d'Interior, el Sr. Jordi Jané, que ordeni als 

Mossos d'Esquadra que deixin de dirigir-se als ajuntaments i s'abstinguin d'obeir 

qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l'Audiència Nacional amb 

relació a la criminalització de l'activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, 

ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, 

al Govern d'Aragó, i als governs de l'Estat espanyol i francès. 
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La Sra. ROVIRA recorda que el 9 de novembre de 2015 el Parlament de Catalunya 

va aprovar la resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 

conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015; i es refereix al fet 

que per donar suport a la resolució esmentada, el món local, juntament amb els 

consells comarcals i les diputacions, han anat aprovant una moció que, a hores d’ara, 

ha estat secundada per 280 institucions de representació local mitjançant els seus 

plens. Subratlla que es tracta d’una manifestació política, una expressió plenament 

legítima, atès que el món local és sobirà i s’ha de poder expressar amb llibertat. 

Assenyala que, arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits 

judicials, clarament polititzats i antidemocràtics, han endegat una persecució indigna 

contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores; a més, l’Audiència 

Nacional ha obert una causa general per investigar l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional 

Catalana (ANC). 

Constata que l’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés 

independentista es manifesta amb l’intent d’obrir vies per atemorir mitjançant 

l’amenaça d’un procés judicial a regidors i regidores, emparada pel magistrat Ismael 

Moreno, del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, amb l’excusa de les resolucions 

aprovades en suport a la resolució del 9 de novembre al Parlament de Catalunya. 

Recorda que el magistrat esmentat és conegut pel cas dels titellaires a 

Madrid i, per tant, una persona que condemna la democràcia. 

Assenyala que cal que el poble i les institucions catalanes deixin de 

supeditar-se a les decisions de les institucions espanyoles, particularment a les del 

Tribunal Constitucional, mancat de legitimitat democràtica. Insisteix que cal exercir 

la desobediència, i demanen que aquest ple demostri el rebuig als requeriments 

enviats per ordre de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments 

catalans per haver aprovat una moció de suport a la declaració del Parlament de 

Catalunya. Igualment, afirma que volen donar ple suport a les persones que a causa 

d’aquests requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per l’Audiència 

Nacional. 

Afegeix que també volen declarar, una vegada més, que el dret a decidir és 

un exercici eminentment cívic i democràtic, que ha de ser reclamat i defensat des de 

totes les institucions que emanen de la voluntat popular, molt especialment des dels 

ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania. 

Demana que l’Ajuntament de Barcelona doni suport a les mobilitzacions 

que es convoquin per donar suport a les persones encausades; i que, alhora, faciliti la 

cobertura legal necessària als membres electes del Consistori en cas que siguin 

encausats per donar suport a mocions aprovades democràticament; i instar el 

Parlament de Catalunya i la resta d’institucions catalanes a fer el mateix. 

Finalment, demanen que aquests acords es comuniquin a l’AMI, a 

l’Associació Catalana de Municipis i al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al de les Illes 

Balears, al Govern d’Aragó i als de l’Estat espanyol i francès, perquè volen recordar 

que continuen sent Països Catalans. 

 

El Sr. FORN expressa el suport del grup de CiU a la proposició. Recorda 

que ara fa vint-i-cinc anys, amb motiu de les eleccions municipals del 1991, CiU va 

presentar les seves candidatures municipals amb l’eslògan “Catalunya comença al teu 

ajuntament”. Fa notar que no era una frase buida de contingut, i que es va triar amb 
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el convenciment que un país es construeix des de la base i en contacte directe amb la 

gent. 

Observa que ha passat molt de temps des de llavors i que han succeït moltes 

coses; en l’àmbit polític destaca el darrer intent per part de Catalunya de pactar una 

relació amb l’estat basada en un nou estatut. Tanmateix, manifesta que s’ha de 

concloure que el constant menysteniment de les institucions espanyoles envers 

Catalunya al llarg dels anys ha alimentat la decisió d’emprendre el camí democràtic 

cap a la constitució d’un estat propi, i remarca que els ajuntaments de Catalunya 

sempre han fet costat a la gent. 

Valora que, arreu del país, molts ajuntaments han aprovat mocions de suport 

a la resolució aprovada al Parlament de Catalunya, el 9 de novembre passat, d’inici 

del procés polític de Catalunya. Subratlla que han estat mocions democràticament 

aprovades per ajuntaments democràticament escollits, i de suport a la resolució d’un 

parlament sorgit d’unes eleccions democràtiques. Altrament, davant aquesta situació 

es troben amb la voluntat inquisidora d’un estat espanyol que només sap respondre a 

la democràcia amb persecució jurídica, i sense voluntat política per resoldre el 

problema. 

Es refereix al fet que el 4 d’octubre de 2014, aquest ajuntament va acollir 

alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores vinguts de 920 municipis de tot Catalunya 

per creuar la plaça de Sant Jaume fins a la Generalitat en un acte simbòlic de suport 

al procés polític català. Per tant, remarca que avui, aquest ajuntament, com a capital 

de Catalunya no pot girar l’esquena a tots aquells representants electes dels municipis 

i de tota la ciutadania que defensa la constitució d’un nou estat per a Catalunya. 

 

La Sra. MEJÍAS avança el vot contrari del grup de Ciutadans, com no podia 

ser d’altra manera. Tanmateix no vol deixar de manifestar que els sorprèn, d’una 

banda, el canvi substancial en el contingut del text presentat, suavitzat quant a la 

proposta inicial; i, d’altra banda, el fet que la CUP, soci principal del Govern de la 

Generalitat, presenti aquesta proposició en tots els ajuntament de Catalunya. 

Confirma, però, que Ciutadans, com a partit constitucionalista, no canvia 

d’opinió i constata que la resolució del Parlament de Catalunya, que es presentava 

com l’expressió d’una aspiració sense efectes jurídics, elecció rere elecció mai no rep 

el vot majoritari del conjunt dels catalans. I precisament per això, apunta que el 

Tribunal Constitucional va considerar que el Parlament de Catalunya no es pot erigir 

com a font de legitimitat jurídica i política, fins al punt de vulnerar cinc preceptes 

constitucionals i dos d’estatutaris. 

Afegeix que el TC també va considerar que la resolució produïa efectes 

jurídics i, per tant, va procedir a l’anul·lació de la declaració del Parlament per 

resolució unànime —fins i tot dels magistrats proposats per partits catalans— d’un 

òrgan que els qui donen suport a la declaració consideren il·legítim perquè no els 

afavoreix, però que, altrament, legitimen en els casos que els dóna la raó. 

Fa notar que la proposició insta a la desobediència de la Constitució, anima 

a la desobediència dels preceptes constitucionals, les lleis i les resolucions dels 

tribunals, motiu pel qual el seu grup hi votarà en contra i, a més, sol·licita una 

votació nominal a fi de dirimir les possibles responsabilitats derivades de donar-hi 

suport. 

 

La Sra. CAPDEVILA entén que no sorprendrà ningú el suport del grup 

d’ERC a la proposició de la CUP, que justifica per l’aprovació al ple del Parlament 

de Catalunya, el 9 de novembre de 2015, de la resolució que inicia el procés de 
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creació d’un estat català, independent i en forma de república. 

Posa en relleu que aquesta és la primera passa de les moltes que s’han fet per 

aconseguir aquest objectiu, pel qual ha treballat durant anys molta gent, també 

generacions que els han precedit i que ja no hi són, perquè Catalunya esdevingui un 

estat independent. 

Assenyala que la resolució segueix el mandat sorgit de les urnes el 27 de 

setembre passat, i que té el suport de la majoria de diputats del Parlament. 

Posa de manifest que arran d’aquesta declaració, les institucions espanyoles 

han començat a impugnar totes aquelles persones que hi han donat suport, 

investigant-les per delictes de sedició o rebel·lió. Per tant, entenen que cal que les 

institucions catalanes deixin de supeditar-se a les decisions d’institucions espanyoles, 

en particular les del TC, mancat de legitimitat democràtica. 

Afirma que el que pretenen avui és demostrar i oferir tot el seu suport a tots 

els consistoris investigats per l’Audiència Nacional, i defensar aquesta desobediència 

davant una institució il·legítima i anacrònica. 

En conseqüència, confirma que la proposició de la CUP no fa altra cosa que 

reiterar allò que ERC ha defensat en totes les institucions en què té representació. 

Es felicita per l’acceptació de les esmenes que ha plantejat el seu grup, que 

al seu parer amplien l’abast de la proposició; i valora positivament els canvis que han 

permès ampliar la majoria social, que aportarà transversalitat al procés. I subratlla 

que cal sumar com més forces millor. 

Subscriu, en nom de la seva formació, tots els punts continguts en la 

proposició, atès que mantenen l’essència que emana de la resolució; i vol deixar ben 

clar que ERC estarà sempre donant suport a tots els perseguits, d’aquest ajuntament i 

de la resta d’ajuntaments del país. 

 

Seguidament, el Sr. FORN demana intervenir per una qüestió d’ordre, i fa 

avinent que els han avisat que l’alcaldessa s’absenta de la sessió per fer unes 

declaracions arran de la decisió del Govern de l’Estat sobre la pobresa energètica, de 

la qual s’ha fet ressò el Sr. Bosch fa uns minuts. 

Indica, que si això és així, no li sembla correcte que s’abandoni la sessió per 

fer declaracions, i entén que és un assumpte que s’hauria de debatre al Ple a fi que 

tots els grups puguin expressar la seva opinió, més encara quan un grup ha presentat, 

avui, una proposició sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. PISARELLO respon que no té aquesta informació, tot i que entén que 

no és pertinent com a qüestió d’ordre perquè no té res a veure amb el debat que aquí 

han mantingut. 

 

La Sra. MEJÍAS remarca que l’alcaldessa és la presidenta del Ple, i afirma 

que els regidors no se’n van a mitja sessió a fer declaracions sobre assumptes que 

han estat objecte de debat en el Ple. 

 

El Sr. PISARELLO replica que aquest assumpte no ha de ser objecte de 

discussió en aquesta cambra. 

 

Continuant amb les intervencions arran de la proposició, la Sra. ANDRÉS 

anuncia que el seu grup no donarà suport a la proposició perquè considera que és la 

continuació d’un relat de trencament i de desobediència a la legalitat vigent. Afegeix 

la consideració que la línia en què es formula s’està esgotant. En aquest sentit, fa 
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notar que la mateixa transacció a què s’ha arribat ho corrobora, ja que s’allunya molt 

del redactat inicial; de la mateixa manera que ho demostra el ple del Parlament del 7 

d’abril, en què alguns grups es van desmarcar d’una proposició molt semblant. 

Aprofita per recordar que tant en aquesta cambra com al Parlament les forces 

polítiques poden instar a canviar, per les vies democràtiques existents, el marc legal 

vigent. 

Subratlla que allò que realment volen posar de manifest avui és la voluntat 

que Barcelona i la seva gent, amb uns problemes i unes urgències socials molt 

concretes i punyents, no siguin instrumentalitzades en batalles polítiques partidistes 

en aquest ajuntament que, en primera instància, té l’obligació d’abordar els 

problemes reals de la ciutadania. 

Replica que tampoc no estan d’acord amb una manera de fer que consisteix 

a avançar políticament desobeint normatives vigents, o construint universos paral·lels 

i realitats virtuals al marge de la que existeix i que reclama tota la seva dedicació. 

Afegeix que no poden subscriure de cap manera que l’Ajuntament de 

Barcelona se situï al marge de la llei, atès que la seva obligació és canviar-la. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama que la votació d’aquesta proposició 

sigui nominal, i manifesta que ho demana atenent a la petició, que prèviament a la 

celebració d’aquest ple havia formulat el seu grup, d’un informe de la Secretaria 

General i dels Serveis Jurídics que confirmi que totes les qüestions que són objecte 

de debat i votació en el Plenari del Consell Municipal s’adeqüen a la realitat. 

Tanmateix, lamenta que no s’hagi atès aquesta demanda. 

Feta aquesta observació, denuncia que la proposició reclama la 

desobediència de lleis i tribunals i insta altres ajuntaments a fer-ho. I afegeix que en 

el text inicial de la proposició es reclamava als mossos d’esquadra que desobeïssin 

les ordres apel·lant al principi d’obediència deguda, que recorda que és propi dels 

règims totalitaris. 

Observa que en la proposició transaccionada es busca la contradicció entre 

legitimitat i legalitat, i pretenen situar el Ple d’aquest ajuntament per damunt dels 

tribunals i del marc legal. 

Retreu al grup de la CUP que consideri que la democràcia es resumeix en 

l’exercici del govern d’una minoria que pretén imposar el seu criteri independentista. 

Amb aquesta proposta, assenyala que passen, una vegada més, de l’estat de dret a 

lleis contràries a dret i il·legals, però ajustades a la carta independentista. 

Critica que els qui avalen la proposició no tinguin límits, que desqualifiquin 

i insultin els qui no pensen com ells, tant si es tracta dels tribunals com dels qui hi 

discrepen políticament. 

Afirma que la llei és la llei, i que no hi ha lleis bones i dolentes en funció de 

qui les dicta, i s’han de complir. 

Entén que seria adequat deixar enrere el debat separatista, i que alguns, amb 

menys del 50% dels vots, pretenen imposar, mentre que en l’Estatut està estipulat 

que calen dues terceres parts per modificar-lo. 

Repeteix que no estan disposats a compartir l’esperpent i l’exabrupte dels 

qui volen comparar Catalunya i Espanya amb propostes que promouen un consell de 

transició propi de Líbia; parlen d’un dret d’autodeterminació de països com 

Zimbabwe, i pretenen que a Catalunya se celebri un referèndum com a Kosovo. 

 

El Sr. ASENS agraeix al grup de la CUP que hagi acceptat les esmenes 

formulades pel Govern i altres grups a la proposició, atès que això els permet, tal 
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com va succeir ahir mateix a la Diputació, d’aprovar-la. Expressa, doncs, els 

mateixos motius que en aquella institució. En primer lloc, manifesta que consideren 

un disbarat jurídic l’actuació de l’Audiència Nacional, opinió avalada per 

associacions de jutges i advocats, i fins i tot tres magistrats de la mateixa Audiència, 

que consideren aquestes actuacions emmarcades en el dret a la llibertat d’expressió. 

Afegeix que és especialment greu l’ús de conceptes que ofenen la memòria dels 

lluitadors antifranquistes com el de sedició, que va ser emprat per justificar 

l’assassinat de republicans que van defensar la democràcia enfront dels qui es van 

alçar en armes; un concepte, per tant, tacat de sang. 

En segon lloc, afirma que opinar no és delicte, com tampoc no ho és posar 

les urnes. En tercer lloc, fa notar que no es tracta de fets aïllats, sinó que formen part 

d’una cultura de l’excepcionalitat que s’ha anat imposant persistentment al llarg dels 

darrers anys; així, l’Audiència Nacional, un òrgan judicial clarament conservador i 

estretament vinculat al poder polític i també al Ministeri Fiscal, que mansament i 

servilment obeeix les ordres del govern del PP, i que quan algú se n’aparta rep les 

conseqüències, tal com demostra la destitució fulminant del fiscal en cap, el Sr. 

Rodríguez Sol, que va gosar dir que la demanda del 80% dels catalans del dret a 

decidir era una aspiració política legítima, tot i que afirmava que no era viable 

legalment. 

En quart lloc, argumenta que es tracta d’un atac a l’autonomia municipal; i 

finalment, addueix que no es poden quedar de braços plegats, i puntualitza que no 

estan davant un atac a l’independentisme, sinó als principis democràtics. Al·lega que 

cal estar al costat de les víctimes de la injustícia encara que no estiguin d’acord amb 

les seves idees. 

Considera que no han amagat les discrepàncies quant a l’enfocament de la 

resolució del Parlament, que es va aprovar democràticament i legítimament; i 

remarca que els alcaldes i regidors que hi donen suport no estan cometent cap delicte, 

i dir el contrari és una absurditat. 

Per això, justifica la solidaritat del Govern municipal, fins i tot davant els 

qui no tenen la mateixa actitud recíproca. I posa com a exemple quan es van enviar 

els mossos d’esquadra als promotors del multireferèndum a Barcelona i en altres 

ciutats. 

En conseqüència, manifesta que per decència i per coherència votaran 

favorablement la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA respon als grups de Ciutadans i del PP, que considera que 

han fet unes intervencions molt similars, que la Constitució de què parlen tant va ser 

votada favorablement només pel 15% dels catalans que actualment hi ha a Catalunya. 

En conseqüència, consideren que cal apostar no tant per aquesta llei com per la 

legitimitat popular expressada per moltes persones. 

Posa de manifest l’embat real que es produeix per part de l’Estat espanyol, 

que recorda que està construït sobre les bases del franquisme, que encara manté 

estructures i persones provinents d’aquell règim, i que malgrat els anys 

transcorreguts han estat incapaces de canviar. Remarca, igualment, que l’Estat també 

reprimeix Euskal Herria i els membres de la CUP als ajuntaments del Principat. 

Fa notar al grup del PSC que l’Estat no ha deixat posar urnes a les persones 

que ho han volgut, i pregunta si realment és l’Estat que volen, i li retreu que parli en 

nom de tota la ciutadania i asseguri que això no és el que li importa realment. 

Altrament, afirma que advocar per una ruptura amb l’Estat espanyol significa apostar 

per la democràcia, per unes noves lleis i un nou procés constituent que permeti a 
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Catalunya governar-se. El Sr. FORN anuncia que posposa la seva intervenció per una 

qüestió 

d’ordre. 
 

La Sra. MEJÍAS recorda novament que la suspensió de la declaració del 

Parlament de Catalunya va ser una decisió unànime de tots els magistrats del TC. 

Seguidament, suggereix al Sr. Asens que intenti superar els seus traumes, i 

que repassi el procés de transició democràtica, i la manera com es va consensuar una 

constitució considerada de les més modernes de la UE; i li demana que recordi que és 

aquesta constitució que atorga la legitimitat als ajuntaments. 

Es ratifica en el fet que Ciutadans mai no desobeirà la Constitució, les lleis i 

les resolucions dels tribunals, i justifica la petició d’una votació nominal perquè 

saben que fer-ho comporta riscos. 

 

La Sra. CAPDEVILA confirma als grups de Ciutadans i del PP que, tant si 

els agrada com no, el seu grup i la ciutadania que li fa costat treballaran per complir 

l’encàrrec emanat de les eleccions del 27 de setembre i, per tant, desobeiran totes les 

ordres que vinguin de l’Estat espanyol en contra del desig democràtic d’una gran 

majoria de la ciutadania de Catalunya. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualitza que el seu grup està per reformar i actualitzar 

la Constitució a fi que incorpori nous drets socials que no recull i que s’han de 

reconèixer. 

Afirma que no han volgut dir en cap moment que la que els ocupa no sigui 

una qüestió d’importància per a un part de ciutadania, però es ratifica en el fet que 

aquest ajuntament ha de treballar en qüestions reals que afecten tota la ciutadania. 

 

La Sra. ROVIRA replica la intervenció de la Sra. Mejías, recordant-li que hi 

ha molta gent que desconeix on són els seus familiars víctimes del règim franquista, i 

li retreu que aconselli al Sr. Asens de fer memòria, quan no hi ha hagut manera que 

es fes justícia en aquest sentit, ni que s’honorés la memòria de les persones que van 

morir durant la Guerra Civil. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interromp l’alcaldessa, que procedia a donar 

inici a la votació nominal, al·legant la qüestió d’ordre que ha exposat en la seva 

intervenció, i que és que la Secretaria General concretés si la proposta que serà 

sotmesa a votació reuneix tots els requisits legals per ser acceptada a debat i votació 

per part del Ple. 

 

El Sr. CASAS, secretari general de l’Ajuntament, diu que el primer tinent 

d’alcaldia va fer arribar ahir una sol·licitud d’informe que s’està valorant a la 

Secretaria General i, per tant, en el termini que marca la norma, elevaran un informe 

al Sr. Pisarello sobre aquesta qüestió. 

Confirma, però, que es tracta d’una proposició presentada a la part d’Impuls 

i Control, i formalment es pot sotmetre a votació. 

 

El Sr. PISARELLO precisa que quan va rebre la petició del grup del PP la 

proposició encara no s’havia presentat i ni tan sols estava transaccionada, de manera 

que no es podia elaborar cap informe. Per tant, una vegada han disposat del text 

definitiu, han sol·licitat l’informe esmentat a la Secretaria General. El Sr. 
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SECRETARI crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació que, en ser 

cridats, respondran sí, no o m'abstinc. 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: No 

Gerard Ardanuy i Mata: Sí 

Jaume Asens Llodrà: Sí 

Eloi Badia Casas: Sí 

Montserrat Ballarín Espuña: No 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: Sí 

Koldo Blanco Uzquiano: No 

Raimond Blasi i Navarro: Sí 

Alfred Bosch i Pascual: Sí 

Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: No 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: Sí 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: Sí 

Josep Garganté i Closa: Sí 

Mercè Homs i Molist: Sí 

María José Lecha González: Sí 

Jordi Martí i Galbis: Sí 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol i Deltell: No 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: Sí 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: Sí 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí 

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: Sí 

Ada Colau Ballano: Sí 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: 

29 sís i 12 nos. S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 
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Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Barcelona als requeriments 

enviats per ordre de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé cents ajuntaments 

catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de 

Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 

puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a decidir és un exercici 

eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 

institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 

ajuntaments entesos com l’administració més propera als veïns i veïnes. 

Quart.- Així mateix, defensar les mobilitzacions que es convoquin per donar 

suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits. 

Cinquè.- L’Ajuntament de Barcelona facilitarà la cobertura legal necessària 

als membres electes d’aquest consistori en cas que fossin encausats per donar suport 

a mocions aprovades democràticament. Instar el Parlament de Catalunya i la resta 

d’institucions catalanes a fer el mateix. 

Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes 

(AMI, ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al 

Govern d'Aragó, i als governs de l'Estat espanyol i francès. 

 

Seguidament, la Sra. ALCALDESSA dóna la paraula al Sr. Trias, que 

al·legava una qüestió d’ordre. 

 

El Sr. TRIAS s’adreça a l’alcaldessa com a presidenta del Ple, i fa notar que 

han tocat un punt important, durant el debat del qual s’ha absentat. Reconeix que tots 

els presents, en un moment o altre, es poden absentar tenint en compte la durada 

d’aquestes sessions, però retreu a l’alcaldessa que en el seu cas hagi estat per fer unes 

declaracions quant a un assumpte que s’ha tractat en una proposició d’aquesta 

mateixa sessió. Considera que la presidenta del Ple no pot sortir de la sessió a fer 

declaracions a la premsa, i admet que hi podria haver enviat algú del seu equip, però 

no pas ella. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que mai no s’absenta de les sessions més 

que el mínim imprescindible, i assenyala que els escassos minuts que ho ha fet avui 

han estat perquè, de manera excepcional, li han demanat unes declaracions 

d’urgència als mitjans de comunicació sobre un assumpte de primer ordre. 

En aquest sentit, fa avinent que situacions com aquesta s’han produït i es 

produeixen en institucions de tota mena, i puntualitza que no ha fet cap roda de 

premsa, sinó unes declaracions breus, i confirma que s’ha assegurat que podia tornar 

abans de tancar el debat d’aquesta proposició. 

Manifesta, però, que recull la interpel·lació i que la pren en consideració i 

ratifica el seu respecte pel Ple. 

 

El Sr. BOSCH intervé com a portaveu del grup proponent de la proposició sobre 

pobresa energètica, i considera que l’alcaldessa s’ha absentat del ple per fer unes 

declaracions sobre el recurs del Govern del PP a la llei de pobresa energètica. 

Demana, però, que per respecte al Ple, l’alcaldessa els informi de la seva 

declaració als mitjans de comunicació, i planteja la possibilitat d’obrir un torn de 

paraula breu a fi de fer les consideracions oportunes. 
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La Sra. ALCALDESSA fa avinent que no ha fet una declaració sobre la 

proposició presentada pel grup d’ERC sinó sobre un assumpte que li competeix 

directament com a alcaldessa, i que coneix personalment de primera mà. Insisteix 

que aquest assumpte no pertany a cap grup, i reitera que les declaracions les ha 

fetes en qualitat d’alcaldessa. 

Indica que si hi ha la voluntat de continuar parlant sobre aquest assumpte, 

que entén que portarà molta cua, ho podran fer en els espais que convingui, però 

anuncia que ara continuaran amb l’ordre del dia establert. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prec 1.- (M1519/3201) Atenent a la petició dels ciutadans barcelonins, que el Govern municipal de 

l'Ajuntament de Barcelona faciliti el visionat del partit de futbol de la selecció 

espanyola en un espai de titularitat municipal en les dates següents, en cas d'anant 

superant les diverses fases de grups: - Octaus de final: 25 de juny o 26 de juny. - 

Quarts de final, els dies 30 de juny o 1 de juliol o 3 de juliol. - Semifinal: 6 de 

juliol i 7 de juliol. Final: 10 de juliol. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no sigui l’alcaldessa qui respongui aquest 

prec. Tanmateix s’hi dirigeix, i ho justifica recordant que la Sra. Colau es va 

presentar a les eleccions com l’alcaldessa del poble, dels veïns i de les veïnes, 

però, tanmateix, ha trigat mig any a encetar un procés d’escolta de la ciutadania 

per elaborar el PAM. 

Precisa que en aquest procés la mesura estrella és la cobertura de la ronda 

de Dalt, que ha obtingut 1.720 signatures, seguida per la remunicipalització del 

subministrament d’aigua, que n’ha obtingut 1.082, la reconversió del model de 

zoo, amb 896, i la implantació d’un nou operador energètic, amb 842 signatures. 

Indica que el prec del que avui presenten prové de la plataforma 

ciutadana Barcelona con la Selección, que té, a dia d’avui, 35.126 peticions de 

ciutadans que reclamen que es puguin visualitzar els partits de la selecció 

espanyola de futbol en la fase final de l’Eurocopa. 

Afegeix que el prec demana que no només es puguin visualitzar a l’espai 

públic els octaus de final del 25 i 26 de juny, sinó també els quarts de final, les 

semifinals i la final. 

 

El Sr. ASENS fa notar al Sr. Sierra que podia decidir qui volia que 

respongués el prec, i li recorda que ho hauria d’haver fer constar a la Junta de 

Portaveus, tal com ha fet el grup del PP, que planteja aquesta mateixa qüestió. 

Avança que no accepten la petició de la plataforma esmentada, i es remet 

als argument tècnics i de seguretat que aconsellen desestimar-la. Altrament, 

observa que si allò que demana el Sr. Sierra és que s’estudiïn possibles ubicacions 

alternatives, preferentment en locals tancats, diu que ho acceptaran. I aprofita per 

recordar que la setmana vinent tindran una reunió amb representants de la 

plataforma per estudiar alternatives possibles. 

Constata, però, la intenció del grup de Ciutadans de descontextualitzar 
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aquesta qüestió plantejant-la des del punt de vista ideològic; i remarca que la 

pauta que sempre s’ha seguit quant a la instal·lació de pantalles gegants ha estat la 

mateixa per qüestions d’ordre públic i seguretat, només amb l’excepció de la final 

del Mundial de Sud-àfrica, i que va provocar aldarulls, més de vuitanta persones 

ferides, algunes de gravetat, i detencions. 

Ratifica, doncs, que la decisió respon a aspectes de seguretat amb els 

quals coincideixen tots els tècnics. I pregunta per què no s’ha fet aquesta 

reclamació en ocasions anteriors arran d’esdeveniments esportius de la mateixa 

mena. 

 

El Sr. SIERRA recorda al Sr. Asens que Ciutadans va arribar a 

l’Ajuntament el juliol de 2015. Dit això, replica que si l’argument per no instal·lar 

pantalles gegants és la seguretat, no entén per què es va autoritzar instal·lar-ne una 

a la plaça de Sant Jaume el dia de la presa de possessió de l’alcaldessa. 

 

El Sr. ASENS recorda al Sr. Sierra que el 2012 ja existia Ciutadans i que 

no es va pronunciar enlloc. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prec 2.- (M1519/3222) Que el Govern municipal es comprometi a fer públic, en el termini de 6 

mesos, el cens d'habitatges buits de la ciutat de Barcelona, prioritzant les zones 

més afectades. 

 

La Sra. BENEDÍ enceta la seva intervenció referint-se al fet que una hora 

després d’haver aprovat el Consell Municipal de Districte una proposició contra la 

pobresa energètica, la vicepresidenta en funcions del Govern de l’Estat ha 

anunciat el recurs de la Llei 14/2015 i en demana la suspensió cautelar, fet que 

demostra que una vegada més el Govern espanyol del PP atempta contra la 

dignitat de les persones i la sobirania del Parlament de Catalunya. 

Feta aquesta observació, manifesta que el dret a unes condicions de vida 

dignes que permetin a totes les persones gaudir d’una vida plena i saludable 

requereix, com a mínim, la disponibilitat d’un habitatge segur i permanent. Afirma 

que el dret a l’habitatge és el fonament de la llibertat, la dignitat i la igualtat 

personal i social. Això no obstant, remarca que la realitat està molt lluny dels 

textos legals, fins al punt que l’habitatge és un dret vulnerat; i en grans ciutats com 

Barcelona aquest assumpte provoca controvèrsies i debats i, sobretot, reclama 

actuacions urgents. 

Posa en relleu la manca d’habitatges socials per a persones amb pocs 

recursos, situació a la qual l’Ajuntament de Barcelona ha de poder donar-hi 

resposta d’una manera urgent. 

Apunta que ERC considera que les principals vies per abordar el 

problema són la rehabilitació de pisos, la construcció de nous habitatges de 

lloguer social, i disposar d’un cens de pisos buits de la ciutat. Precisa que aquest 

cens ha d’indicar quin nombre de pisos buits hi ha, on estan situats, quina 

superfície tenen i les condicions en què estan, i remarca que aquestes dades s’han 

de poder creuar amb les necessitats de la ciutadania, i que permetran conèixer 

l’abast real del problema per solucionar-lo amb més rapidesa i eficàcia. En 

conseqüència, formula el prec que en el termini de sis mesos es publiqui el cens, 

en el qual el Govern afirma que fa temps que treballa. 
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El Sr. MONTANER confirma que l’elaboració d’aquest inventari de 

pisos buits de la ciutat és una prioritat del Govern municipal, atès que sense dades 

certes del nombre d’habitatges buits és molt difícil mesurar l’impacte de les 

polítiques de mobilització de parc que estan duent a terme; així com identificar 

pisos buits a fi de poder posar-se en contacte amb la propietat i oferir-li les 

diverses ajudes existents per mobilitzar l’habitatge cap al lloguer social. I retreu 

que això no s’hagi fet en altres legislatures. 

Assenyala que durant el temps que porten de mandat s’han dedicat a 

desxifrar les dificultats existents per a l’elaboració dels cens, entre les quals que 

les dades del padró i del cadastre no coincideixen, amb un error del 30%. 

Afegeix que el gener d’enguany es van comprometre, arran d’un prec de 

la CUP a la comissió de Drets Socials, a elaborar en un període de dotze mesos un 

cens començant per les zones amb més demanda. 

Confirma que actualment poden assegurar, si disposen del pressupost i 

els recursos humans adequats, que en sis mesos podran tenir un cens precís 

d’almenys tres barris de la ciutat. 

 

Prec 3.- (M1519/3223) Que el Govern municipal impulsi un pla de xoc per regular i controlar els 

habitatges d'ús turístic legals i il·legals, augmentant els inspectors i les 

inspeccions i escurçant els terminis i procediments administratius de les demandes 

ciutadanes, amb l'objectiu de fer complir la Llei de turisme i d'altres normatives de 

convivència. 

 

El Sr. CORONAS, abans de formular la pregunta, fa referència a 

l’absència de l’alcaldessa amb motiu de fer unes declaracions a la premsa arran 

d’un assumpte d’actualitat que entén que s’hauria d’haver comentat en aquesta 

cambra. 

Feta aquesta observació, es refereix al fet que actualment es dedica tan 

sols un total de divuit inspectors per dur a terme les tasques d’inspecció i control 

dels habitatges d’ús turístic de tot el conjunt de barris de la ciutat. 

Consideren que té una importància cabdal que a pocs mesos de l’inici de 

la temporada d’estiu Barcelona estigui més preparada que mai pel que fa a la 

millora de la regulació i el control de l’oferta d’habitatges d’ús turístic, tant legals 

com il·legals, ja que si causen molèsties s’ha de donar una resposta ràpida i 

contundent; d’una banda, el cessament de l’activitat il·legal, o que es prenguin 

mesures i sancions dels habitatges d’ús turístic (HUT) legals que causin 

problemes amb l’objectiu que s’evitin molèsties en el futur. 

Addueix que per dur a terme aquesta tasca el nombre actual d’inspectors, 

i per tant d’inspeccions, és insuficient i cal avançar en l’efectivitat de la capacitat 

sancionadora, així com escurçar els terminis dels procediments i les demandes 

ciutadanes arran de les problemàtiques causades pels HUT. 

Adverteix que el Govern ha de començar a trencar motllos i plantejar, per 

exemple, mesures i sancions que ultrapassin la llei de turisme, com ara en el cas 

d’incompliment de l’ordenança de medi ambient per part dels HUT, que també 

regula la qualitat acústica dels interiors d’àmbit domèstic i determina els nivells 

d’immissió sonora. 

Finalment, destaca que el Pla especial d’HUT, i del mateix Pla especial 

urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) amb relació als HUT, s’ha presentat 

com una gran fita del Govern municipal, però que a l’hora de gestionar la 
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problemàtica del dia a dia s’ha revelat gens operatiu, que congelarà llicències, 

però cronificarà problemes o, fins i tot, farà augmentar l’oferta il·legal. 

En conseqüència, demanen l’aplicació del pla de xoc amb la voluntat que 

l’activitat dels HUT estigui més controlada i regulada de cara a la campanya 

d’estiu, i que no hagin de lamentar, a mesura que avanci, no haver pres les 

mesures pertinents amb l’antelació suficient. 

 

La Sra. ALCALDESSA, arran de l’observació del Sr. Coronas, proposa, 

si així ho volen, d’obrir un torn de paraula després de llegir les declaracions 

institucionals. 

Quant al prec, entén que la preocupació del Govern pel que fa a la millora 

del turisme a la ciutat és ben coneguda, i que és una de les actuacions que els ha 

ocupat des de l’inici del mandat. Recorda que ja s’ha aprovat inicialment el 

PEUAT, i diu que confia que hi hagi consens i bona entesa per assolir l’aprovació 

definitiva. 

Posa en relleu que el PEUAT ha de ser l’instrument que permeti regular 

la implementació de tota mena d’allotjaments turístics a tota la ciutat, definint 

diferents zones depenent de la densificació actual i de la ubicació dels 

allotjaments. Afegeix que a més de regular els que tenen una situació legal, estan 

actuant amb determinació pel que fa a l’activitat il·legal. Així, destaca que durant 

l’any passat es van fer més de dues mil cent inspeccions d’HUT il·legals, es van 

obrir 482 expedients sancionadors, i es van imposar 226 sancions a HUT legals 

que no havien resolt incidències. Precisa que aquestes actuacions han permès 

iniciar 388 expedients de cessament d’activitat d’habitatges d’ús turístic il·legals i, 

fins i tot, precintar-ne alguns. I destaca l’esforç esmerçat a Ciutat Vella, tenint en 

compte la pressió intensa que suporta. 

Indica que també han fet requeriments a 22 plataformes web que 

ofereixen habitatges d’ús turístic sense número de registre de Turisme de 

Catalunya, entre les quals Airbnb, HomeAway per no respondre als requeriments i 

continuar anunciant allotjaments sense número de registre, i han aconseguit que 

Booking retiri els habitatges il·legals del seu web. 

En conseqüència, confirma que accepten el prec perquè es tracta d’una 

preocupació compartida, i ratifica que estan actuant al màxim de les seves 

capacitats, i que confien poder ampliar pressupostàriament els recursos a fi de 

garantir més inspeccions. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec, i reitera que no s’ha fet 

prou, atès que el nombre d’habitatges d’ús turístic il·legal continua en augment, 

amb les consegüents molèsties al veïnat i la incidència en el preu dels lloguers. 

Finalment, accepta en nom del seu grup l’oferiment de l’alcaldessa 

d’obrir un torn de paraules al final de la sessió. 

 

La Sra. ALCALDESSA compta amb la col·laboració del grup d’ERC per 

afrontar un problema tan greu i estructural com és el dels habitatges d’ús turístic 

il·legals. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prec 4.- (M1519/3207) Que s'informi sobre el calendari previst per a la 

remodelació urbanística dels terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat 
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Vella i els seus entorns, s'estudiï la implantació d'una oficina d'informació per a 

afectats urbanístics al mateix barri i es creï una comissió de seguiment. El Sr. 

MÒDOL es refereix al fet que el darrer govern progressista de la ciutat va deixar 

tancat el 2011 el pla urbanístic per transformar els terrenys de la presó de Trinitat 

Vella en una nova zona per a habitatges, equipaments i espai públic. Precisa que la 

transformació es va presentar per fases, coordinant el desmantellament de la presó i 

l’alliberament de sòl amb la urbanització i construcció dels habitatges i equipaments. 

Manifesta que aquestes transformacions urbanes generen preguntes i dubtes 

entre el veïnat, i concretament es refereix al fet que, arran de la notícia apareguda 

recentment d’un eventual pacte per a l’aprovació del pressupost amb ERC, apareix 

una previsió pressupostària per adquirir una part del sòl del recinte penitenciari de 

Trinitat Vella amb un ball de xifres entre dos i vuit milions d’euros. 

Consideren que l’Ajuntament ha de vetllar perquè s’informi i s’acompanyi 

els veïns i veïnes afectats, i no afectats, durant tot el procés de transformació, 

informant-los, en primer lloc, del calendari previst per a l’enderroc de la presó i la 

disponibilitat dels terrenys. 

Afegeix que també demanen que s’estudiï la implantació d’una oficina 

d’informació per a afectats urbanístics al mateix barri, i que es creï una comissió de 

seguiment. 

 

La Sra. SANZ fa avinent que el Govern ha iniciat les converses amb la 

Conselleria de Justícia per desencallar les actuacions als solars dels entorns de la 

presó de la Trinitat Vella i construir-hi els habitatges pendents des de fa anys. 

Remarca que ambdues administracions han expressat aquesta voluntat en la 

reunió del 15 d’abril passat, i que ara s’ha de concretar en una proposta de nou 

conveni que permeti desenvolupar aquest seguit d’actuacions, entre les quals establir 

el calendari de trasllat de les presons de Trinitat Vella i de la Model. En aquest sentit, 

afirma que sempre han defensat que era possible arribar a un acord amb la 

Generalitat que permeti treballar en aquesta direcció, considerant les necessitats i les 

disponibilitats de la ciutat. 

Diu que estan satisfets de la manera com avancen les converses, i 

convençuts que arribaran a un acord per desencallar aquestes actuacions previstes al 

sector. Precisa que un dels primers acords que han posat damunt la taula ha estat 

desencallar la disponibilitat dels solars del centre obert de la Trinitat, propietat de la 

Generalitat. 

Puntualitza que una vegada formalitzat el conveni podran establir un 

calendari precís de totes les actuacions, tal com demana el prec del grup del PSC, i 

confirma que estudiaran la proposta d’implantació d’una oficina d’informació per als 

afectats urbanístics al barri, així com la creació d’una comissió de seguiment. 

Conclou la seva intervenció requerint la complicitat de les administracions 

implicades i la participació dels grups municipals a fi de plantejar solucions 

concretes i no només generar expectatives als veïns i veïnes. 

 

El Sr. MÒDOL confirma la complexitat d’aquesta mena de processos, així com el fet que aquest 

barri espera aquestes actuacions des de fa molt de temps, i que qualsevol notícia 

que reben els inquieta, sobretot per l’agreujant que suposa l’escassa presència al 

territori de dependències municipals. En conseqüència, consideren un encert 

ubicar-hi una oficina per donar explicacions de tots els passos que es van fent. 

Prec 5.- (M1519/3208) Que el Govern municipal impulsi el projecte de 

remodelació de la Via Laietana amb l'objectiu de fer-la més amable a la 
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ciutadania, dinamitzar el comerç, evitar l'efecte barrera entre barris de Ciutat Vella 

i millorar les seves condicions ambientals, analitzant els estudis realitzats en altres 

mandats i iniciant les actuacions el 2017. 

 

El Sr. MÒDOL posa de manifest que la Via Laietana és una de les 

fractures obertes de Ciutat Vella, i una artèria que dificulta molt les relacions entre 

el barri Gòtic i els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Destaca, 

igualment, els problemes mediambientals que comporta per l’alta densitat de 

trànsit rodat. 

Observa, doncs, que es tracta d’una via eternament pendent d’una 

transformació, reivindicada per residents i comerciants. 

Planteja amb el prec que el Govern municipal estudiï una intervenció en 

aquest àmbit al més aviat possible, avaluant els diversos projectes existents dels 

darrers mandats, i mirant de trobar els recursos necessaris per iniciar una 

intervenció en aquest espai, aplicant-hi fórmules imaginatives i que no siguin 

costoses pressupostàriament. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que estan d’acord que cal una reforma 

de la Via Laietana a fi que deixi de ser una cicatriu que separa el Gòtic de la resta 

del nucli antic. 

Destaca que es tracta d’una operació complexa, tant pel que fa a la 

intervenció en el subsòl com pel que fa a la mobilitat, atès que es tracta d’un eix 

central de Ciutat Vella juntament amb la Rambla, alhora que és estratègic, també, 

per al conjunt de la ciutat.  

Considera que durant aquest mandat estan en disposició de promoure un 

procés participatiu amb comerciants, veïns i veïnes, entitats i els grups municipals 

que tingui en compte l’anàlisi del pla de mobilitat del Districte a fi d’elaborar un 

projecte de remodelació de la via. Precisa que les dates d’execució, però, s’hauran 

de decidir en funció del desenvolupament del procés participatiu i de la 

disponibilitat pressupostària tenint en compte el rang de prioritat de les inversions 

que hauran d’abordar conjuntament. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec, i ofereix la col·laboració 

del seu grup per aconseguir que la intervenció sigui al més aviat possible i amb el 

menor cost per a la ciutat. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prec 6.- (M1519/3228) Que l'alcaldessa permeti que s'instal·lin pantalles per veure la Selecció 

Espanyola en l'Eurocopa de Futbol. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula el prec adreçat a l’alcaldessa que es 

refereix a la instal·lació de pantalles de televisió arran dels partits que juga la 

selecció espanyola. Assenyala que ha estat una petició recurrent del grup del PP, 

que s’ha assolit amb èxit divers. Així, precisa que ho van aconseguir a l’avinguda 

M. Cristina en ocasió de la final del Mundial del 2010; també al Palau Sant Jordi 

amb motiu de la participació de l’Espanyol en la final de la UEFA el 2011. 

Per tant, reitera la proposta d’instal·lació de pantalles de televisió amb cost zero i 

seguretat deu; i demana a l’alcaldessa que autoritzi la seva instal·lació amb aquestes 

condicions, bé a iniciativa municipal o a instància de particulars, entitats o 
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plataformes. 

 

La Sra. ALCALDESSA es remet a l’explicació donada pel Sr. Asens amb 

motiu del prec formulat pel grup de Ciutadans en la mateixa línia. 

Afirma que el Govern municipal està a favor que es pugui gaudir dels 

esdeveniments esportius a la ciutat, però aplicant els criteris tècnics d’aquest 

ajuntament quant al seguiment de grans esdeveniments esportius amb la prioritat de 

garantir l’ordre públic. Precisa, doncs, que és en aquest context que els serveis 

tècnics han desaconsellat la instal·lació de grans pantalles a la via pública. 

Tanmateix, assenyala que això no impedeix que estudiïn propostes de 

promotors privats en espais acotats a fi de garantir la seguretat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera un greuge la negativa a instal·lar 

aquestes pantalles a l’espai públic quan juga la selecció espanyola; recorda a 

l’alcaldessa que, contràriament, la instal·lació de pantalles gegants a la plaça de Sant 

Jaume es va permetre amb motiu de la seva investidura, i que va tenir un cost de 

12.000 euros. 

Afegeix que hi ha precedents d’instal·lació de pantalles a la via pública per 

al seguiment de partits de futbol, com és el cas de la plaça de Catalunya o l’Arc de 

Triomf per seguir partits de final de la Copa del Rei o la Champions en què 

participava el Barça. 

Observa que, aplicant els arguments que esgrimeix el Govern de la ciutat, 

també s’hauran de suprimir els concerts de la Mercè a la via pública, o les mateixes 

festes que munten els ocupants de Can Vies. 

Demana a l’alcaldessa que no se sotmeti a la voluntat dels qui pretenen que 

els qui se senten espanyols a Barcelona hagin de recloure’s com els antics cristians a 

les catacumbes. 

Conclou que la proposta que plantegen és oberta, i demana a l’alcaldessa 

que admeti la petició del seu grup i que hi posi les condicions d’idoneïtat, de 

seguretat i de cost zero. I que si és impossible que la instal·lació es faci a la via 

pública, posi com a alternativa un equipament municipal. 

 

La Sra. ALCALDESSA remarca que a la ciutat s’instal·len moltes pantalles, 

no només amb motiu de la seva investidura, sinó també per a sessions de cinema a la 

fresca, per exemple. 

Puntualitza que les pantalles en si no són cap problema, sinó que s’està 

parlant de grans esdeveniments esportius, que retransmesos per aquest sistema han 

suscitat molts problemes, i recorda el cas concret del Mundial de Sud-àfrica, que va 

provocar 74 persones ferides, 21 detencions, o la pèrdua d’un ull a una persona per 

impacte d’una bala de goma. 

Insisteix que són aquests fets greus que han motivat que els serveis tècnics 

recomanin que no s’instal·lin grans pantalles per al seguiment d’aquests 

esdeveniments esportius multitudinaris. 

Nega que es tracti d’un problema entre Catalunya i Espanya com apunta el 

regidor, i li avança que els criteris s’aplicaran de la mateixa manera sigui quina sigui 

la selecció que competeixi. 

 

Preguntes Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1.- (M1519/3225) Que s'hagi adjudicat el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a dues 
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empreses mercantils i no del tercer sector significa que el cost d'aquest servei serà 

més elevat en unes zones que en unes altres per l'afectació de l'impost sobre el 

valor afegit (IVA)? De quin import d'IVA estem parlant? 

 

El Sr. TRIAS manifesta que el seu grup està d’acord amb la decisió del 

Govern d’establir nous criteris de valoració en els concursos públics, a fi que 

aquests criteris atorguin un 80% als factors socials i un 20% a l’aspecte econòmic, 

que entén que es fa amb la voluntat clara que els aspectes econòmics no passin per 

damunt dels socials. 

Altrament, addueix que els ha sorprès que les zones de contracte del 

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) s’hagin adjudicat a dues empreses 

mercantils. En conseqüència, pregunta a l’alcaldessa com valora aquesta decisió, i 

quin cost, afegint-hi l’IVA, suposa per a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESSA agraeix aquesta pregunta, atès que toca un 

assumpte que el Govern considera molt important. 

Dit això, aclareix que el SAD s’ha adjudicat via concurs a tres empreses, 

dues de les quals són mercantils, i la tercera d’economia social. Precisa que les 

empreses que van obtenir millor puntuació van ser, per a la zona 1, Suara; per a la 

zona 2, Valoriza Servicios a la Dependencia; per a la zona 3, Suara Serveis, i per a 

la quarta zona, Clece. 

Expressa, en nom del Govern, el reconeixement i el suport a la feina del 

tercer sector, i la seva importància com a agent econòmic clau en el present i en el 

futur de la ciutat. Entén que ningú no posa en dubte la voluntat del Govern 

municipal d'impulsar l’economia social i cooperativa; i subratlla que ha 

d’expressar aquest compromís amb la màxima transparència en la licitació dels 

serveis públics, amb el màxim rigor i objectivitat en els criteris de selecció, 

garantint la qualitat del servei i amb la protecció d’unes condicions laborals dignes 

en un sector fortament precaritzat com és el dels serveis socials. 

Puntualitza que l’adjudicació del SAD es va fer per la via del concurs 

amb més garanties que mai; tanmateix, fa avinent que mentre no disposin d’un 

marc normatiu que permeti establir una reserva a les entitats, cap empresa podrà 

quedar exclosa, i assegura que els criteris d’adjudicació s’han fet amb la màxima 

objectivitat. 

Quant a l’IVA, informa que en cap cas suposarà un increment del cost del 

servei, i confirma que per normativa estan obligats a valorar les ofertes 

econòmiques abans de l’aplicació de l’IVA. 

 

El Sr. TRIAS puntualitza que l’IVA s’haurà de pagar, i que el cost 

suposa 2,1 milions d’euros, que està convençut que l’alcaldessa preferiria destinar 

a altres coses. 

Reconeix que els concursos s’han de fer amb transparència, i assegura 

que no demana pas que no es faci així. Observa, però, que quan es governa s’han 

d’afrontar situacions paradoxals com aquesta que els ocupa, i tot i que es vulgui 

donar suport a les empreses del tercer sector, el resultat del concurs va a la 

inversa. 

Manifesta que si això hagués ocorregut quan ell era alcalde se l’hauria acusat de 

privatitzar un servei, i se li hauria recriminat el sotmetiment a interessos polítics i, 

fins i tot, la dependència de la “llotja del Bernabeu”. Remarca que de la mateixa 

manera que això no és cert, tampoc no ho és ara, però entén que sí que és evident 
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que ha fallat alguna cosa; que la valoració del tribunal no ha funcionat bé, atès que 

sembla que el tribunal ha passat per alt la clàusula per a la valoració social d’un 

80%. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta la seva disposició a fer una reflexió 

conjunta, i remarca que disposen de les eines per fer-ho millor amb les clàusules 

socials i les adjudicacions responsables de serveis socials al tercer sector. 

Recorda, en aquesta línia, l’aprovació d’una directiva europea que entra en vigor a 

finals d’abril i que permet reservar alguns contractes de serveis orientats al 

benestar de les persones a empreses del tercer sector; i fa avinent que ara toca al 

Govern de Catalunya fer la transposició de la directiva. 

Entén, per tant, que la formació del Sr. Trias, que governa la Generalitat, 

podrà ajudar-los en aquest sentit. 

 

Preg. 2.- (M1519/3226) Quin és el nombre de comerços emblemàtics que han tancat des de l'1 de 

juliol de 2015? Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el tancament 

de comerços emblemàtics? 

 

El Sr. BLASI enumera un seguit de comerços que recentment han hagut 

de tancar portes, entre els quals les llibreries Negra i Criminal, la Formiga d’Or, 

Jaume I o Millà, i comerços com Jocs Mallart, Vinçon, la Selecta, El Ingenio. 

Per aquest motiu, formula la pregunta sobre el capteniment del Govern 

pel que fa al tancament de comerços emblemàtics. 

 

El Sr. COLOM puntualitza al regidor que si es vol referir a comerços 

emblemàtics s’ha de remetre als que el mandat passat es van introduir en un 

catàleg, i alguns dels que ha esmentat, tot i que eren singulars, no hi estaven 

recollits. 

Concreta, segons les dades de què disposen, que d’ençà del juliol de 2015 

han tancat quatre comerços emblemàtics. Remarca, però, que estan duent a terme 

un seguit d’actuacions per evitar aquests tancaments, entre les quals les reunions 

de la Comissió d’Establiments Emblemàtics i oferint els serveis de Barcelona 

Activa per facilitar la continuïtat d’aquest tipus d’establiments. Afegeix que també 

s’ha aprovat el Pla especial de protecció que estableix la categoria d’emblemàtic, 

alhora que han posat en marxa noves actuacions de promoció com ara el portal 

Emblemàtics al web municipal. 

 

El Sr. BLASI observa que hi ha una situació constant d’interinatge en 

l’àmbit del comerç, i expressa el desig que no hi hagi més novetats negatives. 

Igualment, critica que el discurs de decreixement econòmic no ajuda gens 

a la permanència d’aquesta tipologia d’establiments emblemàtics. Addueix que el 

bloqueig ideològic que el Govern estableix respon a la voluntat de no aplicar els 

plans programats durant el mandat anterior i, altrament, s’han dedicat a vendre 

fum, cosa que ha provocat el degoteig constant de tancaments. 

Avança que, fruit de la manca de lideratge i de retorn als diversos òrgans 

de participació d’aquest ajuntament, el seu grup ha sol·licitat una sessió 

extraordinària de la Comissió d’Economia i Hisenda a fi de debatre aquest 

assumpte. I reitera la demanda que el Govern es posi les piles i que treballi amb 

els mecanismes aprovats pels òrgans de govern d’aquest ajuntament a instància de 

diversos grups municipals; que busquin complicitats i abonin la transparència, i 
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que busquin la complicitat d’entitats i institucions que han treballat i treballen per 

evitar aquestes pèrdues. 

 

El Sr. COLOM retreu al Sr. Blasi que utilitzi sempre els mateixos 

conceptes per criticar el Govern municipal, entre els quals “manca de lideratge” o 

que l’insti a “posar-se les piles”, expressions buides de contingut per criticar sense 

més. 

Recorda que durant el mandat passat es va tancar Musical Empòrium, El 

Indio o el bar Muy Buenas; i puntualitza que El Ingenio no ha tancat, i confirma 

que estan buscant la manera d’evitar-ho. 

Afegeix que arran dels acords a què han arribat amb el Grup Socialista 

han encarregat un estudi per valorar la manera com es poden tirar endavant 

experiències d’èxit d’altres ciutats en aquesta línia. Indica que fruit d’acords amb 

altres grups han introduït noves subvencions de l’IBI i l’ICIO a aquests 

establiments. 

Entén que el Sr. Blasi és conscient que estan treballant, i li demana que 

en properes ocasions faci unes crítiques enraonades i no només repeteixi 

expressions que no signifiquen res. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 3.- (M1519/3202) Quin és el compromís i quines accions pensa realitzar el Govern municipal 

per fer efectiu l'enderroc de Can Vias, tal com es va aprovar per moció, amb 

majoria absoluta, en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

El Sr. BLANCO recorda que en la darrera sessió de la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es va aprovar per majoria dels representants 

polítics de la ciutat una resolució amb què es demana l’enderroc de Can Vies. 

Assenyala que en la mateixa línia es va expressar el representant del grup del 

PSC, amb el qual es rumoreja que el Govern pot arribar a un acord de govern i 

amb qui ja ha pactat uns pressupostos. Afegeix que el mateix regidor va expressar 

que si assolien responsabilitats de govern el primer que farien seria complir amb 

la resolució esmentada. 

En conseqüència, pregunta per les accions que preveuen dur a terme 

l’enderroc de Can Vies. 

 

La Sra. ALCALDESSA fa avinent que ja des del programa de campanya 

electoral el compromís del govern és que el futur de Can Vies sigui decidit pel 

conjunt del veïnat, les entitats i el teixit associatiu del barri de Sants. 

Quant a la proposició a què fa referència el regidor, presentada pel grup 

del PP, precisa que instava l’enderroc de l’edifici a fi d’executar la rampa d’accés 

a la cobertura del calaix de les vies de Sants. Informa, en aquest sentit, que 

l’Ajuntament està treballant per fer compatible la preservació de l’edifici de Can 

Vies i la construcció de la passarel·la; i assenyala que aquesta mateixa setmana el 

Districte ha convocat la comissió de seguiment de la cobertura de les vies de 

Sants, on es continuarà avançant en la definició del projecte de fer compatibles 

tots els usos. 

 

El Sr. BLANCO replica que la proposició no es referia a la possibilitat de 

fer compatibles els usos, sinó que clarament demanava l’enderroc de Can Vies, i 
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reitera que va ser votada a favor per la majoria de grups. Fa avinent que el seu 

grup sempre demana al Govern que dialogui amb els grups de l’oposició, i atès 

que a ells no els escolta, reclama que escoltin els veïns, i fins i tot els usuaris de 

Can Vies que volen donar un ús cívic a l’edifici. 

Tot seguit, mostra un seguit de fotografies que els han fet arribar els 

veïns de Can Vies, que demostren que no s’hi fa un ús raonable com a equipament 

públic o de centre cívic. Afegeix que hi ha multitud de denúncies per 

comportaments incívics, soroll, fins i tot actes violents, i fa avinent que molts 

veïns se senten amenaçats per l’activitat que es fa en aquest edifici. I insisteix que 

l’exigència d’enderrocar Can Vies és una reivindicació veïnal. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que entre les atribucions de les 

comissions municipals no s’hi inclou l’executòria, com seria en aquest cas ordenar 

l’enderroc d’un edifici, que és competència exclusiva del Govern municipal. 

Indica que Can Vies és, per a molts veïns i veïnes així com per a un gran 

nombre d’entitats de Sants i de la ciutat, un referent cultural i polític, amb més de 

dinou anys d’existència. Apunta que a la ciutat hi ha altres exemples d’èxit 

d’equipaments importants per als barris que han sorgit d’una ocupació i que s’han 

anat consolidant amb els anys com a referents en l’àmbit cultural i associatiu, com 

és el cas paradigmàtic de l’Ateneu de Nou Barris. 

Afirma que la voluntat del Govern municipal és donar suport als 

projectes que representin un retorn social positiu per a la ciutat, amb consens amb 

el veïnat i amb el teixit associatiu. Tanmateix, si es produeixen comportaments 

incívics, soroll o altres causes de molèstia al veïnat, confirma que estan en 

disposició de mitjançar i intervenir per establir unes regles de conciliació i d’ús 

correcte de l’espai públic. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 4.- (M1519/3214) Com valora el Govern municipal el procés participatiu del Pla d'actuació 

municipal (PAM) i quin és el cost total i detallat per conceptes de tot el procés? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que el Govern municipal es presenta 

com un ferm defensor de la participació i de la consulta ciutadana, però constata 

que aquesta participació ha estat ben escassa en el procés participatiu del PAM, i 

fins i tot les consultes que s’havia compromès a tirar endavant l’Ajuntament han 

estat nul·les. 

Per tant, pregunten al Govern municipal com valora el procés participatiu 

del PAM i quin ha estat el seu cost. 
 

La Sra. PIN indica que ara com ara el cost total no està avaluat perquè el 

procés encara no ha finalitzat, que sí que presentaran el juny amb un informe 

econòmic; això no obstant, afirma que està en disposició de donar les dades quant 

a la comunicació i la plataforma digital Decidim Barcelona, i en fa una valoració 

positiva atenent els 22.600 usuaris registrats i les gairebé dues-centes mil visites al 

web, més de nou mil propostes, i 156.000 suports a diferents propostes. 

Igualment, es felicita perquè el procés ha permès posar la tecnologia al servei dels 

processos ciutadans democràtics, combinant la participació presencial i la digital. 

Afegeix que els ha donat l’oportunitat d’habilitar espais de debat 

col·lectiu; i arribar a col·lectius i agents que habitualment no participen, com ara 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÀG. 74  

les persones sense papers dels assentaments de Poblenou. 

Valora que el procés ha permès posar en debat quina ciutat volen, i destaca el fet 

que s’hagin fet propostes molt diverses i amb interessos molt diferents, que 

demostra que s’ha arribat a un espectre de població ampli, tot i que admet que hi 

ha aspectes millorables. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que s’esperava una mica més de concreció pel que 

fa als aspectes que planteja la pregunta. Així, quant al cost, assenyala que saben 

que, com a mínim, s’ha esmerçat mig milió d’euros en la contractació d’empreses 

tecnològiques, un cost molt similar al que pel mateix concepte es va gastar en la 

consulta de la Diagonal del mandat de l’alcalde Hereu. En aquest sentit, pregunta 

si estan en condicions d’avançar un cost aproximat de la consulta; quins seran els 

criteris d’acceptació de les propostes d’entitats i veïns, o si mantindran el criteri 

d’introduir únicament aquelles propostes que figuraven en el programa electoral 

de Barcelona en Comú. I aprofita per posar com a exemple d’aquesta 

discrecionalitat la resolució assolida en comissió sobre l’enderrocament de Can 

Vies. Subratlla la baixa participació —22.000 veïns— que suposa que el 94,4% de 

la ciutadania va passar olímpicament del procés de participació; i torna a fer una 

comparació amb la consulta de la Diagonal, en què van votar 172.000 persones. I 

puntualitza que la proposta més votada en el procés participatiu del PAM ha estat 

la 

de l’operador energètic, que ha obtingut el vot únicament del 0,06%. 

 

La Sra. PIN reitera que el juny presentaran un informe econòmic del 

procés participatiu, i recorda que en comissió van dir que la plataforma va tenir un 

cost aproximat de cinquanta mil euros; i repeteix que hi ha prop de vint-i-tres mil 

usuaris registrats al web, i més de deu mil que han participat en les trobades 

presencials. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5.- (M1519/3216) Tenint en compte els antecedents judicials amb relació al personal fora de 

conveni de metro de TMB i l'obligació d'executar sentència guanyada per CGT en 

aquesta empresa, malgrat les intencions de la Direcció de TMB per mantenir 

l'actual statu quo, quina serà l'actitud de la Direcció de Bus de TMB amb relació 

als fora de conveni, esperaran que CGT també denunciï pel mateix motiu o 

directament passaran a tot el personal fora de conveni (265 persones a excepció 

del Consell de Direcció) d'aquesta empresa dins de conveni abans de signar 

conveni? 

 

El Sr. GARGANTÉ contextualitza la pregunta, referint-se al fet que el 14 

de març de 2014 el sindicat CGT va denunciar la situació dels membres fora de 

conveni de l’equip directiu de TMB, concretament del metro; que el 16 de febrer 

de 2015 el sindicat guanya la sentència i, finalment, a la tardor del mateix any, el 

TSC la ratifica, i assenyala la manca de criteris per contractar fora de conveni. 

Continua dient que en sessió de Ple, l’alcaldessa va respondre a una 

pregunta sobre els membres fora de conveni de TMB que es comprometia a no 

augmentar la contractació fora de conveni tan aviat com se signés el conveni 

d’autobús i de metro que s’estava negociant, moment en què s’hi incorporarien 

tots aquells perfils tècnics que estaven fora de conveni, mentre que, segons el 
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marc legal vigent, els càrrecs directius continuarien quedant-ne fora. 

Puntualitza que la sentència expressa que s’han d’incloure al conveni 293 

membres que n’estan fora, i que només en poden quedar exclosos 13; en 

conseqüència, la jutgessa obliga la direcció de Metro de TMB a acatar-la. 

Pregunta, doncs, quan es pensa complir la sentència esmentada, atès que ja han 

transcorregut deu dies sense que aquests membres s’hagin inclòs al conveni; i si hi 

pensen passar voluntàriament els membres fora de conveni d’autobusos de TMB, 

o bé esperaran que es faci una nova denúncia i es torni a posar en marxa el procés 

judicial. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que la creació de la figura del personal 

fora de conveni es remunta a fa més de vint-i-cinc anys, de manera que el 

col·lectiu ha anat creixent fins a aproximadament cinc-centes cinquanta persones, 

amb una lleugera tendència a la reducció a dia d’avui. 

Indica que l’acord a què han arribat CGT i la direcció de TMB per 

substanciar la resolució judicial a què s’ha referit el Sr. Garganté suposa una 

oportunitat per modernitzar el sistema de categories laborals, i fer encaixar el 

personal en l’estructura dels convenis col·lectius de metro i autobús. 

Precisa que la direcció de TMB ja s’ha adreçat als treballadors fora de 

conveni de metro indicant-los que, per resolució judicial, les categories G-2, G-3, 

G- 4 i G-5 han quedat incloses en el conveni col·lectiu. 

 

El Sr. GARGANTÉ aclareix que les converses s’han iniciat perquè la 

jutgessa ha obligat a complir la resolució d’inclusió en el conveni, però que a dia 

d’avui encara no s’ha complert. Entén que aquesta situació comportarà una multa 

per part de la jutgessa a l’empresa per incompliment de la resolució judicial. 

Afegeix la pregunta de si Autobusos de TMB té intenció d’incloure motu 

proprio en el conveni els que n’estan fora sense esperar que es produeixi una 

denúncia i una sentència. 

Finalment, afegeix un incís breu que considera que aclareix el panorama, 

i és que la cap de personal d’autobusos està contractada per Metro, fet que palesa 

que ambdues empreses estan absolutament connectades. 

 

La Sra. ALCALDESSA assenyala que, per raons de coherència 

funcional, la integració del personal fora de conveni als convenis de TMB porta 

aparellada la necessitat de substanciar les previsions de la normativa laboral quant 

a una nova valoració de llocs de treball i la creació de grups professionals. 

Recorda que la no-existència de categories professionals adequades va 

ser una de les causes del creixement del nombre d’efectius fora de conveni. 

Precisa que a la xarxa de bus fa temps que s’ha produït un acord sobre la 

classificació professional en substitució de l’antic concepte de categories; i que 

aquesta integració es portarà a terme de forma negociada amb els representants 

dels treballadors, els comitès d’empresa de bus i de metro, i que en el decurs de la 

integració es donarà audiència a cada treballador afectat perquè pugui formular les 

seves observacions. Confirma que això ja s’ha comunicat de paraula als 

treballadors afectats, i que properament es farà per escrit, informant que queda 

anul·lada dels seus contractes la clàusula que els situa fora de conveni. 

Precisa que el criteri de l’empresa és que cap treballador surti perjudicat 

amb el procés d’integració, i que ambdues xarxes tinguin una situació final 

semblant, que dependrà del resultat de les negociacions d’ambdós convenis. 
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Preg. 6.- (M1519/3217) Sol·licitem conèixer el nombre de denúncies rebudes l'any 

2014 i 2015 (per separat de gener a desembre de 2014 i de gener a desembre de 

2015) contra agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona per lesions, amenaces, 

injúries, maltractament, tortura, o tracte degradant, insults de caràcter racista, 

homòfob o sexista, etcètera, ja sigui per faltes, delictes lleus o per delictes, l'estat 

judicial d'aquests (indicant el número de procediment d'aquests): si estan en 

instrucció, pendent de judici, si s'han arxivat, si hi ha sentència (indicant el sentit de 

la sentència), si s'ha presentat algun recurs, si s'ha pres alguna mesura d'investigació 

interna per part de l'òrgan competent, si s'han sancionat els agents, si han estat 

apartats del servei, si se'ls ha suspès de sou (i pel cas que s'hagin sancionat, quina ha 

estat la sanció), indicant el número d'identificació professional dels agents de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona que han rebut denúncies indicant el número de 

diligències de cada denúncia vinculades a cada agent (tant policials com judicials). 

 

La Sra. LECHA fa referència que a la sessió de la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 22 de març passat, i a 

requeriment del seu grup, el comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, va informar 

que s’havien obert expedients disciplinaris a membres de la Guàrdia Urbana, 97 

expedients per faltes lleus i 152 per faltes greus o molt greus. 

Per tant, demanen saber concretament quins d’aquests expedients es van 

obrir entre el gener i el desembre de 2014 i quins són del 2015. I que els concretin si 

s’han incoat per lesions, amenaces, injúries, maltractament, tortura, tracte degradant, 

insults de caire racista i homòfob o sexista, ja sigui per faltes, delictes lleus o més 

greus. 

Pregunta, també, per l’estat judicial dels expedients, si estan en fase 

d’instrucció, pendents de judici, si s’han arxivat o si, contràriament, ja hi ha 

sentència, indicant el sentit de la resolució; igualment, pregunta si s’ha presentat 

algun recurs, o si s’ha pres alguna mesura d’investigació interna per part de l’òrgan 

competent. 

En resum, precisa que demana per les conseqüències que ha tingut la 

incoació dels expedients, així com que s’indiqui la identificació professional dels 

agents implicats a fi de comprovar si es tracta d’una conducta reiterada. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que no acaba de comprendre quina pregunta 

formula la CUP. Puntualitza que una cosa són les denúncies administratives, i una 

altra les denúncies penals; i conclou, de la manera com està formulada la pregunta, 

que es refereix a les consultes penals. 

En conseqüència, observa que sobre les qüestions penals obertes hauria de 

respondre l’autoritat judicial, però indica que, segons la informació que han obtingut 

de la Ciutat de la Justícia, durant el 2014 i el 2015 s’han constatat 49 casos 

investigats arran de denúncies a membres de la Guàrdia Urbana pel tracte rebut —

—lesions, amenaces, vexacions—, que es reparteixen en 31 casos el 2014 i 18 el 

2015. Concreta que d’aquests casos, 37 han resultat amb sentències no 

condemnatòries —arxius o absolucions—, i 12 casos encara estan pendents de 

sentència. 

Precisa que els 49 casos eren denúncies per delictes lleus, i en els 12 casos 

encara sense sentència, observa que hi ha la possibilitat que el jutge els pugui 

tipificar com a delicte greu. 

Assenyala que la majoria de denúncies es produeixen per intervencions o 
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detencions policials, però entén que cal situar aquestes dades en context; així, precisa 

que el 2014 i el 2015 la Guàrdia Urbana de Barcelona va atendre un total de gairebé 

sis-centes cinquanta mil incidències, i va efectuar aproximadament quaranta-cinc mil 

imputacions o detencions. 

Quant a les mesures d’investigació interna o administrativa, indica que queden 

suspeses en obrir-se les investigacions per la via penal. Això no obstant, fruit de 

les resolucions judicials, la unitat de deontologia i d’afers interns de la Guàrdia 

Urbana analitza els diversos casos, amb independència de si els fets tenen 

rellevància penal o no, i poden desembocar en alguna mena de responsabilitat. 

 

La Sra. LECHA addueix que, tenint en compte el paper 

d’acompanyament i d’immersió en la vida ciutadana que hauria de tenir la 

Guàrdia Urbana, la tipificació numèrica dels casos hauria de ser rellevant i 

preocupant, i no restar-li importància. 

 

El Sr. PISARELLO observa que s’ha limitat a donar-li informació sobre 

la resposta judicial, i afegeix que si cal aclarir les dades sobre les faltes 

administratives també ho faran quan els ho sol·licitin. 

 

d) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Únic.- (M1519/3227) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada al plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 2015 

(M1519/1498), amb el contingut següent: El Plenari del Consell Municipal 

acorda: 

A) Que el Govern municipal impulsi el Pla de treball dels assentaments irregulars 

per: - Continuar l'elaboració i l'actualització del cens d'assentaments irregulars, 

així com els nous perfils de persones que hi pernocten. - Seguir efectuant les 

inspeccions de seguretat dels assentaments esmentats per tal de garantir la 

seguretat de les persones. - Mantenir l'adequada atenció social a totes les persones 

vulnerables que preveia el pla, especialment pel que fa a les alternatives 

d'allotjament i manutenció. - Consolidar i incrementar els programes que es van 

endegar per tal d'oferir alternatives d'inserció laboral, i en especial la Cooperativa 

de Ferralla. - Mantenir la pressió davant les autoritats competents espanyoles per 

tal de trobar respostes a la situació administrativa d'aquestes persones. B) Que el 

Govern municipal convoqui la Taula Política de Seguiment i garanteixi el 

seguiment d’aquest pla per part de les entitats que treballen en aquest àmbit. 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta de seguiment sobre la proposició 

presentada pel seu grup el novembre de 2015, aprovada pel Ple, amb què instaven 

l’impuls del Pla d’assentaments irregulars, i que es convoqués la taula política de 

seguiment. 

Destaca, adreçant-se al Sr. Colom, que abans ha retret a un regidor de 

CiU la seva manera de fer oposició, que les seves iniciatives, almenys, fan que es 

convoquin les taules. 

Observa que l’assumpte que els ocupa té a veure amb persones realment 

vulnerables, i sobre el qual el Govern encara no s’ha posicionat mai. Així, posa de 

manifest que desconeixen el nombre actual d’assentaments, si és que el Govern no 
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fa res respecte d'això o bé que no els n’informa; i li retreu que transcorregut 

gairebé un any de mandat encara no hagi convocat la Taula d’Assentaments. 

Considera que l’anterior govern va deixar una feina iniciada que va 

permetre atendre més de sis-centes persones, i va incorporar propostes de 

regularització significatives, i altres com la creació de la cooperativa de ferralla, 

convenis amb empreses d’inserció i entitats socials i, sobretot, donar atenció a moltes 

de les persones d’aquests assentaments mitjançant la inserció laboral, formació, 

acompanyament o allotjament. Pregunta, doncs, què està fent el Govern en aquest 

sentit, i per quin motiu no els n’han informat. 

 

La Sra. ORTIZ retreu a la regidora que els acusi de no fer res, sobretot per 

respecte a la feina dels treballadors i treballadores municipals. 

Confirma que tots i cadascun dels punts de la proposició s’han complert i 

que el Govern municipal continua treballant per atendre i resoldre totes les situacions 

d’allotjament precari, entre les quals els assentaments. 

Precisa que l’oficina d’assentaments irregulars ha canviat la seva 

dependència orgànica, i ara s’ubica en el Departament d’Intervenció Social a l’Espai 

Públic; un fet que assegura que no ha incidit en el desenvolupament de la seva 

funció. Afegeix que el cens d’assentaments irregulars s’actualitza mensualment amb 

l’ajuda dels agents municipals i de les entitats, així com els perfils dels ocupants. 

En aquesta línia, descriu com a primordial la funció d’observatori d’aquest 

cens per planificar les intervencions i garantir la seguretat dels espais, a més d’oferir 

allotjament i cobertura de necessitats bàsiques, i vincular les persones dels 

assentaments als serveis socials. Afegeix que els equips del Servei d’Inserció Social, 

amb el suport d’entitats, s’apropen sistemàticament als assentaments per vetllar per la 

seva seguretat i vincular-los a possibles reallotjaments. Concreta que aquesta mateixa 

setmana s’ha produït un desallotjament per qüestions de seguretat i s’han reallotjat 

totes les persones que ho han sol·licitat. 

Indica que també s’han continuat desenvolupant els programes formatius 

amb formats més flexibles adequant-los a les necessitats de les persones que 

s’atenen, i en concordança amb el mercat laboral i programes d’inserció social; i 

afegeix que es continua treballant amb Barcelona Activa. 

Pel que fa a la cooperativa de ferralla, fa avinent que s’ha iniciat la selecció i 

la inclusió de quinze persones més. 

Subratlla la necessitat d’assolir l’aprovació pressupostària, atès que 

incorpora recursos necessaris per ampliar els programes d’inserció laboral per a 

persones en situació d’irregularitat administrativa. 

Finalment, confirma que també treballen amb la Delegació del Govern a fi 

d’agilitar les regularitzacions, i han proposat a la Generalitat actuar a l’una en aquest 

sentit. 

 

La Sra. FANDOS replica que respecten absolutament la feina dels 

treballadors i treballadores municipals, però reclama que el Govern respecti la del seu 

grup. Així, addueix que si entren una proposició demanant que es convoqui la taula 

política, la resposta ha de ser convocar-los per explicar-los la situació. 

Destaca la cura amb què el govern anterior va afrontar aquest assumpte que 

afecta directament les persones, i remarca que convocaven la taula per informar a 

bastament sobre la ubicació dels assentaments i de la seva situació. Reivindica el dret 

que tenen a aquesta informació, ja que és la seva obligació com a oposició. 
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La Sra. ORTIZ precisa a la regidora que la taula està convocada el 10 maig, 

i que podran debatre tot allò que convingui. 

 

 

MOCIONS El Sr. MÒDOL intervé per recordar l’esmena in voce que han 

fet en presentar el prec sobre la Via Laietana, en el sentit de canviar la data de 

2017 per “quan hi hagués disponibilitat pressupostària”. 

 

En arribar a l’apartat de les declaracions institucionals, la Sra. 

ALCALDESSA saluda el cònsol d’Equador, i els membres del consolat que avui 

els acompanyen amb motiu d’una de les declaracions que es presentaran. 

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DI 1.-  Atès que els darrers anys, diverses sentències del Tribunal Constitucional 

i el Tribunal Suprem han resolt a favor de la Generalitat de Catalunya pel que fa al 

repartiment i la gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF destinats a 

programes d’interès social. 

Atès que ara, trencant aquesta tendència jurisprudencial el Tribunal 

Suprem ha emès una nova sentència en el sentit contrari, cosa que ha causat 

alarma entre les organitzacions socials catalanes. 

Atesa l’argumentació del Tribunal que es basa en el fet que si es 

considera que els recursos es destinen a les despeses de funcionament de les 

entitats del tercer sector, la competència seria autonòmica, però que si considerem 

que els recursos es destinaran a les activitats d’aquestes entitats seria competència 

estatal, perquè substituiria una activitat que li seria pròpia. 

Atès que aquest argument no és res més que una maniobra de 

contorsionisme argumental i que desestimant el recurs de la Generalitat es vulnera 

greument la competència exclusiva de Catalunya sobre el que la Constitució 

espanyola anomena “assistència social”. 

Atès que tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional 

s’havien pronunciat en 13 sentències que van ser incomplertes per l’executiu 

espanyol. 

Atès que per excusar aquesta incompliments, es planteja com a requisit 

indispensable per a les entitats del tercer sector que presentin la sol·licitud amb 

projectes de caràcter supraterritorial. 

Atès que no hi ha dubte que l’assistència social, l’acció social, els serveis 

socials, el voluntariat, les associacions i les fundacions, recauen de ple en 

competències exclusives de Catalunya, no hi hauria d’haver dubte tampoc en qui 

les ha d’exercir i per tant, en qui ha de tenir els recursos. L’Estat espanyol no 

hauria de limitar les competències a través del poder de despesa. 

Atès que tampoc hi ha cap dubte que Catalunya és qui més aporta a 

través de la casella de les finalitats socials, el 2015 va aportar el 25% dels fons 

que es van recaptar a tot l’Estat i només en va rebre el 13,9%. Per tant, les entitats 

catalanes poden deixar d’ingressar 20 milions d’euros recaptats a Catalunya. 

Atès que segons un índex de progrés social que ha publicat la Comissió 

Europea basat en la mitjana dels anys 2011-2013 (que mesura la cobertura de 

sanitat, habitatge, higiene i seguretat pública), les necessitats bàsiques estan pitjor 

cobertes a Catalunya que a qualsevol altre territori de l’Estat, excepte Canàries. 
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Podem dir, per tant, que Catalunya s’ha empobrit i el Govern de l’Estat espanyol 

ni ho reconeix ni fa res per resoldre aquest injust. Per tot això, i d’acord amb el 

que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 

101.1 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem 

al Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Reivindica que la distribució dels fons recaptats per a finalitats socials 

és íntegrament dins la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 

2. Reclama la territorialització de la gestió del 0,7% per a la 

convocatòria del curs 2016. 

3. Exigeix al Govern de l’Estat que se cedeixi a Catalunya tots els fons 

que s’hagin recaptat en aquest territori per a fins d’interès social. 

4. Dóna suport al Govern de la Generalitat per a totes les accions que 

s’emprenguin per reclamar la gestió territorialitzada dels fons recaptats per a fins 

socials. 

5. Dóna suport a les accions que les entitats del tercer sector emprenguin 

per reivindicar l’eliminació del requisit de la supraterritorialitat dels projectes 

presentats per al finançament a través dels fons del 0,7%, i alhora reclamar que es 

destinin a les entitats catalanes tots els diners recaptats a Catalunya. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la 

Sra. Fandos amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte 

el de Ciutadans i del Partit Popular. 

 

DI 2.-  Enguany es commemoren els 23 anys de la mort de Guillem Agulló, el 

jove de Burjassot que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un 

grup de joves d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de 

l’Alt Millars. 

La mort de Guillem Agulló, membre de l’organització juvenil 

independentista Maulets, no fou casual sinó fruit de la seva militància 

independentista i antifeixista. Malgrat tot, durant el judici del cas, el jutge mai va 

considerar l’agreujant per motiu d’odi ideològic i el seu assassí, Pedro Cuevas, 

només va complir 4 anys de presó, i la resta del grup va ser absolt. 

Malauradament, durant els darrers anys el País Valencià ha estat 

testimoni de nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats 

i associacions, així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les 

seves ciutats. I tot això davant la passivitat i la indiferència del govern del Partit 

Popular, que sempre es va negar a retre homenatge a la figura de Guillem Agulló 

malgrat les demandes reiterades de nombroses persones, entitats i institucions. 

Tot i així, la família d’en Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 23 anys per 

tal de mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, malgrat les amenaces 

rebudes i la indiferència institucional amb la qual es van trobar. Per això, celebrem 

l’acte d’homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló que el 14 d’abril 

passat es va realitzar a les Corts Valencianes amb la lectura i l’aprovació —per 

unanimitat— d’una declaració institucional. Un acte de justícia, al qual ens volem 

sumar, també, des de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per tot això, el Plenari del Consell Municipal acorda: 

Primer.- l’Ajuntament de Barcelona vol honorar la figura de Guillem 

Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un grup de joves d’ideologia 

neonazi l’any 1993, i refermar el seu compromís en la lluita contra els delictes 
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d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia. 

Segon.- Elevar a la ponència del nomenclàtor la proposta de dedicar un 

espai públic de la ciutat de Barcelona a la memòria de Guillem Agulló. Tercer.- 

Reconèixer la lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló 

durant aquests 23 anys per mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les 

seves idees a favor de la llibertat i contra el feixisme. 

Quart.- Fer arribar aquesta declaració a la família de Guillem Agulló, a 

les Corts Valencianes i a la Generalitat de Catalunya. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Benedí. 

 

DI 3.-  Davant les devastadores conseqüències del terratrèmol esdevingut a 

l’Equador el passat dia 16 d’abril i les seves posteriors rèpliques al llarg de 

diverses zones properes a la costa del país. 

I d’acord amb l’exposat i que estableix el Reglament orgànic municipal, 

l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i formular la 

declaració institucional següent: 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona manifesta: 

1. La seva plena solidaritat amb el poble equatorià, consternada com està 

la ciutadania de Barcelona davant el creixent balanç de víctimes mortals, així com 

la dimensió dels danys materials produïts i les tràgiques derivades de ferits, 

damnificats o persones afectades per desallotjaments o trasllats forçosos. 

2. Que les barcelonines i els barcelonins, i en el seu nom l’Ajuntament de 

la ciutat, vol fer públiques i traslladar les seves més sentides condolences al 

conjunt de persones afectades directament o indirecta, així com els seus millors 

desitjos de recuperació per als qui hagin patit danys físics, psíquics o d’una altra 

índole arran de la catàstrofe. 

3. Que a Barcelona convivim amb milers de persones originàries de 

l’Equador, barcelonines i barcelonins que enriqueixen i fan d’aquesta ciutat una 

realitat diversa. És per això que aquesta institució expressa la seva total i plena 

disposició a col·laborar en les tasques solidàries de suport i ajuda al poble 

equatorià que des de diferents àmbits s’estan duent a terme. 

4. La seva voluntat d’instar els governs, la resta d’institucions, la 

comunitat internacional i les organitzacions no governamentals a treballar per la 

mobilització de tots els recursos econòmics, materials i humans que siguin 

necessaris per tal d’atendre i pal·liar les urgents necessitats del poble equatorià 

davant les excepcionals circumstàncies que està patint. 

5. Que, en coherència amb la trajectòria solidària i compromesa de la 

ciutat de Barcelona a través de diferents actuacions de cooperació internacional, 

l’Ajuntament posa a disposició de les autoritats locals i estatals equatorianes la 

seva experiència en transformació urbana amb la finalitat de col·laborar en les 

tasques de reconstrucció urbana i social de les àrees afectades. Per a aquesta 

finalitat l’Ajuntament de Barcelona disposarà de recursos tècnics, humans i 

econòmics per col·laborar en aquestes tasques. 

6. La seva expressa voluntat d’impulsar i sumar-se a les diverses 

iniciatives solidàries sorgides des de l’acció institucional i governamental o la 

societat civil, les entitats i el teixit associatiu i les plataformes ciutadanes i veïnals. 

7. El seu ple i total suport al consolat d’Equador a Barcelona en la seva 

tasca d’informació i canalització de l’ajuda humanitària. 
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Que fa una crida pública a la solidària ciutadania de Barcelona per tal de 

col·laborar i participar activament en totes les iniciatives de suport i assistència a 

les persones damnificades pel terratrèmol d’Equador que es puguin estar duent a 

terme des de qualsevol àmbit o instància. 

 

El Sr. COLLBONI, abans de llegir la declaració, saluda el cònsol 

d’Equador, el Sr. Richard Olivo, i el vicecònsol, el Sr. Luis Valenzuela, salutació 

que fa extensiva als membres de la comunitat equatoriana que avui també els 

acompanyen. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional. 

 

DI 4.-  Atès que el passat 22 d'abril es va celebrar el 400 aniversari de la mort de 

Miguel de Cervantes i durant tot aquest any 2016 es commemora aquesta 

efemèride. 

Atès que Miguel de Cervantes és una de les figures més importants de la 

literatura universal i la seva obra mestra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha està considerada de manera majoritària pels crítics com la primera 

novel·la moderna i una de les millors obres de la literatura universal. 

Atès que d'aquesta obra mestra s'han imprès al voltant de 100 milions 

d'exemplars, s'han fet més de 3.000 edicions i s'ha traduït a gairebé un centenar de 

llengües, i és el llibre més editat i traduït de la història, només superat per la 

Bíblia. 

Atesa l'aportació que l'obra de Cervantes suposa per a la literatura 

espanyola i universal, influint tant en els seus coetanis com Lope de Vega o 

Quevedo, o a l'estranger sobre figures universals com Shakespeare, com en autors 

posteriors, sent un referent de les lletres en els nostres dies. 

Atès que Miguel de Cervantes va visitar Barcelona almenys una vegada i 

aquesta visita va deixar en ell una empremta prou profunda com perquè la nostra 

ciutat fos l'única ciutat real que apareix en la seva obra mestra, posant en boca del 

seu protagonista elogis a la nostra ciutat i a la seva gent. 

Atès que és evident, per tant, que Cervantes i el Quixot sentien debilitat 

per Barcelona, i aquesta es veu reflectida en nombrosos passatges de l'obra. Així, 

més d'una vegada, tots dos proclamen clarament aquesta admiració, que fan 

extensa a la resta de catalans en general. 

Atesos els termes en què Cervantes parla de Barcelona quan cita “Y, así, 

me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, 

hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y 

correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única; y 

aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de 

mucha pesadumbre, los llevo sin ella, solo por haberla visto”. 

I també la defineix com “flor de las bellas ciudades del mundo, honra de 

España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y 

delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, 

ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica 

y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo” i per tant, els 

capítols que fan referència a Barcelona són història de la ciutat. 

Atès que Barcelona va ser la ciutat on es van publicar per primera vegada 

les dues parts del Quixot juntes, ja el 1617. 

Atès que a Barcelona se situa la que és, probablement, la millor 
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biblioteca cervantina del món, la Biblioteca Bomsons, avui allotjada en 

l'incomparable marc de la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

Atès que la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona va aprovar el 1925 la 

creació del Dia del Llibre, consagrat després per la UNESCO com a Dia 

Internacional del Llibre (1995) en la data de la mort de Cervantes. Atès que els valors 

universals consagrats en l'obra de Miguel de Cervantes transcendeixen la seva època 

i el seu temps, i són plenament vigents i actuals en la nostra societat. 

Atesa la idoneïtat de destacar i actualitzar aquests valors entre els 

barcelonins, de manera que siguin més fàcilment coneguts i compartits per tots. 

Atesos els processos participatius oberts per l'Ajuntament de Barcelona per 

fomentar la participació ciutadana i l'existència de diverses entitats que per la seva 

naturalesa poden col·laborar i aportar la seva activitat per difondre els valors 

universals de l'obra de Miguel de Cervantes. 

Atès que per commemorar el IV centenari de la mort de Miguel de 

Cervantes s'ha constituït una comissió nacional, que aglutina els representants de 

l'Estat i institucions, com la CCAA de Catalunya, amb els quals es troben 

especialment vinculats tant la vida de Miguel de Cervantes com la seva obra, i 

l'objectiu és elaborar els projectes del programa d'activitats i certificar l'adequació de 

les despeses realitzades als objectius i plans de la commemoració. 

Atès que s'han presentat diferents iniciatives sol·licitant la commemoració 

del 400 aniversari de l'edició de la segona part del Quixot, primer, i de la mort de 

l'escriptor, després, i que, per tant, mereix una celebració que estigui a l’altura de les 

dites efemèrides. 

Per aquests motius, d'acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 

i 101.1 del Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Barcelona, es presenta 

al Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

Primer.- Manifestar el reconeixement de la persona i obra de Miguel de 

Cervantes, fent-li un merescut homenatge pels valors universals i perpetus que 

consagra la seva obra. 

Segon.- Que l’Institut de Cultura de Barcelona valori la possibilitat 

d’organitzar anualment un certamen literari en honor a Miguel de Cervantes i els 

valors universals consagrats a la seva obra, als mesos d’abril, coincidint amb la data 

de la seva mort o el dia mundial del llibre, el 23 d’abril. 

Tercer.- Que el Consell Assessor d’Art Públic valori la idoneïtat de col·locar 

un bust de la figura de Miguel de Cervantes o el Quixot al parc de Cervantes. 

Quart.- Articular una ruta entorn de Cervantes a Barcelona, aglutinant els 

llocs més emblemàtics sobre la seva persona i la seva obra a la ciutat, com ara la 

Biblioteca Cervantina Bomsons; la casa on es va ubicar la impremta de Sebastián de 

Cormellas, al carrer del Call, 14-16; la platja on Don Quixot va patir la seva derrota, i 

la resta de plaques i bustos que ja té a la ciutat. 

Cinquè.- Col·laborar amb les entitats culturals de Barcelona que 

promocionen l’obra de Miguel de Cervantes en la commemoració i la difusió 

d’iniciatives per a la transmissió dels valors universals de l’obra. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Fernández 

Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 

Finalment, a petició del grup d’ERC, la Sra. ALCALDESSA enceta un torn 
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de paraula arran de la notícia que s’ha produït durant la sessió de Ple sobre el recurs 

davant el TC de la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya. El Sr. BOSCH 

manifesta que la llei d’emergència en habitatge i de pobresa energètica ha estat 

recorreguda en aspectes essencials, com ara les mesures de segona oportunitat per a 

llars endeutades, o les de cessió de pisos buits de grans propietaris. 

Considera aquest assumpte especialment greu, i demana als grups que els 

han acusat de fomentar la guerra institucional i de fer política amb aquesta qüestió, 

que reconeguin que la guerra ve d’una altra banda. 

Feta aquesta observació, demana als grups que han votat obediència a la llei 

catalana, malgrat el que pugui passar, que ratifiquin el seu sentit de vot i, a més, que 

es comprometin a instar la retirada d’aquest recurs no només al Govern de l’Estat en 

funcions sinó al que acabi sortint de les urnes el juny vinent. 

 

El Sr. TRIAS considera un despropòsit la manera com s’organitza aquest 

debat, però s’hi avé entenent que el fons és més important que les formes. 

Quant a l’anunci d’aquest recurs al TC, una vegada més, per aturar una llei 

que afecta el grau de sobirania del Govern de Catalunya i, també, les persones més 

vulnerables, considera que la decisió del Govern central està absolutament fora de 

lloc, de manera que subscriuen el criteri de la Generalitat de tirar endavant i 

continuar aplicant la llei, i entén que tots s’hi haurien de sumar perquè les persones 

necessitades estan per damunt de tot. 

 

La Sra. MEJÍAS valora aquest sistema de posicionament que acaba de 

promoure l’alcaldessa com a absolutament irregular i desencertat. 

Dit això, recorda que Ciutadans va votar a favor de la Llei 24/2015 al 

Parlament de Catalunya, que van tenir ocasió de parlar amb les entitats que la van 

impulsar, i ratifica el convenciment que el primer són les persones i que s’han de 

situar al centre de l’atenció pública, i que més enllà del dret legítim a impugnar una 

llei per part dels qui consideren que no s’ajusta als principis constitucionals hi ha les 

administracions públiques per atendre les necessitats de les persones. 

En conseqüència, confirma que Ciutadans impulsarà totes aquelles mesures 

necessàries per atendre les persones en risc d’exclusió i que tenen problemes per 

cobrir les necessitats bàsiques. Entén que aquesta és l’obligació dels membres del 

Consistori, més enllà de les iniciatives que puguin impulsar altres institucions o 

grups en considerar que les lleis no s’ajusten als principis constitucionals. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que aquest recurs davant el TC és molt mala 

notícia, i demostra que el Govern de l’Estat en funcions es referma en la seva actitud 

de deixar desprotegides les persones més vulnerables. 

Ratifica el compromís del seu grup d’instar i d’emprar totes les eines al seu 

abast i dels seus grups parlamentaris perquè el Govern central rectifiqui la seva 

actitud i retiri el recurs. 

Afirma que acataran la suspensió, però assegura que treballaran intensament 

perquè es retiri el recurs, atès que arran d’una mal entesa defensa competencial de 

l’Estat s’està amagant la desprotecció envers qui més ho necessita. 

Observa que si el Govern de l’Estat entén que té competències exclusives en 

aquesta qüestió hauria de complir el manament comunitari i regular-ho ell mateix. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana a l’alcaldessa que obri un segon torn 

d’intervencions perquè, començant per ella mateixa, expliquin si coneixen l’abast del 
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recurs que ha interposat el Govern d’Espanya. Pregunta si saben quins articles ha 

recorregut i quin sentit té la impugnació davant el TC d’una llei que, recorda, el PP va 

votar a favor al Parlament de Catalunya. 

Entén que amb aquesta actitud allò que pretenen és fer política de la pitjor 

mena, amb mesquinesa, i aprofitant-se de l’adversitat de les persones i de la seva 

situació de necessitat. 

Addueix que si no expliquen quins són els articles que no s’han recorregut o 

bé és perquè no ho saben o bé perquè tenen mala fe. I precisa que els articles 

recorreguts només afecten qüestions procedimentals i, en cap cas, la pobresa 

energètica. 

Insisteix que els qui estan en contra del recurs pretenen fer un debat de partit 

sobre pobresa energètica; i aprofita per recordar al grup d’ERC que el Govern de la 

Generalitat té pendent encara l’aprovació del reglament que desenvolupa la Llei 

24/2015, de 29 de juliol; i demana que expliquin els motius per què no s’ha fet, que 

no són altres que el fet que la gran majoria de les partides que es destinen a la lluita 

contra la pobresa energètica no s’executen. 

Recomana que si realment volen reduir la pobresa energètica promoguin 

polítiques de promoció de l’ocupació, i que treguin els impostos de subministraments 

com l’aigua, que suposen més de la meitat de l’import del rebut. 

 

La Sra. ROVIRA expressa que, una vegada més, han hagut de constatar com 

la dreta més rància de l’Estat espanyol, i el seu braç executor legal, mostren la seva 

cara més fosca atacant un dret tan bàsic com l’habitatge i la suficiència energètica. 

Entenen que aquests drets s’aconseguien mitjançant la legitimitat popular, que el 

Govern de l’Estat una vegada i una altra vol destruir. 

Denuncia la poca vergonya del Govern, i recomana al grup del PP que parli 

amb la gent que està patint, amb els col·lectius i les entitats que han estat batallant 

per posar damunt la taula aquest debat i que els expliqui exactament el que ha dit 

aquí. 

 

La Sra. ALCALDESSA destaca que aquest torn de paraules ha estat un fet 

excepcional en una sessió de Ple; i reitera que ha estat un debat fora de l’ordre del 

dia, amb cap efecte vinculant, arran d’una notícia, que han conegut en el decurs de la 

sessió, que genera alarma social, motiu pel qual han acceptat el suggeriment del grup 

d’ERC de fer un torn obert d’intervencions. 

Reconeix que aquest assumpte s’haurà de treballar en els espais adequats, 

amb tot el coneixement del text que finalment es publiqui. De tota manera, ara com 

ara saben que es limita parcialment l’efectivitat de la llei en allò que fa referència a la 

coresponsabilitat de les grans entitats financeres propietàries d’habitatges, i que era 

una eina molt poderosa per als ajuntaments. 

Finalment, reafirma el compromís del Govern municipal amb la ciutadania i 

les entitats que s’han deixat la pell per tirar endavant aquesta llei, i per garantir els 

drets fonamentals que han de ser l’objectiu compartit del Consistori. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les quinze hores i quaranta minuts. 


