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

TRENTA D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del 

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

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

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

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

Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, 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, Sonia Sierra Infante, Maria Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

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

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

Mòdol i 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 deu minuts. 

 

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 2 d’octubre 

de 2015, l’esborrany de la qual s’ha 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.-  Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona expressiva de la 

designació de l’Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro com a regidor d’aquest 

Ajuntament en substitució, per renúncia, de l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs; i acta 

de la presa de possessió que tingué lloc el dia 19 d’octubre de 2015. 

 

2.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2015, que crea, de forma 

excepcional i extraordinària, un grup de personal eventual a extingir integrat per 

les 13 persones que s'indiquen a l’annex i que estan desenvolupant, des de fa molt 

anys, tasques clarament d’estructura administrativa i funcionarial que res tenen a 

veure amb funcions d’assessorament especial o de confiança política, pròpia del 

personal eventual, ni funcions de caràcter directiu susceptible de lliure designació, 
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per tal que durant el termini màxim d’un any segueixin vinculades a l’Ajuntament 

mitjançant el nomenament realitzat en el seu dia, sense comptabilitzar en el 

nombre màxim de personal eventual que pot designar l’Ajuntament de Barcelona 

de conformitat amb el que disposa el nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons rescatat introduït per 

l’article 28 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de 

l’Administració local. Durant el termini d’un any s’adoptaran les mesures 

administratives i de funció pública pertinents per tal de proveir aquestes places de 

conformitat amb la normativa d’aplicació, i les places de naturalesa eventual 

quedaran extingides automàticament sense necessitat de resolució expressa. 

 

3.-  Decret de l’Alcaldia, de 16 de setembre de 2015, que designa 

representants de l'Ajuntament de Barcelona a les fundacions que s'indiquen, les 

persones següents: 

Fundació Barcelona 

Cultura Patronat: 

Presidenta: 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vicepresident executiu: 

Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana 

i Llevadot 

Membres: 

Sra. Berta Sureda Berna, en substitució del Sr. Jordi Portabella i 

Calvete Sr. Jordi Martí Grau, en substitució del Sr. Constantí 

Serrallonga i Tintoré Sr. Carles Sala Marzal, en substitució del Sr. 

Antoni J. Gelonch Viladegut Sr. Salvador Alemany i Mas 

Sr. Antoni Brufau Niubó 

Sr. Salvador Gabarró Serra  

Sr. Miquel Molins Nubiola  

Sr. Pere Duran Vall-llosera  

Sr. Enric Crous Millet 

Sr. Josep Caminal Badia 

Sr. Jordi Clos Llombart 

Sr. Conrado Carnal López de la 

Manzanara Sra. Marta Bofill Rovira 

Sra. Montserrat Oriol i Bellot 
 Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals 

Patronat: 

Membres: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Jordi Cases Pallarés 

Fundació Privada per a la Navegació Oceànica de Barcelona 

Patronat: 

Presidenta: Sra. Marta Carranza Gil-Dolz Castellar 

Consell General: 

Membres: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Marta Clari Padrós 

Barcelona Graduate School of Economics 

Patronat: 

Membre: Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Barcelona Olímpica 

Patronat: 
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Membre: Sra. Marta Carranza Gil-Dolz Castellar 

Fundació Artur Martorell 

Patronat: 

Membre: Sr. Josep M. Castiella Viu 

Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra 

Patronat: 

Membres: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Águeda Bañón Pérez 

Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sr. Jordi Camí Morell 

Fundació Dieta Mediterrània 

Patronat: 

Membre: Sra. Berta Sureda Berna 

Fundació Els Ulls del Món 

Patronat: 

Membre: Sra. Pilar Solanes Salse 

Fundació Fòrum Ambiental 

Patronat: 

Membres: Sra. Eva María Herrero Alonso 

Sr. Jordi Ribas Vilanova 

Fundació Institut Guttmann 

Patronat: 

Membre: Sra. Pilar Solanes Salse 

Fundació Joan Miró - Centre d’Estudis d’Art Contemporani 

Patronat: 

Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Sra. Berta Sureda Berna 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 

Patronat: 

Presidenta: 

Excma. Sra. Ada Colau 

Ballano 

Vicepresident primer: 

Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

Membres: 

Sra. Berta Sureda Berna, en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós 

Sr. Jordi Ayala Roqueta, en substitució del Sr. Ramon Massaguer Meléndez 

Sra. Isabel Balliu Badia, en substitució del Sr. Josep Ll. Alay Rodríguez 

Sr. Carles Sala Marzal, en substitució del Sr. Llucià Homs Capdevila 

Sr. Ferran Barenblit Scheinin, en substitució del Sr. Joan A. Sánchez de 

Juan 

Sr. Joan Oliveras Bagués 

Sr. Jaume Alsina Oliva 

Sra. Lourdes Cirlot Valenzuela 

Sr. Fèlix Ibáñez Fanés 

Sr. Joan Gaspar Farreras 

Sr. Lluís Jou i Mirabent 
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Sr. David Madí Cendrós 

Sr. Claude Ruiz Picasso 

Sr. Xavier Vilató Ruiz 

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana 

Patronat: 

Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Comissió delegada: 

Membre: Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Fundació Teatre Lliure - Teatre públic de Barcelona Patronat: 

Membre: Sra. Berta Sureda Berna 

Junta de Govern: 

Membre: Sra. Berta Sureda Berna 

Fundació Privada Antoni Tàpies 

Patronat: 

Membre: Sra. Berta Sureda Berna 

 Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra 

Patronat: 

President: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vocals: Sra. Berta Sureda Berna 

 Sra. Isabel Balliu Badia 

 Sr. Carles Sala Marzal 

Fundació Privada Barcelona Digital 

Patronat: 

Membres: Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 

 Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Fundació Privada Escola de Puntaires de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sr. Josep María Castiella Viu 

Fundació Privada Festa Major de Gràcia 

Patronat: 

Membre: Im. Sr. RaimundoViejo Viñas 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Patronat: 

Membres: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

Fundació Privada Joan Brossa 

Patronat: 

Membre: Sra. Isabel Balliu Badia 

Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura 

Patronat: 

Membre: Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sra. Mònica Mateos Guerrero 

Fundació Privada Parc Científic de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons Cerdà 

Patronat: 

Membre: Sr. Jordi Campillo Gámez 
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Fundació Privada Vol 

Patronat: 

Membre: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Institut d’Economia de Barcelona 

Patronat: 

Membre: Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Biblioteca Pública Arús 

Patronat: 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

 Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Fundació Privada Habitatge Lloguer 

Patronat: 

Membres: Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

 Sra. Vanesa Valiño Esparducer 

Institut de Salut Global Barcelona 

Patronat: 

Membre: Sr. Davide Malmusi 

 

4.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 de setembre de 2015, que crea el Comissionat 

d’Immigració, l’adscriu a l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència i nomena la Sra. María Dolores López Fernández comissionada 

d’Immigració. 

 

5.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 de setembre de 2015, que nomena el Sr. Lluís 

Torrens Melich i l’adscriu provisionalment com a personal directiu, en el lloc de 

director/a 1 de la família general, codi 20.10.GE.60, subgrup classificació A1, 

amb complement de destinació de nivell 30, a la Direcció de Serveis de 

Planificació i Innovació, amb efectes des del 16 de setembre de 2015 i amb el 

règim de plena dedicació. 

 

6.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 de setembre de 2015, que nomena el Sr. Pablo 

Sánchez Centellas i l’adscriu de forma provisional com a personal directiu, en el 

lloc de director/a 2 de la família general, codi 20.20.GE.30, subgrup classificació 

A1, amb complement de destinació de nivell 28, a la Direcció de Serveis de 

Relacions Internacionals, amb efectes des de 17 de setembre de 2015 i amb el 

règim de plena dedicació. 

 

7.-  Decret de l’Alcaldia, de 18 de setembre de 2015, que nomena la Sra. 

Aurora López Corduente i l’adscriu de forma provisional com a personal directiu, 

en el lloc de director/a 1 de la família general, codi 20.10.GE.60, subgrup 

classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30, a la Gerència 

Adjunta d’Urbanisme, amb efectes des de 14 de setembre de 2015 i amb règim de 

plena dedicació. 

 

8.-   Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2015, que delega, a 

l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona, en la 

regidora de Mobilitat, les atribucions següents: 1. Incoar, nomenar instructor i 

secretari, si escau, i resoldre imposant, si escau, les corresponents sancions, als 

procediments sancionadors per infraccions en matèria d’ús fraudulent de targetes 

d’aparcament per a persones amb discapacitat. 2. Establir les zones 
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d’estacionament de vehicles regulat amb horari limitat, en les seves diverses 

modalitats, indicant la ubicació i l'horari que regirà en cadascuna d’elles. 

 

9.-  Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2015, que delega en el gerent 

de Seguretat i Prevenció les atribucions següents: 1. La declaració dels béns 

mobles afectes a les funcions de la Gerència de Seguretat i Prevenció, com a béns 

no utilitzables, d’acord amb l’article 13 del Reglament de patrimoni dels ens 

locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL), i la seva cessió si 

escau. 2. L’acceptació de cessions de bens d’interès pel servei de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona i pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 

de valor inferior a 30.000,00 €, efectuades a títol lucratiu, d’acord amb els articles 

30 i concordants del RPEL. 3. Les atribucions que, en matèria d’armament de les 

policies locals, la normativa vigent atribueix a l’alcalde o alcaldessa (adjudicació 

d’arma, suspensió, baixa i retirada de l’arma de foc i la guia, autorització de la 

segona arma i armament especial als membres del cos de la Guàrdia Urbana, 

serveis sense arma) i la prestació de serveis per raó de la seva especialitat sense 

uniforme. 4. La retirada de dispositius no autoritzats de videovigilància instal·lats 

a l’espai públic de la ciutat. 5. La cessió de dades, en els supòsits i termes 

autoritzats per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 

i la d’estadístiques d’activitat i indicadors de ciutat, en l’àmbit material de la 

Gerència, a fi de facilitar el compliment de les funcions d’altres ens del sector 

públic o el desenvolupament de finalitats d’interès públic general per entitats 

privades. 6. L’autorització de l’ús temporal de les instal·lacions i material adscrits 

al desenvolupament de les funcions de l’àmbit de la Gerència, amb finalitats 

d’interès públic, formatives, culturals i filmogràfiques. 7. Resoldre els 

procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a tercers, 

d’acord amb els criteris establerts al procediment aprovat pel Decret de l’Alcaldia 

de 9 de desembre de 1999, i en els termes previstos en els articles 139 a 144 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, i en Reial decret 429/1003, de 26 

de març, la quantia dels quals sigui inferior a 18.000,00 €, derivats de matèries 

corresponents a l’àmbit de la Gerència. 8. L’autorització de la instal·lació dels 

dispositius de videovigilància destinats a la disciplina i regulació del trànsit i a la 

seguretat viària. 9. La sol·licitud per a la instal·lació de videocàmeres fixes en 

matèria de seguretat ciutadana. 10. L’autorització d’instal·lació dels sistemes de 

videovigilància dels edificis, instal·lacions i equipaments públics afectes a l’àmbit 

de Seguretat. 11. Declarar la situació d’abandonament dels vehicles als dipòsits 

municipals i a la via pública, resolent el destí i situació que procedeixi de 

conformitat amb la normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 

seguretat viària, i amb la de caràcter tributari. 12. Incoar, nomenar instructor i 

secretari, si escau, i resoldre imposant, si escau, les corresponents sancions 

econòmiques i accessòries als procediments sancionadors per les infraccions 

tipificades a l’article 36, apartats 4 i 6, i l’article 37, apartats 4 i 6, de la Llei 

orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. 

 

10.-  Decret de l’Alcaldia, de 23 de setembre de 2015, que delega en 

l’estructura executiva que s’annexa la competència per resoldre les sol·licituds de 

dret d’accés a la informació pública previst a l’article 18 i següents de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, en els termes previstos per aquesta norma. 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2015, que designa membres del 
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Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda les persones següents: 

En representació de la plataforma sindical prioritària: Sr. Eusebio Mesa i 

Moreno 

En representació dels treballadors de l’Institut: Sr. Ángel Javier 

Domínguez i Berrio 
 

12.-  Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2015, que nomena la Sra. 

Águeda Bañón Pérez i l’adscriu de forma provisional com a personal directiu, en 

el lloc de director/a 2 de la família general, codi 20.20.GE.30, subgrup 

classificació A1, amb complement de destinació de nivell 28, a la Direcció de 

Serveis de Comunicació de la Gerència de Recursos, amb efectes des de 17 de 

setembre de 2015 i amb el règim de plena dedicació. 

 

13.-  Decret de l’Alcaldia, de 5 d’octubre de 2015, que delega en el Gerent de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat l’atribució de l’atorgament de 

les targetes d’aparcament individuals per a persones amb disminució, regulades al 

Decret 97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya, i estableix que el 

punt de recollida de la targeta s’estableixi a les dependències de l’IMPD, situat al 

carrer València, 344. 

 

14.-  Decret de l’Alcaldia, de 5 d’octubre de 2015, que determina, per a la 

correcta aplicació de l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 

2015, que l’import màxim en concepte d’assistències a percebre pels consellers i 

conselleres de districte sense dedicació especial, per la concurrència efectiva a les 

sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, serà el de 4.000 € per 

conseller/a pel conjunt de sessions a les quals assisteixin entre els dies 29 de juliol 

i 31 de desembre de 2015. 

 

15.-  Decret de l’Alcaldia, de 5 d’octubre de 2015, que designa l’Im. Sr. Josep 

Garganté i Closa representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General 

del Consorci de Turisme de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. M. José 

Lecha González. 

 

16.-  Decret de l’Alcaldia, de 13 d’octubre de 2015, que modifica l’apartat 

quart i l’annex del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1969), 

de delegació de competències en matèria de contractació, així mateix modifica els 

annexos del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1969) de 

delegació de competències en matèria de contractació, del Decret de l’Alcaldia de 

13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1968) de competències en matèria de gestió 

econòmica i del Decret de l’Alcaldia de 25 de juny de 2015 (S1/D/2015-2015) en 

matèria de subvencions, i manté la resta de pronunciaments dels decrets de 

l’Alcaldia esmentats. 

 

17.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa representants 

de l’Ajuntament de Barcelona en els consorcis que s'indiquen, les persones 

següents: 

 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona: 

Assemblea General: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Sr. Jordi Ribas Vilanova 
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Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sra. Lidia Garcia Soler 

Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 

 Agència Local d’Energia de Barcelona: 

Assemblea General: 

Presidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidenta primera: Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Membres: Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Eloi Badia Casas 

Sra. Lidia Garcia Soler 

Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

Consorci Casa Àsia: 

Consell Rector: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Xavier Domènech Sampere 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

 Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. David Llistar i Bosch  

Comissió delegada: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Pablo Sánchez 

Centellas Institut Europeu de la Mediterrània: 

Junta de Govern: 

Vicepresidenta segona: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Membres: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Comissió delegada: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

(DIPLOCAT): 

Ple: 
Vocal p.d. de l’alcaldessa: Sr. Felip Roca Blasco 

Consorci Barcelona Mobile World Capital: 

Consell Rector: 

President: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Membre: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Consorci de Comunicació Local: 

Consell General: Im. Sr. Gerardo Pisarello 

 Prados Sr. Jordi Martí Grau 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

 

18.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa representants de 

l'Ajuntament de Barcelona a les fundacions que s'indiquen, les persones 

següents:  

Barcelona Promoció 

Patronat: Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
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 Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, Fundació Privada 

(CIDOB) 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Centro de Estudios Internacionales 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation Patronat: 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vocal: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Secretari: Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Comissió Executiva: 

Membre: Sr. Jordi Martí Grau 

Comissió Delegada: 

Membre: Sr. Jordi Martí Grau 

Fundació BCD per a la Promoció del Disseny Industrial 

Patronat: Sr. Antonio Font Ferrer 

Fundación Consejo España-China 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundación Consejo España-India 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundación Consejo España-Japón 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundació Factor Humà 

Patronat: Sr. Ferran Daroca Esquirol 

Fundació Privada Bioregió de Catalunya 

Patronat: Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya 

Patronat: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Xavier Domènech Sampere 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

 Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. David Llistar i Bosch 
Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

Patronat: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya 

Patronat: Sr. Miquel Ortega Cerdà 

Fundació Privada Centre Internacional de Premsa de Barcelona 

Patronat: Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Fundació Centre del Vidre de Barcelona 

Patronat: Sr. Jordi Ayala Roqueta 

 

19.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa com a 

membres dels òrgans de govern dels instituts municipals i entitats públiques 

empresarials les persones que s'assenyalen a continuació: 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 

Consell Rector: 

Membre: Sra. Aurora López Corduente en substitució del Sr. 

Joan Llort Corbella 

Institut Municipal de Parcs i Jardins 
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Consell d’Administració: 

Membre: Sr. Jordi Campillo Gámez 

 Sra. Aurora López Corduente en substitució del Sr. 

Joan Llort Corbella 

 Sra. Silvia Fitó Hernández en representació de les 

organitzacions sindicals 

Institut Municipal d'Urbanisme 

Consell Rector: 

Membre: Sra. Aurora López Corduente en substitució del Sr. 

Joan Llort Corbella 

 

20.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa la Sra. Aurora 

López Corduente vocal de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 

Barcelona en substitució del Sr. Joan Llort Corbella. 

 

21.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa el Sr. Jordi 

Carulla Font representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Consorci 

Museu Nacional d’Art de Catalunya en substitució del Sr. Xavier Doménech 

Sampere. 

 

22.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que proposa al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la 

designació de la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago com a representant de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya i com a suplent el Sr. Álvaro Nicolas Loscos. 

 

23.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa membres del 

Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, les persones 

següents: 

Sra. Aina Tarabini-Castellani Clemente com a experta. 

Sr. Xavier Agudo i Bataller en representació de les organitzacions sindicals. 

Sr. Albert Durán García en representació dels treballadors. 

 

24.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que delega en l’Im. Sr. 

Raimundo Viejo Viñas, regidor d’Educació i Universitats, la presidència del 

Patronat de la Fundació Escoles Domènech. 

 

25.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que designa el Sr. Joan 

Antoni Llinares Gómez com a vocal del Consell Rector del Consorci Mar Parc de 

Salut de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. 

 

26.-  Decret de l’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2015, que delega en l’Ima. Sra. 

Janet Sanz i Cid, quarta tinenta d’alcaldia, la presidència del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat, per tal que pugui portar a terme qualsevol de les funcions que a la 

presidència reserva el Reglament intern de funcionament del Consell esmentat. 

27.-  Decret de l’Alcaldia, de 19 d’octubre de 2015, que designa l’Im. Sr. 

Raimond Blasi i Navarro membre de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat i membre de la Comissió d’Economia i Hisenda en substitució 

respectivament del Sr. Antoni Vives i Tomàs i de la Ima. Sra. Mercè Homs i 

Molist. 
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28.-  Decret de l’Alcaldia, de 19 d’octubre de 2015, que nomena l’Im. Sr. 

Raimond Blasi i Navarro com a regidor adscrit als districtes de Sant Martí i de 

Nou Barris, en substitució, en el cas del Districte de Sant Martí, del Sr. Antoni 

Vives i Tomàs. 

 

29.-  Decret de l’Alcaldia, de 19 d’octubre de 2015, que designa com a 

membres dels òrgans de govern dels instituts municipals i entitats públiques 

empresarials, les persones que s'assenyalen a continuació: 

Institut Municipal d’Informàtica 

Consell Rector: 

Membre: Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot en substitució del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs 

Institut Municipal d'Urbanisme 

Consell Rector: 

Membre: Im. Sr. Jordi Martí i Galbis en substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Institut Municipal de Mercats 

Consell Rector: 

Membre: Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro en substitució de la Ima. Sra. Maite 

Fandos i Payà 

Fundació Mies Van der Rohe 

Consell d’Administració: 

Membre: Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot en substitució del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs 

 

30.-  Decret de l’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2015, que nomena la Sra. Sílvia 

Ruiz de Valdivia Martín secretària d’actes del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

31.- Decret de l’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2015, que designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona en els consorcis que s'indiquen, les persones següents: 

Consorci Auditori i Orquestra 

Consell Rector: 

Vocal: Sra. Ingrid Guardiola Sánchez 

Comissió Executiva: 

Vocals: Sra. Margarita Tossas Marqués 

 Sra. Isabel Balliu Badia 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 

Consell General: 

Vocals: Ima. Sra. Gala Pin Ferrando en substitució del Sr. Javier Rodrigo 

Montero Sr. Francesc Jiménez Gusi en substitució de la Sra. Isabel 

Balliu Badia 

Sr. José Garcia Puga en substitució del Sr. Xavier Domènech Sampere 

 

32.-  Decret de l’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2015, que designa la Sra. 

Arantxa Garcia Terente membre del Consell d’Administració de l’Institut de 

Cultura de Barcelona en representació de les organitzacions sindicals dels 

treballadors d’aquest institut. 

33.-  Decret de l’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2015, que delega en la Sra. Berta 

Sureda Berna, comissionada de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, la 

presidència del Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona. 
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Acord de la Comissió de Govern de 23 de setembre de 2015: 
 

34.-(OST-05-2015/03) APROVAR definitivament el projecte de decret d’ordenació singular 

de terrasses al carrer Major de Sarrià, i a les places de Sarrià i Consell de la Vila, 

al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, i 

DONAR-NE compte al Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb allò 

que preveu l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del 

Consell Municipal el 20 de desembre de 2013. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 21 d’octubre de 2015: 
 

35.- (CTT 05/2015 S15-0030-IN) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’Ordenació singular de terrasses de l'avinguda Mistral, al 

Districte de l’Eixample de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el sentit que, 

justificada i raonadament, figura a l’informe tècnic que consta a l’expedient i que 

es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 de 

l’Ordenança de terrasses, l’Ordenació singular de terrasses de l'avinguda Mistral, 

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

present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació 

pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació singular de 

terrasses de l'avinguda Mistral per a la seva eficàcia al Butlletí Provincial de 

Barcelona (BOPB), i a la pàgina web del Districte de l’Eixample, en compliment 

de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. DONAR compte d’aquest acord al 

Plenari del Consell Municipal. 

 

36.-(CTT 01/2015 S15-0031-IN) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’Ordenació singular de terrasses del passeig de Sant 

Joan, al Districte de l’Eixample de Barcelona, amb iniciativa del Districte, en el 

sentit que, justificadament i raonadament, figura a l’informe tècnic que consta a 

l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de 

l’article 79 de l’Ordenança de terrasses, l’Ordenació singular de terrasses del 

passeig de Sant Joan, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 

NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit 

d’informació pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació 

singular de terrasses del passeig de Sant Joan per a la seva eficàcia, al Butlletí 

Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pàgina web del Districte de l’Eixample, 

en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. DONAR compte 

d’aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 

 

b) Mesures de govern 

 

Única.- Prevenció de l’exclusió residencial i la pobresa energètica. 

 

La tinenta d’alcaldia, la Sra. ORTIZ, presenta la mesura de govern, que té entre els 

seus objectius avançar en les polítiques d’habitatge d’aquest ajuntament. Igualment, 

destaca que disposen de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que neix de la Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa 

Energètica, l’Observatori DESC i les entitats que hi van donar suport. 

Remarca el fet que, en plena crisi, Barcelona ha estat líder en desnonaments 

hipotecaris per dia; ha patit la bombolla immobiliària, promoguda també per les 

administracions, amb una llei hipotecària que ha provocat l’endeutament familiar, o 
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altres elements com la llei de desnonament exprés que avui deixen una panorama 

desolador a la ciutat. 

Precisa que més de trenta-una mil persones estan en situació d’exclusió 

residencial i que esperen l’assignació d’un habitatge, a les quals se sumen les que 

estan en risc d’exclusió o que pateixen precarietat habitacional. 

Afirma que el Govern està compromès fermament amb el dret a l’habitatge, 

i decidit a emprar tots els instruments legals, administratius i econòmics per canviar 

la realitat en aquest àmbit. Reconeix que la mesura de govern que presenten no ho 

resol tot, atès que la dimensió de l’emergència habitacional és molt important, però sí 

que proporciona noves eines. D’una banda, destaca que la mesura obliga el 

Consistori, però també la Generalitat i els propietaris; especialment als grans tenidors 

els obliga a reconèixer un dret humà: la garantia del dret a l’habitatge. 

Puntualitza, en primer lloc, que han elaborat una instrucció jurídica per a 

l’aplicació de la Llei 24/2015; en segon lloc, han buscat la manera de poder evitar 

desnonaments i garantir el reallotjament. Precisa que per aconseguir-ho han treballat 

en un nou conveni amb els operadors jurídics, a fi que més enllà de la millora de la 

comunicació davant d’un llançament, aquest ajuntament també rebi informació quan 

hi ha risc d’exclusió residencial a fi de ser part activa en el procés previ a l’ordre de 

llançament. 

Destaca l’obligació que els grans tenidors facin de mitjancers en casos de 

famílies amb dificultats econòmiques, de manera que amb la instrucció s’aplica un 

règim sancionador de fins a noranta mil euros per incompliment de l’obligació de 

mitjançar en lloguer social i oferir una alternativa a les famílies. 

Afegeix que han iniciat les comunicacions als grans tenidors que apareixen 

al Registre d’habitatges buits de la Generalitat; alhora, estan modificant les polítiques 

per ampliar el nombre de persones que estan incloses en el reglament d’emergència i 

fer efectiu el seu reallotjament. 

Destaca que la mobilització d’habitatges buits és una qüestió fonamental en 

les polítiques d’habitatge, i afirma que són coneixedors que en aquest registre 

consten 2.591 pisos, motiu pel qual han fet un requeriment a les entitats financeres i a 

fons immobiliaris perquè posin a disposició de la borsa d’habitatge de l’Ajuntament 

els habitatges en aquesta situació, sobretot d’aquells barris on n’hi ha un nombre més 

gran, com és Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. 

Subratlla que un altre aspecte fonamental de la nova Llei 24/2005 és la 

pobresa energètica, que serveix d’instrument juntament amb el Codi de consum, i 

assenyala que avui ja no és suficient el protocol signat amb les companyies 

subministradores. 

Posa de manifest que la pobresa energètica és un fet a la ciutat i, per tant, cal 

coresponsabilitat; i no es tracta de més celeritat per part de l’Administració pública 

en pagar les factures, sinó evitar els talls de subministrament i fer que les companyies 

assumeixin responsabilitats davant una situació que en gran part han provocat. 

Amb aquesta llei es reforcen clarament els recursos disponibles per fer 

acompanyament, mediació i reallotjament i combatre la pobresa energètica. En 

aquest sentit, es refereix a la creació d’una unitat de prevenció de l’exclusió 

residencial i la pobresa energètica, en la qual confien tenir vint persones de diversos 

perfils professionals treballant d’aquí a dos anys. 

Indica que a tot plegat ho acompanya un reforç dels serveis socials, un 

element fonamental que actualment està desbordat per la situació d’emergència. 

 

La Sra. FANDOS manifesta que el seu grup dóna ple suport a la mesura. Dit 

això, diu que els sorprèn la tipologia de mesures que endega el Govern. En aquest 
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sentit, es refereix a l’informe presentat en la comissió de Drets Socials de la setmana 

passada, amb què explicaven una acció esportiva de l’anterior mandat. 

De la mateixa manera, posa en relleu que el que avui presenten és un 

reglament per aplicar una llei, que tot i que no deixa de ser important, el que és 

certament essencial és la mateixa llei pactada per tots els grups. 

Destaca que la Llei 24/2015, de 29 de juliol, proporciona al nou Govern 

municipal un instrument que l’anterior no tenia i que és la capacitat per actuar. 

Malgrat tot, fa notar que ara com ara el Govern només ha fet anuncis, però 

adverteix que a partir d’ara s’hauran de començar a veure els resultats. 

Fa avinent que el govern de CiU va haver d’iniciar, sense cap suport legal, 

l’acció contra els desnonaments, la imposició de sancions a les entitats bancàries, i 

l’activitat inspectora, és a dir, que ho van fer per voluntat política. 

Quant als desnonaments, també remarca que l’anterior govern va haver de 

posar-hi des de zero, atès que el govern que els havia precedit no havia elaborat cap 

protocol, ni cap acció, i remarca que ho van fer també per voluntat política. 

Altrament, destaca que el Govern actual té l’empara d’una llei, que obliga els grans 

tenidors a posar al servei de les persones afectades un lloguer social, entre altres 

accions. 

Pel que fa a la pobresa energètica, recorda que l’anterior govern va 

començar a donar ajuts per fer-hi front, que del 2012 al 2014 van augmentar d’un 

188%; igualment, també van iniciar una ronda d’acords amb les companyies 

subministradores, tot plegat, també, per pura voluntat política i sense cap empara 

legal. 

Finalment, es refereix a la creació de la unitat de prevenció de l’exclusió 

residencial i la pobresa energètica, cosa amb què estan d’acord, ja que la creació 

d’una oficina específica va ser una voluntat expressada per l’anterior govern. Així, la 

PAH i l’Observatori DESC els van dir que una part de la feina de la unitat ja la 

podien assumir i que no calia, per tant, crear una unitat. Pregunta, en aquest sentit, si 

ara ja no faran un conveni amb aquestes entitats, o bé que s’incorporaran a la unitat. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda les entitats que avui els acompanyen. 

Tot seguit, avança que el seu grup dóna suport a les mesures per aplicar la 

ILP d’emergència habitacional i de pobresa energètica, actualment la Llei 24/2015, 

tal com van manifestar els diputats de Ciutadans al Parlament de Catalunya el juliol 

passat. 

Assenyala que per a la seva formació és un dret disposar d’un habitatge 

digne i, en aquest sentit, sempre han estat impulsors de la segona oportunitat. Així, 

des del principi, Ciutadans va promoure al Parlament de Catalunya una modificació 

de la Llei hipotecària a fi de fer-la arribar al Congrés dels Diputats i que es pogués 

dur a terme la dació en pagament sobre la base de la PAH. 

Consideren que garantir el compliment del dret a l’habitatge digne és responsabilitat 

de les administracions públiques; però també constata que durant tots aquests anys, 

l’Administració pública no ha estat capaç de donar una sortida real a necessitats 

habitacionals a la ciutat. 

Indica que donaran suport al fet que aquest ajuntament exigeixi a la 

Generalitat els recursos que li corresponen per garantir el dret a un habitatge digne; i 

recrimina que es traslladi a la iniciativa privada aquesta responsabilitat, tot i que són 

conscients de la importància de la col·laboració publicoprivada. 

Diu que el seu grup considera que la modificació del pressupost que s’ha 

destinat a habitatge encara és insuficient; i defensen un habitatge assequible per a 

totes les persones en les diferents circumstàncies de la seva vida. 
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Observa que el Pla d’habitatge que planteja el Govern municipal té com a 

objectiu disposar de quatre mil habitatges socials durant el mandat, cinc-cents per 

any a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge, i cinc-cents a càrrec de promotors 

sense ànim de lucre. Igualment, es refereix als habitatges buits o de la SAREB, que 

farien un total de 2.591, i recorda al Govern que la disponibilitat no és immediata. 

Insisteix, doncs, en la necessitat de diàleg amb aquestes entitats a fi d’estalviar 

temps. 

Fa avinent que donen suport a les propostes amb referència a la pobresa 

energètica, sobretot tenint en compte que segons el baròmetre de les famílies, a 

Barcelona el 13,4% de les llars amb menors de 16 anys han tingut endarreriments en 

pagar l’import mensual de la hipoteca o del lloguer els darrers dotze mesos, i el 

13,3% no pot mantenir una temperatura adequada a la llar durant els mesos freds. 

Afegeix que els estudis també posen de manifest que la pobresa energètica provoca 

mortalitat i patologies cardiovasculars i respiratòries. 

Continua dient que també subscriuen la proposta del Govern de reallotjar les 

persones en situació de vulnerabilitat que ocupen habitatges buits; però insisteixen, 

tal com van fer en la comissió de Drets Socials, Esport i Cultura, en la creació d’un 

pla d’anàlisi de la situació de les famílies a qui col·lectius il·legals han venut o llogat 

un habitatge, més encara si reben pressions. 

 

La Sra. BENEDÍ dóna la benvinguda a les entitats que avui els acompanyen. 

Tot seguit, es refereix a l’aprovació pel Ple del Parlament de Catalunya, el 

febrer del 2014, de la moció a instàncies d’ERC que reclamava al Govern més 

mesures per lluitar contra la pobresa energètica. Així, destaca que entre tots, entitats i 

grups polítics, han posat a l’agenda política la pobresa energètica com una qüestió de 

drets, de dignitat i de justícia. 

En aquest sentit, es felicita perquè aquest govern municipal amplia les 

mesures de lluita contra la pobresa energètica, cercant uns acords amb les empreses 

subministradores. Assenyala que comparteixen plenament aquestes accions, atès que 

l’accés a l’energia està directament lligat al benestar de la ciutadania perquè incideix 

en aspectes tan bàsics com cuinar i conservar els aliments, disposar d’aigua calenta i 

climatització. 

Destaca que en el fenomen de la pobresa energètica intervenen factors com 

el preu de l’energia, els ingressos econòmics i les condicions de l’habitatge. I fa 

avinent que el seu grup vol aportar un seguit de consideracions que consideren que 

podrien ampliar i millorar la mesura de govern. 

En aquest sentit, posa de manifest que la Taula de la Pobresa Energètica, de la qual 

formen part l’Ajuntament de Barcelona i les companyies subministradores, planteja 

que les empreses no han d’interrompre el subministrament a les famílies que 

acreditin la seva situació de vulnerabilitat econòmica amb l’informe corresponent 

dels serveis socials. En conseqüència, consideren que Ajuntament i companyies 

haurien d’establir un acord a fi de resoldre qüestions burocràtiques. 

Indica, en aquesta línia, que hi ha persones vídues, majoritàriament dones, 

que no han canviat el nom del contracte de subministrament, amb la qual cosa el nom 

que consta a l’informe dels serveis socials no és el mateix que el del titular del 

contracte, cosa que comporta moltes dificultats. Per tant, creuen que fóra convenient 

facilitar, amb immediatesa i sense cap despesa addicional, el canvi de nom dels 

contractes i permetre'ls l’accés a les ajudes públiques. 

Insisteix que cal informació i formació, i planteja que totes les mesures han 

d’anar acompanyades de campanyes de comunicació a fi que la ciutadania conegui 

els seus drets. 
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Conclou, doncs, que cal repensar el model energètic i, quan el país tingui les 

competències, cal determinar les tarifes socials dels subministraments bàsics. 

Quant a les mesures urgents per afrontar l’emergència social en l’àmbit de 

l’habitatge, confirma que comparteixen el paquet de mesures que planteja el Govern 

municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que per al seu grup la mesura més efectiva per 

prevenir l’exclusió residencial i garantir l’habitatge és la promoció de l’ocupació i el 

salari digne. 

Dit això, afirma que estan d'acord amb el Govern que cal implementar 

mesures per prevenir els desnonaments, ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer 

social i combatre la pobresa energètica. I aprofita l’ocasió per agrair al Govern la 

inclusió en el pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials la proposta del 

seu grup, acceptada pel govern anterior, d’implementar una partida supletòria de dos 

milions i mig d’euros adreçada a cobrir la situació de pobresa energètica. 

Entrant a valorar la mesura, considera que les entitats financeres i els bancs, 

així com altres grans tenidors han d’assumir la seva responsabilitat en haver provocat 

situacions de sobreendeutament de les famílies i de pèrdua de l’habitatge. Remarca 

que no ha estat només a causa de la crisi, ni de normatives superables o molt 

millorables, sinó per l’afany de benefici de les entitats financeres, que l’han 

prioritzat, posant al mercat productes d’alt risc. 

Per tant, assenyala que el seu grup parlamentari va donar suport a la Llei 

24/2015, d’iniciativa ciutadana. I insisteix que cal treballar molt per garantir la cessió 

obligatòria de pisos buits en mans dels grans tenidors; i alhora assegurar una oferta 

de lloguer social previ als casos d’execució hipotecària a les persones i famílies que 

acreditin l’exclusió residencial. 

Per tot plegat, reclamen a les administracions, la primera aquest ajuntament, 

que siguin fermes en l’aplicació d’aquesta llei, i que trobin els instruments i les 

complicitats necessàries. En aquest sentit, critica la Generalitat perquè no està fent la 

feina. 

Recorda, tot seguit, que la problemàtica més important de la ciutat és la 

causada per desnonaments per impagament de lloguer, 72 el setembre de lloguer 

privat de petits propietaris, contra 7 desnonaments per impagament d’hipoteca. Per 

tant, consideren imprescindible treballar en l’ampliació del parc d’habitatge social, i 

per a la qual cosa cal mobilitzar el parc de pisos buits en mans de grans tenidors. En 

aquest sentit, reclama al Govern municipal que sigui més contundent, i que no 

s’acontenti amb les xifres heretades del govern anterior, que, sense cap voluntat 

política, va actuar mogut per la pressió de la PAH i altres entitats i de la mateixa 

oposició municipal. El Sr. MULLERAS saluda les persones i entitats que els 

acompanyen en aquesta sessió. 

Entrant a considerar la mesura de govern, la defineix com el reconeixement 

a la demagògia del Govern de la ciutat; i els recorda que van assumir l’Alcaldia 

prometent una ciutat amb cap desnonament, malgrat que es van oblidar d’explicar a 

la ciutadania que l’Ajuntament no té competències per aturar els desnonaments, i 

qualifica aquesta actitud com una irresponsabilitat greu. 

Observa que la mesura de govern es limita a detallar un seguit d’accions 

pal·liatives per ajudar les persones que són víctimes de desnonament, i afirma que 

estan d’acord amb la gran majoria de mesures que proposen. En aquest sentit, diu 

que el seu grup està convençut que l’Ajuntament pot fer molt per ajudar aquestes 

persones, però entén que el problema rau en el fet que l’actual govern va dir que 

podia aturar els desnonaments, cosa que no pot fer perquè no té competències. 
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Altrament, considera que cal anar per la via del lloguer social, ampliant 

pressupostos per aconseguir un parc d’habitatge que pugui donar resposta, sobretot, a 

les persones més vulnerables; també cal posar esforços en la lluita contra la pobresa 

energètica, cosa que només es pot aconseguir incrementant la dotació de recursos 

també. 

Posa en relleu que a la mesura es diu que les entitats financeres tenen 2.591 

habitatges buits, però el cert és que l’Ajuntament només ha posat dotze multes, és a 

dir, ha sancionat un 0,4% dels casos. 

En conseqüència, demana al Govern que no cerqui els grans titulars sinó que 

treballi per resoldre realment els problemes habitacionals i de pobresa energètica. 

Diu que estan d’acord a demanar a la SAREB que posi els seus pisos a 

disposició d’aquest ajuntament; però afegeix que també volen que Regesa, el Consell 

Comarcal del Barcelonès, l’lncasòl o aquesta mateixa administració posin a 

disposició de l’Ajuntament de Barcelona els seus habitatges buits per destinar-los a 

habitatge social. 

Finalment, reitera que són partidaris de proporcionar més recursos per lluitar 

contra la pobresa energètica i per desenvolupar un pla d’habitatge social, tal com 

demostra la proposició que presentarà el seu grup en aquesta mateixa sessió. 

 

La Sra. ROVIRA diu que els sorprèn la hipocresia i la incoherència 

d’algunes formacions polítiques d’aquesta cambra, atès que els seus arguments i els 

seus actes estan en franca contradicció. 

Fa avinent que subscriuen l’anàlisi del Govern quant a la situació de pobresa 

energètica i en matèria d’habitatge, de manera que celebren que es desenvolupi la 

Llei 24/2015, aprovada pel Parlament de Catalunya, en forma de proposta concreta i 

que dóna resposta a les necessitats de la classe treballadora. 

No obstant això, apunta que les negociacions amb les entitats bancàries, 

entestades a mantenir un statu quo insostenible, no estan tenint resposta. Atès que ja 

els ho havien advertit, reitera que el que cal és incidir en els privilegis d’aquestes 

entitats, lobbys i empreses. 

Per tant, animen el Govern a tirar endavant mesures rupturistes, immediates, 

que són legítimes i que donen resposta a la situació dramàtica actual. 

Continuen demanant, com també fan les entitats, un cens real de pisos buits 

abans d’iniciar la construcció de pisos nous; alhora, manifesta que aposten per 

l’expropiació de l’usdefruit d’aquests habitatges. I consideren que cal fer passos per 

demanar la cessió dels quatre-cents pisos de la SAREB de Barcelona. Valora 

positivament el mapa que va elaborar l’obra social de la PAH per saber quins pisos 

buits hi ha al territori; i afegeix que també donen suport a la campanya d’Arran per 

reclamar sostre i feina. 

Diu que els preocupa saber si estava prevista, o no, la partida pressupostària 

adreçada als serveis socials per fer front a l’increment de feina de les plantilles; i 

reitera que la CUP continua apostant per la municipalització d’aquests serveis perquè 

consideren que la gestió dels serveis ha de ser directa. 

Afegeix que, novament, troben a faltar la transversalitat de gènere en 

aquesta mesura, i apel·len al comissionat de transversalitat perquè es treballi en 

aquest sentit. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el suport dels grups municipals i, seguidament, fa 

algunes puntualitzacions a les intervencions. 

Recorda a la Sra. Fandos, que ha destacat la importància de l’existència de 

la Llei 24/2015, i que ha dit en ocasions reiterades que per a l’anterior govern era un 
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handicap no tenir-la, li recorda que durant el seu mandat disposaven del Codi de 

consum, però no va desplegar cap règim sancionador per a les companyies 

elèctriques; igualment, també disposaven de la llei del dret a l’habitatge, però el que 

van fer va ser suprimir el lloguer forçós, que era un instrument per mobilitzar pisos 

buits. 

Admet que la Llei 24/2015 és un instrument potent, però recorda que la 

Generalitat no ha fet el reglament, per la qual cosa aquest ajuntament ha elaborat una 

instrucció pròpia per poder-la aplicar. 

Igualment, remarca que alguns grups d’aquesta cambra han posat bastons a 

les rodes per poder fer moltes actuacions, i fa notar que la llei del desnonament 

exprés duu el segell de pràcticament la majoria de grups. Remarca que és aquesta 

fórmula jurídica la que impedeix poder actuar amb una certa previsió i mitjançar en 

els casos dels grans tenidors. 

Recalca que aquestes lleis oprimeixen els drets més fonamentals de les 

persones i que cal canviar-les; mentrestant, valora que aquest ajuntament actuï i 

utilitzi tots els instruments al seu abast. 

Quant a la creació d’una unitat de prevenció de l’exclusió residencial i la 

pobresa energètica, posa de manifest que és responsabilitat d’una administració que 

vol fer efectives les lleis, però que sobretot vol ser valenta per aquelles persones que 

han de ser coresponsables amb les entitats financeres, controlar els grans tenidors 

perquè compleixin el deure d’oferir habitatges per al lloguer social; detectar i 

sancionar els pisos buits propietat de les entitats bancàries; fer complir els protocols 

amb les companyies subministradores. Recalca que tot plegat necessita un reforç de 

l’Administració pública, a més de les entitats que hi treballen. 

Confirma que estan d’acord amb la creació d’un cens real de pisos buits, i 

avança que l’Àrea d’Habitatge ja hi està treballant; i també amb l’aplicació de canvis 

en els serveis socials arran de l’increment del volum de feina que assumeixen. 

Adreçant-se al grup del PP, diu que els sembla un acte de cinisme suprem 

argumentar que l’Ajuntament no té competències per poder fer determinades 

actuacions; i remarca que aquests obstacles amb què es troben són, essencialment, el 

PP, que ha girat l’esquena al drama dels desnonaments. 

 

La Sra. FANDOS fa avinent a la Sra. Ortiz que el seu grup farà un vot de 

confiança al Govern, i que d’aquí a un any ja valoraran què ha fet. La Sra. 

BARCELÓ reitera que donaran suport a les mesures perquè les persones tinguin 

dret a un habitatge digne dins el marc legal, però sobretot insisteixen que ja és 

hora de deixar de banda els informes i les mesures per passar a l’acció. 

 

La Sra. ALCALDESSA celebra l’expressió de màxim suport i consens a 

la mesura de govern, que en realitat respon a demandes impulsades per la 

ciutadania i els col·lectius com la PAH, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la 

Pobresa Energètica. 

 

c) Informes 

 

1.- La salut a Barcelona 2014. 

 

La Sra. ORTIZ comença la presentació de l’Informe de salut a Barcelona 

2014 expressant l’agraïment per la feina dels treballadors i treballadores de 

l’Agència de Salut Pública i de la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, en 

l’elaboració d’aquest informe que fa més de trenta anys que es fa a la ciutat, i que 
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suposa una bona radiografia de l’estat de la ciutadania, no només en termes de 

salut sinó de benestar i de qualitat de vida. 

Observa que enguany hi ha la qüestió destacada que no es tracta d’un 

informe lineal dels indicadors habituals, sinó que fa una radiografia dels barris de 

la ciutat. Assenyala que han inclòs aquest indicadors territorials gràcies al Urban 

Health Equity Assessment and ResponseTool, una eina promoguda per l’OMS. 

Precisa que amb aquest creuament de dades es crea un mapa de barris que 

demostra com les desigualtats socials i econòmiques tenen un impacte directe en 

la salut de la ciutadania. 

Subratlla que és fonamental fer visibles les desigualtats en salut, que són 

territorials, però també per situació econòmica, de gènere, o per col·lectius 

d’especial vulnerabilitat. 

Addueix que si es desconeixen les causes i no es constaten les 

desigualtats, serà molt difícil establir unes polítiques eficaces. En conseqüència, 

puntualitza que quan parlen de millora de la salut no estan parlant d’equipaments 

sanitaris, sinó de la manera com es pot intervenir en les causes de la mala salut de 

la ciutadania. Per tant, les polítiques han d’incidir, a més d’una bona assistència 

sanitària, en la reducció de la contaminació, la millora de les condicions 

habitacionals de moltes famílies, l’atenció domiciliària a les persones grans que 

viuen soles, o la millora de l’atenció a la salut mental. 

Posa de manifest que l’informe constata aquestes desigualtats en salut, i 

entén que aquest indicador ha de sustentar les polítiques socials, pressupostàries, 

d’habitatge. Per tant, considera que s’han de tenir molt presents els barris que fan 

saltar les alarmes, entre els quals, a Ciutat Vella, el Raval, el Gòtic, Barceloneta, 

Sant Pere i Santa Caterina i la Ribera; a Nou Barris, els barris del Turó de la Peira, 

Can Peguera, Roquetes, Verdum, Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana i 

Vallbona. Igualment, esmenta els barris de Besòs-Maresme, la Marina del Prat 

Vermell o el Carmel, o al districte de Sant Andreu, els barris de Baró de Viver, 

Trinitat Vella i Bon Pastor. 

Quant als indicadors a escala general, indica que l’informe posa de manifest la 

tendència a l’alça de l’esperança de vida, tot i que també revelen que hi ha onze anys 

de diferència entre Torre Baró i Pedralbes. Igualment, assenyalen que la qualitat de 

l’aire a la ciutat és una qüestió pendent que cal abordar amb urgència, especialment 

pel que fa als valors de partícules en suspensió i de NO2. En aquest sentit, puntualitza 

que volen equiparar-se no només als estàndards europeus, sinó als valors recomanats 

per l’OMS, que són els que realment incidiran en la millora de la salut de la població. 

Afegeix que a l’informe també es reflecteix la disminució de la incidència 

del VIH, malgrat que continua sent alta. També constata l’augment de les infeccions 

de transmissió sexual, i en aquest sentit manifesta que estan treballant per dotar 

pressupostàriament mesures per combatre aquesta situació. 

Posa de manifest que per a la millora de la salut als barris és essencial 

millorar les inversions dels programes de salut, i l’abordatge transversal de salut des 

de totes les àrees de govern. 

Conclou que la foto general de la ciutat quant a la salut no és dolenta, i 

entenen que ara cal avaluar-la des de cada barri, i comprovar quins són els aspectes 

que cal abordar, que han d’articular també al PAM. 

 

La Sra. HOMS agraeix la presentació de l’informe, i la feina dels 

professionals de l’Agència de Salut Pública, de la seva comissionada, i del Consorci 

Sanitari de Barcelona per elaborar-lo. 

Destaca la utilitat d’aquest informe anual per conèixer l’estat de salut i els 
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comportaments en salut de la ciutadania. Valora que, arran de la feina de l’anterior 

govern, incorpora una nova metodologia i nous indicadors que permeten mesurar 

amb més efectivitat l’impacte de la crisi en la salut de la població de Barcelona. 

Precisa que aquests nous indicadors es van plantejar de forma participativa en el 

decurs d’una jornada, organitzada el 2013, que va aplegar entitats, especialistes en 

salut pública, serveis sanitaris i investigadors, entre altres participants. 

Afegeix que el Govern municipal de CiU va prendre durant el seu mandat 

moltes mesures transversals, que abastaven els àmbits de l’habitatge o del medi 

ambient, i que han desembocat en els resultats que reflecteix l’informe, molt positius 

si es comparen amb els del 2011. Precisa que un bon exemple d’això és la mesura de 

salut sexual i reproductiva en què participen activament les entitats i els serveis 

sanitaris, i que pretén evitar els embarassos no desitjats i les malalties de transmissió 

sexual, especialment entre els joves i els col·lectius més vulnerables. 

Destaca que l’anterior govern també va preservar el model i el pressupost de 

l’Agència de Salut Pública; va intensificar els programes d’intervenció en salut 

pública de manera selectiva, especialment els destinats a prevenir les addicions en 

joves; va refermar la col·laboració i els vincles amb les entitats relacionades amb la 

salut; va reforçar les línies de recerca en salut pública, com exemplifiquen clarament 

les cinc línies de recerca establertes amb l’hospital de Sant Pau, o les actuacions als 

barris, que van passar de l’actuació a Nou Barris el 2011 a les tretze que hi ha 

actualment. 

Justifica aquest seguit d’actuacions en coherència amb el model sanitari 

públic de qualitat, universal, accessible i equitatiu que defensa el seu grup. 

Amb referència als indicadors que experimenten una millora, esmenta que la 

ciutat continua tenint la taxa més baixa de tuberculosi de la història; la qualitat de 

l’aire continua millorant; la de l’aigua continua sent bona; s’ha reduït la incidència 

del VIH i de la sida, malgrat que encara queda feina per fer, sobretot pel que fa a 

alguns col·lectius. 

Afegeix que els indicadors de salut sexual i reproductiva es mantenen 

estables, especialment entre la població més jove, i es constata que Barcelona es 

manté per sobre de Catalunya i d’Espanya pel que fa a l’esperança de vida. 

Quant als aspectes que els preocupen, i que fins i tot qualifica d’alarmants, 

esmenta l’augment constant de les infeccions per transmissió sexual en homes, més 

d’un 300% en set anys. En conseqüència, recalca la necessitat de treballar en accions 

concretes. 

Pel que fa a les disparitats d’indicadors entre districtes, posa de manifest que 

les diferències quant a l’esperança de vida sempre han existit, també en èpoques de 

bonança, però el fet és que ha millorat en tots els districtes, i les desproporcions entre 

els barris han anat disminuint; això no obstant, diu que els preocupa la diferència 

existent encara entre districtes i que, per tant, reclama passar a l’acció d’una manera 

més contundent. 

Tanmateix, alerta que seria un error centrar les diferències únicament en 

qüestions de renda, atès que hi ha barris de la ciutat amb menys renda que el Raval i, 

a canvi, tenen una esperança de vida més alta; així, doncs, cal avaluar també altres 

factors com ara els canvis demogràfics, els fluxos migratoris o l’habitatge per 

millorar el dret universal de la salut. 

 

La Sra. BARCELÓ enceta la seva intervenció agraint a l’Agència de Salut 

Pública i al Consorci Sanitari l’elaboració d’aquest informe. 

Indica que Ciutadans entén la salut no com l’absència de malaltia, sinó com 

el benestar físic, psicològic i social, tal com la defineix l’OMS. En aquest sentit, les 
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persones han de ser al centre de les polítiques públiques i cal treballar per garantir-los 

el benestar. Reclama, doncs, que es passi a les mesures concretes, atès que ja 

disposen de dades suficients per implementar-les. 

Observa que l’informe es basa en els àmbits físic i psicològic de la salut, 

però s’oblida del benestar social, clau en l’estat de salut de les persones. 

Precisa que a l’informe es fa referència a les condicions de vida centrant-se 

només en la vulnerabilitat infantil, però obvia les persones grans o les que tenen 

patologies cròniques; i entén que fóra indicat incloure-hi un apartat dedicat a les 

persones grans, atès que el seu cicle vital experimenta canvis significatius. 

Igualment, diu que han trobat a faltar a l’informe una anàlisi dels hàbits de 

les persones, atès que és evident que influeixen en la seva salut. En aquest sentit, 

concreta que cal una descripció d’aquests hàbits, entre els quals el consum d’alcohol, 

l’alimentació, l’activitat física, les hores de son, les conciliacions de la vida laboral i 

la familiar; i pel que fa concretament a les addiccions, fa notar que l’informe només 

parla del consum de substàncies, però s’oblida d’altres tipus, com ara les 

socioaddiccions. 

Afegeix que també s’ha d’incloure a l’informe un apartat que faci referència 

a la salut ambiental, de la mateixa manera que n’han trobat a faltar un que parli de les 

al·lèrgies, que són un problema de salut pública contrastat. 

Posa de manifest, també, que a l’informe es presenta una única mesura per 

promoure la salut sexual i reproductiva, una proposta de l’anterior govern, que situa 

molt bé les línies estratègiques, però sense indicar la temporalització de les propostes 

ni el seu cost. 

Observa que les referències de l’informe a la salut mental són escarides, i 

considera que caldria entrar una mica més en el detall. En aquest sentit, posa de 

manifest que experts en salut mental van manifestar en el Fòrum de Salut Mental de 

l’octubre passat la necessitat d’incrementar les polítiques públiques en aquest 

terreny. Igualment, remarca la necessitat d’elaborar un pla de prevenció orientat a 

infants i adolescents; i de la mateixa manera que la mesura de govern presentada el 

mandat anterior pretén promoure la salut sexual en l’àmbit educatiu, suggereix que es 

faci una aposta per la prevenció en un àmbit extens. 

Insisteix en la necessitat d’elaborar polítiques socials en què els infants 

tinguin els seus drets. I remarca que una variable que incideix positivament en la 

salut és una feina i un poder adquisitiu dignes. 

En conseqüència, destaca que treballar per salut implica també treballar per 

la reactivació econòmica de tots els districtes. 

 

La Sra. BENEDÍ, en començar, agraeix a l’Agència de Salut Pública 

l’informe, que enguany s’ha apropat als problemes reals i quotidians de les persones, 

més enllà de les estadístiques i els indicadors. 

Destaca que l’estat de salut d’una població és un dels principals indicadors 

del seu grau de desenvolupament social, del grau de benestar de la ciutadania i, 

també, la mida del seu potencial de progrés i de projecció cap al futur. 

Posa en relleu que existeix una diferència entre les causes de la bona salut i 

les que generen desigualtats en salut, i per tant cal tenir-ho en compte perquè les 

intervencions siguin efectives. Destaca que els factors que incideixen en la millora de 

la salut de la població general, com ara el medi ambient, la higiene, la immunització i 

l'habitatge digne, són determinants i s’han d’abordar des de l’àmbit de la política 

municipal. 

Assenyala que l’única estratègia eficaç per reduir les desigualtats és una 

aposta política clara per establir un abordatge intersectorial i integral, especialment 
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urgent a les zones de la ciutat més desfavorides. 

Afegeix que també existeix una diferència en el bon control dels factors de 

risc cardiovascular clàssic entre els barris de la ciutat, que es manté relativament 

constant, i que denota la necessitat de fer intervencions d’àmbit comunitari 

especialment intensos en aquelles zones on el veïnatge és més reticent, per 

desconeixement, a sotmetre’s a controls sanitaris. 

Fa notar que l’esperança de vida i la percepció de salut, malgrat una petita 

davallada, han evolucionat favorablement els darrers anys. En aquest sentit, indica 

que mantenir i millorar el capital social de la gent gran ha de ser un objectiu principal 

en l’abordatge de l’atenció integral social i sanitària del col·lectiu. Expressa, per tant, 

la necessitat de continuar l’extensió dels projectes Radars i Vincles, alhora que cal 

concentrar els esforços als barris de la ciutat on viu més gent gran sola o amb més 

risc d’exclusió social. Subratlla que la solitud no desitjada és un factor de risc de 

mortalitat entre la gent gran, equiparable a la mortalitat atribuïda als factors de risc 

cardiovascular. 

Per tant, assenyala que cal un esforç actiu per part de l’Administració 

municipal per detectar quines persones estan en la situació que ha descrit, sobretot en 

barris amb condicions sociodemogràfiques més adverses i on el fenomen sigui més 

prevalent. 

Diu que troben a faltar a l’informe un apartat concret sobre demències 

senils, que afecten la persona que la pateix i especialment les dones del seu entorn 

familiar, que són qui habitualment en té cura. 

Remarca que la major despesa sanitària es produeix de mitjana els dos últims 

anys de vida, independentment de l’edat. En conseqüència, entenen que cal una 

aposta decidida de l’Administració per lluitar pel canvi d’estereotip que significa 

discriminació per motiu d’edat, segons el qual es considera que la gent gran és una 

càrrega perquè és dependent i consumeix molts recursos sanitaris. 

En un altre apartat de coses, indica que la manca d’ocupació laboral 

determina un empitjorament en la percepció de salut en general, i també en salut 

mental. Destaca que existeix una relació bidireccional clara entre la salut mental i 

l’ocupació laboral, motiu pel qual les polítiques d’inserció laboral o de formació 

prelaboral són fonamentals en un abordatge coherent dels trastorns mentals. En 

conseqüència, entenen que cal donar un impuls per la promoció de la contractació 

municipal de pacients en risc molt elevat d’exclusió i vulnerabilitat. 

Finalment, assenyala que són imprescindibles les actuacions a curt, mitjà i 

llarg termini, per acabar amb les desigualtats en salut entre els barris. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix, al seu torn, la presentació de l’informe anual de 

salut, i celebra que, novament, es torni a fer al Ple després que l’anterior govern ho 

deixés de fer, i valora la feina de tots els professionals que hi han participat, i la 

comissionada de Salut. 

Destaca la inclusió a l’informe, per primera vegada, de l’anàlisi a partir de la 

matriu Urban Health Equity Assessment and ResponseTool, que permet visualitzar 

clarament les desigualtats en aspectes de salut en tot el territori urbà. 

Diu, tanmateix, que l’informe, a més de ser una fotografia d’aquestes 

desigualtats, ha de ser un mapa de salut que permeti prioritzar i actuar en l’àmbit de 

la prevenció, la salut comunitària i l’assistència sanitària. Precisa que ha de permetre 

desenvolupar programes de salut comunitària als barris on la desigualtat fa més 

estralls, així com posar-hi especial atenció des del punt de vista de l’assistència 

sanitària. 

Observa que la resposta a l’empitjorament de la salut o a la desigualtat en 
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termes de salut no pot ser les retallades del sistema sanitari públic, ni de personal ni 

de material; en aquest sentit, denuncia, una vegada més, el tancament de serveis 

sanitaris d’atenció primària, de plantes hospitalàries, el copagament farmacèutic, que 

afecta sobretot col·lectius vulnerables com la gent gran i la infància en risc de 

pobresa. Constata que, ahir mateix, el Consell Assessor de la Gent Gran va fer 

aquesta mateixa denúncia i expressava el compromís per treballar i pal·liar aquestes 

deficiències i retallades. 

Tanmateix, fa notar que la millora de la salut no depèn només del sistema 

sanitari ni de la farmacologia, sinó també d’una vida saludable, que és més 

necessària encara als barris on l’esperança de vida és menor i els indicadors pitjors. 

Entén que cal abordar la salut física, mental i emocional; en aquesta línia, 

esmenta l’habitatge digne i confortable, l’eliminació de barreres arquitectòniques al 

carrer i a les cases o l’urbanisme social com a elements necessaris als barris on les 

desigualtats són més crues. Afegeix a aquests aspectes la cura del medi ambient, el 

control de les emissions a l’aire; equipaments i espais esportius, culturals i de lleure, 

atenció social a les necessitats socials; educació com a millora de la qualificació 

professional. 

Subratlla com un element clau per poder portar una vida saludable la 

possibilitat de dur una vida autònoma, on és un factor essencial l’ocupació de 

qualitat. 

Tot seguit es refereix a indicadors concrets de l’informe en què l’Ajuntament ha 

d’assumir el lideratge a fi de pal·liar les seves conseqüències. En primer lloc, la salut 

laboral, que demostra que els darrers anys s’han incrementat d’un 50% els accidents 

laborals mortals. En segon lloc, esmenta les malalties infeccioses, i malgrat la 

disminució de la prevalença de la tuberculosi, encara falten molts programes per 

divulgar, com ara tots els tipus d’hepatitis. I, en tercer lloc, es refereix a la salut 

mental, sobretot en la infància. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta la valoració positiva que el seu grup fa de 

l’informe, i agraeix al personal de l’Agència de Salut pública la seva elaboració. 

Destaca que aquest informe consolida tendències apuntades en anys 

anteriors; i destaca que, tot i que no hi troben grans novetats, sí que han constatat la 

introducció de nous indicadors que confien que serveixin per adoptar noves 

polítiques, alhora que incideixin en una valoració més qualitativa de les actuacions 

per evitar conductes que posa de manifest l’informe. 

Observa que l’esperança de vida creix a la ciutat, però també el nombre de 

persones grans que viuen soles, una realitat que implica més obligacions per part de 

l’Ajuntament per prestar més i millors serveis a aquest col·lectiu. Així, demana que 

es faci una anàlisi de les condicions en què viuen aquestes persones grans i quins 

serveis poden necessitar per mantenir la seva autonomia. Igualment, demana que 

també s’avaluï el seu nivell de salut mental i quina és la cartera de serveis més 

adequada. 

Manifesta la preocupació del seu grup per moltes de les conductes que 

apareixen a l’informe, especialment aquelles que provoquen mortalitat prematura, 

entre les quals els accidents de trànsit, que creixen d’un 40%, també entre els 

vianants. En aquest sentit, reclamen a l’Ajuntament un esforç major en l’elaboració 

de plans de seguretat en funció de les causes dels accidents. 

Afegeix que també els preocupen les addiccions, i entenen que s’ha de 

desbanalitzar amb determinació el consum de drogues i d’alcohol, especialment entre 

la gent jove. En aquest terreny, alerta que continua la tendència d’anys anteriors, 

especialment pel que fa al consum de cocaïna i de cànnabis, i tot i que s’ha reduït la 
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taxa de mort per sobredosi, la de letalitat és elevada. Entenen que, en aquest cas, és 

essencial actuar per prevenir l’inici de l’addicció. 

Remarca que el suïcidi és la tercera causa de mort, i en aquest cas adverteix 

que cal extremar l’atenció a les persones que pateixen qualsevol trastorn de salut 

mental. 

Posa l’accent, també, en la prevenció de malalties com la tuberculosi, i 

malgrat que s’ha rebaixat la prevalença és indispensable que les persones afectades 

acabin el tractament per evitar el contagi; igualment, les infeccions per VIH també 

continuen sent elevades. 

Manifesta que la incidència de les malalties de transmissió sexual continua 

sent alta, en alguns casos amb un creixement del 116%, de manera que s’imposa 

sobretot l’educació sanitària per reduir conductes de risc. 

Quant a la salut materno-infantil, destaca que s’ha reduït el nombre 

d’avortaments, però encara hi ha una taxa del 29%, de manera que cal donar més 

suport a les mares, especialment les més joves. 

Confien, per tant, que amb aquest diagnòstic, el Govern adopti les polítiques 

necessàries. 

 

La Sra. LECHA considera que, malgrat que l’informe de salut pretén fer una 

radiografia general de la situació a Barcelona, hi manquen aspectes importants. 

Precisa que a l’informe no s’esmenta la greu situació que pateixen els exclosos de 

l’accés al sistema sanitari; assenyala que són molts veïns i veïnes de Barcelona, i 

malgrat que les entitats i plataformes que treballen en l’exclusió sanitària no disposen 

de xifres exactes, es poden avaluar en milers de persones privades del dret a 

l’assistència. 

En aquest sentit, planteja la paradoxa que el Govern de la Generalitat, a cop 

d’instruccions, es va rentar les mans afirmant que a Catalunya no s’aplica el Reial 

decret de l’Estat espanyol del 2012 d’exclusió sanitària. Tanmateix, subratlla que la 

realitat és que l’accés a la sanitat no és universal a Catalunya, i incorpora el concepte 

mercantilista del dret als serveis sanitaris en condició d’assegurat. Afegeix que la 

darrera instrucció emesa continua deixant en situació d’exclusió les persones que no 

poden accedir al padró; les que fa menys de tres mesos que estan empadronades, així 

com les persones que no disposen de document d’identificació. Assenyala que 

s’exigeix justificació de nivell d’ingressos inferiors a la renda bàsica, i en cas de 

disposar de recursos econòmics, obligatòriament han de pagar l’assistència. 

Precisa que tampoc no es completa l’accés a tots els nivells d’assistència, 

sinó que estan condicionats. Posa en relleu que han trobat paranys dissuasius per a 

les persones que no compleixen aquests requisits, com ara l’exigència de la targeta 

sanitària, o el pagament de cost de la visita, atès que figurar en la llista de morosos 

per impagament treu l’accés futur a la nacionalització. Fa notar que els col·lectius 

afectats viuen als barris més desfavorits. 

Observa que l’informe es refereix a l’atenció primària, d’urgències 

hospitalàries, sociosanitàries o a l’assistència mental sense esmentar la dificultat per 

accedir-hi, ni l’efecte que causen en la població les demores en l’assistència per les 

llistes d’espera. 

Posa de manifest que els indicadors que consten a l’informe quant a pobresa, 

atur, desigualtats per districtes, esperança de vida, malalties cròniques o estat 

percebut de la salut, afegint-hi la violència de gènere, afecten especialment les dones. 

En aquest sentit, recrimina les retallades en recursos econòmics als punts 

d’informació i atenció a les dones, i les externalitzacions i els subcontractes perquè 

incideixen directament en la salut. 
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Afegeix que l’Ajuntament de Barcelona pot ajudar amb la prohibició de 

propaganda de cosificació de les dones. En resum, pot aprofitar la comissió de 

transversalitat per fer polítiques feministes i antipatriarcals. 

 

La Sra. ORTIZ aclareix que aquest que presenten és un informe amb dades 

aportades pels indicadors de què disposaven el 2014 i no pas una mesura de govern; 

confirma, tanmateix, que estan treballant a definir quins indicadors nous calen per 

obtenir una radiografia millor de la salut de la ciutat. Precisa que es tracta de 

qüestions com la senilitat i l’envelliment, o com l’estat i distribució dels equipaments 

sanitaris, que afecta els professionals i els usuaris. 

Fa avinent que l’eina per avaluar les desigualtats entre els barris estava 

disponible quan es va fer l’informe anterior, però el govern de CiU no la va voler fer 

visible. Altrament, fent-la visible, poden treballar en l’àmbit de cada barri i avaluar 

quin és la millor eina d’intervenció i en quins àmbits. 

Reconeix que la salut té molts condicionants socials, però recrimina les 

retallades que han augmentat el patiment dels usuaris d’aquests barris; la 

incongruència que suposa que en una ciutat on la salut mental és un dels 

principals problemes, i el suïcidi és la tercera causa de mort prematura, s’hagin 

reduït els centres de salut mental d’adults i d’infants i joves. Admet que 

l’esperança de vida ha anat millorant, i també han disminuït les desigualtats pel 

que fa als homes, però no en el cas de les dones, que si bé es cert que viuen més 

anys que ells, els viuen pitjor. 

Reitera que el que presenten avui és un informe i no una mesura, però 

aprofita per avançar que estan treballant en una actuació concreta per reduir les 

desigualtats en salut, una mesura sobre qüestions de salut mental i evitar-ne 

l’estigmatització, i accions per a la salut comunitària. Afegeix que més endavant 

incidiran en les qüestions de salut laboral. 

Finalment, quant als exclosos del sistema sanitari a què s’ha referit la Sra. 

Lecha, confirma que des del primer dia el Govern treballa en la qüestió de la 

targeta sanitària, l’empadronament actiu, i amb la Generalitat i les plataformes 

ciutadanes per avaluar com es poden accelerar els processos perquè ningú quedi 

exclòs del sistema. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix que cal passar a l’acció, i demana al Govern 

que faci una aposta important per la prevenció continuada, sobretot en infants i 

adolescents. 

 

La Sra. LECHA posa com a exemple la retallada del nombre de llits de 

salut mental del Centre Fòrum-Parc de Salut Mar, i el fet que deriva els malalts a 

un centre privat religiós. Per tant, reclama revertir les retallades, especialment en 

salut mental. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca les intervencions posant de manifest l’agraïment als 

professionals de l’Agència de Salut per la gran feina que hi ha al darrere d’aquest 

informe, i que fa extensiu a la comissionada de Salut. 

Destaca, per acabar, que totes les intervencions en aquest punt les han fet 

regidores. 
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PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

 

b) Propostes d’acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (EM 2015-10/11) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna 

d’elles per a l’exercici 2015, PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, i Gabinete 

Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntament. NOMENAR, com a soci 

únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als seus respectius 

comptes anuals consolidats per a l’exercici 2015, PricewaterhouseCoopers 

Auditores, SL, i GabineteTécnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntament. El 

Sr. COLOM recorda que en comissió de govern el 17 d’octubre de 2012 es va 

adjudicar el contracte d’auditoria del grup econòmic municipal, i que en comissió de 

govern de 9 de setembre de 2015 s’ha prorrogat el contracte un any més, fins al 

novembre del 2016, i s'ha esgotat la darrera pròrroga prevista. Per tant, manifesta que 

ara es tracta que aquest Ple, com a junta general d’accionistes de les societats 

econòmiques municipals, nomeni novament els auditors que en el seu moment van 

guanyar l’adjudicació. 

 

La Sra. RECASENS precisa que el concurs celebrat el 2012 va ser adjudicat 

per al període 2012-2014, amb possibilitat de fer una pròrroga d’un any. Manifesta 

que haurien pogut fer el nomenament per a tot el període, però van considerar més 

adient fer-lo cada any. 

Ratifica que la pròrroga estava prevista en el contracte i, per tant, avança 

que votaran favorablement aquest punt. 

 

El Sr. SIERRA fa avinent que el seu grup no pot donar suport al 

nomenament del GabineteTécnico de Auditoria y Consultoria, SA, en vista de la seva 

manifesta manca de professionalitat en l’auditoria del Palau de la Música. Recorda 

que en aquella institució es van produir irregularitats manifestes, com ara l’1,3 

milions d’euros que el Sr. Millet va pagar per reformes dels seus immobles, o el mig 

milió d’euros per als seus viatges particulars. Consideren que una empresa amb una 

plantilla de catorze persones fixes, que factura 1,5 milions d’euros, en benefici de la 

transparència i per l’eliminació de l’opacitat en la contractació d’aquest ajuntament i 

pels comptes públics, no mereix que s’hi dipositi la confiança, motiu pel qual el seu 

grup s’abstindrà en aquest punt. 

 

El Sr. CORONAS diu que el seu grup no entrarà a valorar la capacitat de les 

empreses adjudicatàries per fer les auditories, però afirma que qüestionen el 

procediment de la pròrroga, ja que entenen que hi havia temps suficient per fer una 

nova contractació. Per tant, anuncia que emetran un vot en contra. 

 

La Sra. BALLARÍN assenyala que votaran a favor d’aquest punt, atès que 
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es tracta d’un aspecte formal. 

Indica que, més enllà del debat que alguns grups pretenen generar sobre les 

empreses auditores, és responsabilitat de tots garantir el criteri de l’objectivitat i 

donar compliment als concursos que fa aquest ajuntament. Sense oblidar la 

importància que té per a aquesta administració poder tenir una auditoria externa dels 

seus comptes, i destaca que l’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en aquesta 

qüestió, per les garanties de transparència en la gestió dels comptes municipals que 

aporten. 

 

El Sr. MULLERAS creu que és sorprenent que avui novament tornin a 

nomenar auditores empreses que fa vint anys que auditen aquest ajuntament. 

Posa de manifest que aquesta mateixa setmana la Sindicatura de Comptes ha 

alertat novament de la manca de control al Palau de la Música, però sorprenentment, 

aquest ajuntament nomena altra vegada els auditors que no van detectar les 

irregularitats del Palau en l’època Millet, com tampoc no van detectar les del Fòrum 

de les Cultures, que posteriorment ha denunciat la Sindicatura. 

Addueix que encara els sorprèn més que això ho faci un grup que 

s’autoproclama abanderat de la transparència i de la regeneració. Altrament, en els 

quatre mesos que duu de govern, moltes de les coses que havien de canviar 

continuen igual. 

El Sr. GARGANTÉ anuncia que el seu grup votarà en contra de mantenir 

el contracte d’auditoria a PricewaterhouseCoopers, per un cost de 462.000 euros, 

no només perquè aquesta empresa ha estat acusada de delictes fiscals per valor de 

més de quaranta milions d’euros, també acusada de discriminació de gènere als 

EUA, d’evasió fiscal a Luxemburg per 343 multinacionals o per auditories 

fictícies a la companyia AEG durant catorze anys, només per posar alguns 

exemples. 

Manifesta que voten en contra d’aquest punt no només per tots els 

exemples que acaba de posar, sinó també perquè el seu grup defensa que el 

control democràtic de totes les despeses ha de ser públic, i entén que aquest 

ajuntament té els recursos professionals suficients per fer-ho possible. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que les societats anònimes, que componen el 

grup econòmic municipal, han de ser auditades, de manera que donen compliment 

a una normativa legal. 

Quant a l’adequació de les empreses auditores, entén que va quedar 

constatada en el concurs. 

Al Sr. Mulleras li recorda que el Ministeri d’Economia, mitjançant 

l’ICAC, fa les funcions de control de l’activitat de les empreses auditores, de 

manera que voldria saber si el grup del PP ha fet alguna gestió en el Ministeri en 

aquest sentit. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta al Sr. Colom si considera que les auditories 

del Palau durant l’època Millet estaven ben fetes. 

 

El Sr. COLOM replica que, més enllà del seu criteri personal, qui 

oficialment té la potestat de dir si una auditoria està ben feta o no és l’ICAC, i 

pregunta al Sr. Mulleras si té constància que aquest organisme ha dit que estaven 

mal fetes les auditories a què s’ha referit. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i 
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Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i el vot en contra dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

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. 

 

3.- (EM 2015-10/12) APROVAR, amb ratificació del conveni d'accionistes signat en data 30 de 

juliol de 2015, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació de 

la Fira de Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000.220,55 

euros a favor de Fira 2000, SA, amb càrrec a la partida esmentada en el document 

comptable, dels pressupostos dels anys 2017-2021 pels imports anuals establerts 

en el pacte primer b). NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona. FACULTAR l’Alcaldia perquè pugui efectuar totes les actuacions 

encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

El Sr. COLOM especifica que aquest expedient tracta de la signatura d’un 

conveni per al període 2017-2021, previst en el conveni del 2010. Indica que en el 

nou conveni s’introdueix l’ajustament al cànon de la Fira de Barcelona, amb 8 

milions d’euros, quant a la seva capacitat de generar els recursos anuals; i, amb 

relació a aquesta modificació del cànon a la baixa, s’ajusten també les aportacions de 

les administracions públiques, i concretament la de l’Ajuntament de Barcelona, que 

passaria a contribuir-hi amb 8 milions d’euros anuals. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot a favor d’aquest conveni de 

col·laboració, fruit del treball de les administracions i institucions implicades. Posa 

de manifest que l’ampliació és producte d’un compromís sostingut al llarg del temps 

per totes les parts, i significa un model de col·laboració publicoprivada que valora 

molt positivament. 

Recorda que el conveni es remunta al 2006, concretat novament el 2010, i 

que el que els ocupa és el tercer conveni que es consigna i que suposa una aportació 

d’aquest ajuntament de 40 milions d’euros per a tot el període de vigència. 

Destaca el paper de Fira de Barcelona en la celebració de fires tan 

importants com el Mobile World Congress, i manifesta que continuaran treballant en 

favor de la competitivitat de la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA reclama a l’equip de govern que les bones intencions pel que 

fa a la regeneració i transparència es posin de manifest, i recorda que avui és la 

quarta vegada que el seu grup demana explicacions sobre la quantitat que resta per 

pagar dels tres-cents milions d’euros que va costar l’ampliació de la Fira; quina 

quantitat ha de pagar encara la Generalitat; per quin motiu l’Ajuntament haurà de 

pagar més durant cinc anys aquesta ampliació de crèdit amb uns tipus d’interès 

sensiblement més baixos. 

Insisteix a demanar explicacions sobre aquestes qüestions i reclama una 

resposta. 
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El Sr. CORONAS avança el vot a favor del grup d’ERC entenent que 

existeix un acord entre totes les administracions, que és, al seu parer, l’element 

fonamental per garantir que tot allò que es fa a Fira Barcelona no marxi de la ciutat i 

que, altrament, serveixi per consolidar i ampliar la seva oferta. Entén, per tant, que és 

bàsic garantir el finançament, i aprofita per posar de manifest que consideren que les 

aportacions municipals al conveni són una inversió de futur. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que el seu grup també votarà a favor 

d’aquest conveni de col·laboració, que preveu una aportació municipal de 40 milions 

d’euros en cinc anys, de gran importància per garantir la viabilitat de Fira Barcelona. 

En conseqüència, considera que estan donant suport a l’estabilitat d’una 

peça important per a l’estratègia econòmica de la ciutat; i remarca que és 

responsabilitat de tots garantir el bon funcionament d’una entitat que ha situat 

Barcelona com un dels referents firals més importants d’Europa, juntament amb 

ciutats com Viena o París. En aquest sentit, es refereix a un estudi recent que posa 

de manifest que Fira de Barcelona genera un impacte econòmic de fins a 2,6 

milions d’euros anuals i més de quaranta mil llocs de treball, a més de molts altres 

beneficis socials. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que no poden ratificar un conveni del qual 

no tenen suficient informació, ni pel que fa a les obres d’ampliació de la Fira, ni 

dels crèdits que s’han concertat, i entén que la causa d’aquest desconeixement rau 

en el fet que el seu grup no té representants ni a Fira 2000 ni a Fira de Barcelona. 

Tanmateix, pregunta si aquestes aportacions estan relacionades amb la 

disminució de les aportacions de la Generalitat, o amb la seva morositat amb Fira 

de Barcelona, motiu pel qual anuncia l’abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que consideren que, novament, aquest 

conveni comporta una inversió pública que generarà beneficis privats, així com 

pèrdues que se socialitzaran. 

Entenen que aquest conveni hauria estat una bona oportunitat per parlar 

del model de Fira. En aquest sentit, assenyala que la CUP no és contrària a 

aquesta institució, però sí al model de què parteix i que escenifica, ja que en 

nombroses ocasions és l’efervescència del model econòmic capitalista i patriarcal. 

Afegeix que les entrades als recintes firals tenen un cost molt elevat, cosa 

que exclou moltes persones que no se les poden permetre; alhora, denuncia que 

moltes de les empreses expositores tenen les seves plantilles amb unes condicions 

laborals inadmissibles. 

 

El Sr. COLOM manifesta que amb la signatura d’aquest conveni 

l’Ajuntament demostra el seu compromís amb la garantia de viabilitat de Fira de 

Barcelona i, per tant, incidir a assegurar l’activitat econòmica de la ciutat. 

Reitera les explicacions sobre les novetats del conveni respecte dels 

anteriors que va fer en comissió, i quant als deutes amb diverses entitats 

financeres a llarg termini, indica que segons els comptes de Fira 2000, pugen 

468,9 milions d’euros. 

 

El Sr. SIERRA insisteix en la manca de transparència de l’equip de 

govern, i recorda que han demanat explicacions al gerent, en la comissió 

d’Economia i en aquesta sessió, sense obtenir cap resposta. 
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El Sr. MULLERAS assenyala que tothom és responsable de les seves 

accions, i per tant el Govern és responsable dels punts que es porten a aprovació 

d’aquest Ple. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i 

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

4.- (01OF2016)  APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2016 i 

successius de les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 

Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'augment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana; núm. 

1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2 Taxes per 

serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis 

urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i 

altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes 

de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció 

sanitària relatius a animals de companyia, i activitats de control i tramitació 

d’autoritzacions sanitàries d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 

3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. 

Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 3.10. Taxes per la utilització 

privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. 

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general; núm. 

3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. 

Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat 

públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts 

ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

telefonia mòbil; núm. 4. Contribucions especials; categories fiscals de les vies 

públiques de la ciutat; SOTMETRE les ordenances fiscals esmentades a 

informació pública per un termini de trenta dies hàbils. 

 

ES RETIRA el dictamen precedent. 

 

5.- (19944)  EXTINGIR el dret de superfície constituït a favor de l’Administració 

general de l’Estat - Ministeri de Treball i Seguretat Social, per acord del Plenari 

del Consell Municipal en sessió de 29 de febrer de 2008, formalitzat en escriptura 

pública davant el Notari de Barcelona senyor Mario Romeo García el dia 17 de 

juliol de 2008, amb número de protocol 1.990, respecte a la finca de propietat 

municipal situada al carrer Veneçuela núms. 30-40, entre els carrers de Provençals 

i Selva de Mar, per a la construcció d’un edifici que s’integraria en el Patrimoni 

Sindical, en haver transcorregut el termini per dur a terme la construcció 

esmentada, establert en el pacte quart amb relació al pacte novè punt 2 del conveni 

de 18 de febrer de 2008 protocol·litzat en l’escriptura esmentada; 

FORMALITZAR l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; 
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INSCRIURE-LA al Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a 

terme totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 

acord. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que el ple de febrer de 2008 va atorgar un 

dret de superfície a l’Administració general de l’Estat, concretament al ministeri 

de Treball i Assumptes Socials, sobre la finca de referència per a la construcció 

d’un edifici que s’havia d’integrar en el patrimoni sindical, a fi de cedir-lo 

gratuïtament a entitats sindicals per un termini de 99 anys. 

Precisa que aquest dret es va formalitzar en escriptura el juliol de 2008, i 

atès que es va incomplir el termini de construcció de l’edifici, fixat en cinc anys, i 

amb la renúncia al dret de superfície per part del mateix Ministeri, es procedeix a 

l’extinció del dret. Indica que aquesta renúncia rau en un canvi d’ubicació de les 

seus sindicals. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot favorable del seu grup en aquest punt 

pels motius expressats pel tinent d’alcaldia, tot i que destaca que la renúncia del 

Ministeri té uns efectes importants pel que fa al patrimoni sindical de la ciutat. El 

Sr. SIERRA es remet a la intervenció del seu grup en comissió i anuncia que 

votaran a favor d’aquest punt, i demana que els equipaments es destinin als veïns 

de Sant Martí. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable d’ERC. 

 

La Sra. BALLARÍN avança que votaran a favor d’aquest punt perquè 

suposa la recuperació d’un dret de superfície cedit al Ministeri de Treball el 2008, 

perquè no ha volgut exercir el dret en optar per altres localitzacions més 

favorables per a les entitats sindicals. 

En conseqüència, consideren correcta la revocació del dret i que pugui 

retornar a l’Ajuntament perquè hi desenvolupi altres activitats socials al Districte 

de Sant Martí. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que quan es va aprovar la cessió del dret de 

superfície al Ministeri el 2008, van aprofitar per fer una reflexió sobre el 

patrimoni sindical a Barcelona, entre el qual s’hi compta l’edifici d’UGT a la 

rambla del Raval, 29-35, que és de titularitat municipal, i aprofita per preguntar al 

Sr. Pisarello què hi tenen previst fer, ja que el conveni d’ús finalitza enguany. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança el vot favorable de la CUP, alhora que fa 

notar que resulta significatiu que el Ministeri de Treball cedeixi un espai a CCOO 

al Poblenou a canvi dels locals de la Via Laietana, fruit del repartiment de CCOO, 

UGT i la patronal de molts immobles que havien pertangut a sindicats com la 

CNT. 

 

El Sr. PISARELLO s’afegeix a les consideracions de la Sra. Recasens en 

el sentit que l’obligació de l’Ajuntament és vetllar perquè el patrimoni sindical es 

distribueixi equitativament entre totes les forces sindicals, respectant al màxim la 

pluralitat. 

 

La Sra. RECASENS apunta que el Ministeri ha confirmat que vol iniciar 

els tràmits per a la compra de l’edifici de la UGT al Raval, alhora que pregunta si 
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es confirma que el Govern de l’Estat s’ha compromès a rehabilitar l’edifici de la 

Via Laietana el 2016. 

 

El Sr. MULLERAS reclama resposta a la pregunta que ha formulat sobre 

la intenció de l’Ajuntament respecte a l’edifici de la rambla del Raval. 

 

El Sr. PISARELLO indica que a Via Laietana s’instal·larà CCOO, i que 

ha iniciat els treballs de rehabilitació; en el cas de la CGT sap que s’ubicarà en un 

altre indret que ara com ara no coneixen. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. 

 

6.- (3-129/2015)  RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR 

definitivament la modificació de crèdit del Pressupost general de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit per un import de 

41.447.927,38 euros i en crèdits extraordinaris per import de 47.324.081,35 euros, 

finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals corresponent a la 

liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de data 27 de 

febrer de 2015) i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00 €, de 

conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 15090790. 

 

7.- (F-1506)  APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2015-2016 de 

l’Ajuntament de Barcelona (Exp. F-1506) que s’annexa, en virtut de la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera; i la seva tramesa als òrgans competents de la tutela financera de 

l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que aquesta modificació pressupostària és 

una de les primeres grans mesures d’aquest govern, que ha de permetre posar en 

marxa una part important del pla de xoc a què es van comprometre amb la 

ciutadania. Precisa que aquest pla de xoc conté mesures que són compartides per 

altres forces polítiques representades en aquesta cambra. I justifica aquesta 

modificació de crèdit per la voluntat de no haver d’esperar a l’aprovació dels 

pressupostos de l’exercici 2016 per poder tirar endavant el pla esmentat. 

Addueix que han considerat que el superàvit excessiu d’aquest 

ajuntament no s’havia de quedar a la caixa, ni havia de servir per pagar deute als 

bancs, de manera que han fet una proposta de modificació pressupostària a fi de 

permetre alliberar cent milions d’euros del superàvit per destinar-los a inversions i 

a polítiques socials. 

Consideren que aquesta proposta impugna la filosofia de la llei Montoro, 

que força els municipis a l’austeritat, a reduir de manera permanent les inversions 

socials. Assenyala que, per fer-ho, proposen l’instrument tècnic del Pla econòmic i 

financer (PEF), previst en la llei. Puntualitza que no es tracta d’un pla d’estabilitat 

financera, atès que no tenen cap problema d’insolvència. 

Posa en relleu que aquesta actuació és compartida pels grups d’ERC i del 

PSC, als quals agraeix les propostes enriquidores del contingut social d’aquesta 

inversió, la qual ha de permetre reforçar plans d’ocupació, ajuts al lloguer, fons 

d’infància, arribar al 0,7% dels ingressos no condicionats de l’Ajuntament adreçat 

a cooperació internacional o aportar quanties importants per enfortir la xarxa de 

ciutats-refugi. 
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Entén que això prova que el Govern és audaç, i la seva disposició a 

dialogar amb tots els grups per poder tirar endavant mesures com aquesta, però 

remarca que només amb principis compartits es pot arribar a acords d’aquesta 

importància. 

 

La Sra. RECASENS assenyala que, finalment, el seu grup no donarà 

suport a aquesta modificació de crèdit i, per tant, tampoc al PEF. 

Addueix que aquest punt augura que la política financera que planteja el 

Govern no acabarà bé. A tall d’exemple, es refereix a la darrera vegada que 

aquesta institució va aprovar un PEF, amb una vigència 2010-2012, cosa que va 

significar que el juny de 2010 es va presentar a aprovació del Ple un pla 

d’austeritat econòmica. Altrament, recorda que el seu grup va demanar la 

celebració d’un ple extraordinari el 26 de febrer de 2010 per fer les correccions 

oportunes. Continua dient que, sortosament, el maig de 2011 el govern de CiU va 

redreçar la situació amb pressupostos expansius. 

Posa en relleu que avui tornen a parlar d’un PEF, sembla que amb el suport d’ERC i 

del PSC, que preveu una retallada de la inversió molt contundent de cara a l’exercici 

vinent, de més de cent trenta-vuit milions d’euros. Observa que, a la pràctica, aquesta 

modificació de crèdit proposada hauria de servir per fer front a la crisi, però el cert és 

que està servint per pagar expropiacions, indemnitzacions o despeses de la contesa 

electoral del 20 D. 

Valora que el vot de confiança que el seu grup va donar al Govern no ha 

servit de res, i entén que practica el sectarisme en no voler entrar en cap mena de 

negociació, fins al punt que els han desestimant peticions que, altrament, han estimat 

als grups que avui els donen suport. 

Recapitula, per tant, que s’aprova un PEF amb retallades d’inversió que farà 

que no es consolidi la despesa corrent, i avança que no hi donaran suport; en 

conseqüència, pregunta què no quedarà consolidat l’any vinent. 

 

La Sra. MEJÍAS fa notar que el Sr. Pisarello, en la seva defensa d’aquest 

punt, s’ha abstingut d’entrar en el detall. Manifesta que això els causa una decepció 

profunda, atès que Ciutadans va defensar, ja en campanya, que el superàvit de la 

ciutat s’havia de destinar a polítiques socials i a posar les persones en el centre de les 

polítiques públiques. Igualment, remarca que compartien, en l’inici de la tramitació 

d’aquesta mesura, aquell objectiu. 

Altrament, posa de manifest que el destí d’aquesta modificació 

pressupostària no són únicament les polítiques socials, ja que només un 17% està 

destinat a inversió social en els àmbits d’infància, menjadors socials, beques 

menjador, llibres de text i ajudes a la reahabilitació. Es refereix també al fet que, 

arran de la intervenció del PSC, a la modificació de crèdit s’afegeixen cinc milions 

d’euros a polítiques d’ocupació. 

No obstant això, denuncia que no són polítiques socials les despeses 

justificades derivades de compromisos del pagament de sentències, expropiacions 

d’edificis, indemnitzacions per sobreedificació o la compra d’edificis que no se sap 

ben bé a què es destinaran. Remarca que l’única inversió destinada a intervencions 

urbanístiques que té un component social és la remodelació de les urgències de 

l’Hospital del Mar. 

Tanmateix, posa en relleu que el gruix de la inversió es farà en patrimoni, 

com ara la compra del Teatre Principal, la cobertura de la ronda de Dalt, la millora de 

l’avinguda Meridiana, i tot i que reconeix que són mesures que incidiran en la 

qualitat de vida de les persones, no estan adreçades a aquelles persones que passen 
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més dificultats. 

Conclou que amb aquesta actuació constaten que ha mancat interès per 

posar les persones en el centre de les polítiques públiques, i sí que hi ha hagut un 

malbaratament de recursos públics. 

 

El Sr. BOSCH avança el vot a favor de la modificació de crèdit i de 

l’aprovació de PEF, un suport que justifica perquè entenen que el Govern ha actuat 

amb diligència, amb generositat, i que s’ha fet un esforç de diàleg a fi d’arribar al 

consens per beneficiar la ciutat. 

Per tant, discrepa dels grups que manifesten que les inversions en funció del 

superàvit no tenen dimensió social, quan és evident que es destinen a necessitats reals 

de Barcelona com ara, a proposta del seu grup, a accelerar les obres del Mercat de 

Sant Antoni, o que l’antiga foneria de canons pugui revertir a la ciutat i que es pugui 

destinar a un barri tan necessitat com el Raval. Consideren, doncs, que es tracta d’un 

bon acord, en el qual es felicita d’haver participat, i destaca que existís un superàvit 

provinent del mandat anterior que els ha permès disposar-ne. 

Demana als grups detractors d’aquesta modificació de crèdit i del PEF que 

reflexionin si aquest superàvit beneficia la ciutat o no, i que ho fa en l’àmbit social. 

 

El Sr. COLLBONI subratlla que aquest acord significa una mesura positiva 

per a la ciutat, i destaca que és possible gràcies a la bona gestió financera que ha 

caracteritzat l’Ajuntament de Barcelona des de la recuperació dels ajuntaments 

democràtics. 

Precisa que aquesta bona salut financera ha estat sempre concebuda per 

posar-la al servei de la ciutat, i perquè el sector públic tingui un paper clau, com en 

aquest cas, en la reducció de les desigualtats o en la reactivació sostenible de 

l’economia. 

Vol contrarestar els dubtes que ha fet planar el grup de CiU sobre la 

conseqüència d’aquest acord, fent avinent a la ciutadania que pot estar tranquil·la, ja 

que el seu grup mai no donaria suport a una proposta que posés en risc la solvència 

de la ciutat. 

Es refereix al fet que la Sra. Ballarín va ser regidora d’Hisenda i ha fet onze 

pressupostos i onze mesures fiscals durant els mandats socialistes, i en part és 

coresponsable de la bona salut financera d’aquest ajuntament, que el govern de CiU 

va mantenir. Tanmateix, remarca que tenir bona salut financera no significa tenir 

dèficit zero, un dogma que ha imposat la dreta que governa a Espanya i a Catalunya, 

sinó que vol dir posar els recursos públics al servei de la reactivació de l’economia i 

de la reducció de les desigualtats. 

Diu que el seu grup està en contra de la generació de superàvits perquè no és 

símptoma de bona gestió, sinó de que hi ha més ingressos que no pas despeses; 

altrament, la bona gestió és posar els recursos al servei dels objectius que, en aquest 

cas, comparteixen amb el Govern de la ciutat en el fons i en les formes, perquè, a 

diferència del que ha succeït amb les ordenances fiscals, hi ha hagut coparticipació 

en la proposta. 

En aquest sentit, reitera, com ha dit altres vegades, que el seu grup no 

signarà contractes d’adhesió, sinó que es coresponsabilitzarà donant suport solidari al 

Govern en aquells aspectes amb què estigui d'acord. 

Acaba la seva intervenció adreçant-se a la Sra. Mejías per fer-li avinent que 

tenen una concepció diferent del que són polítiques socials, perquè la política social 

no és estrictament despesa social, sinó també la reactivació de l’economia, acabar 

grans infraestructures urbanes i és, en definitiva, l’amplitud de mires d’allò que 
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significa la política social. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que, d’entrada, s’haurien de preguntar 

si el superàvit que justifica la presentació d’aquest dictamen és sobrevingut o fictici, 

en vista de la paràlisi municipal i la baixa execució pressupostària en un exercici la 

meitat del qual ja pertany a una altra legislatura. 

Pel que fa les raons que avalen el vot en contra del seu grup expressa, d’una 

banda, el fet que s’inclouen despeses que ni són urgents ni extraordinàries, i que en 

tot cas tindrien empara en altres partides contingudes en els pressupostos d’enguany, 

o que es podrien derivar als de l’any vinent. 

Afegeix, d’altra banda, la consideració que el Govern municipal falta a la veritat 

quan anuncia el centenar de milions d’euros concentrats en polítiques socials i en 

favor de l’ocupació. Reconeix que hi ha partides destinades a aquests àmbits, però no 

pas la totalitat, ja que tan sols arriben al 34%, això sent generosos amb les xifres, de 

la modificació pressupostària que avui proposen. 

Precisa que en la modificació de crèdit s’inclouen pagaments en concepte 

d’IVA de mig milió d’euros, que són una obligació fiscal però no política social; mig 

milió d’euros més per a l’organització de les eleccions generals del desembre; vuit 

milions d’euros per a expropiacions d’immobles; més de divuit milions en concepte 

d’indemnització de nyaps urbanístics del tripartit i la concessió de llicències 

irregulars, que enumera i remarca que són a la zona més exclusiva de Barcelona. 

Altrament, consideren que la modificació de crèdit podria ser molt més 

ambiciosa, i que el PEF que l’acompanya, al seu parer un avantprojecte del 

pressupost, posa de manifest que els pressupostos municipals del 2016 podrien patir 

una retallada del 37% de les inversions reals. 

 

El Sr. GARGANTÉ expressa el rebuig de la CUP per la manera com el 

Govern planteja qüestions d’una importància cabdal com és la despesa que implica 

aquesta modificació pressupostària. 

Refusa el funcionament de la política institucional, ja sigui per la manca 

d’informació real a la ciutadania en aspectes com el que ara els ocupa, ja sigui per 

una nul·la participació a l’hora d’abordar quines prioritats es podien encabir en 

aquesta modificació de crèdit; o pel desafortunat i ja típic excés de gesticulació per 

part del Govern i d’alguns grups de l’oposició per posar-se medalles amb diners que 

són del poble. 

Critica la negociació partidista que ha permès assignar els fons d’aquesta 

modificació de crèdit; reconeix que ja saben que el Govern té la potestat de fer una 

primera proposta, i que els grups de l’oposició el d’entrar en el mercadeig de les 

partides a fi d’acontentar les seves clienteles. 

Altrament, el seu grup entén que cal un procés participatiu ampli, cosa que 

implica una bona informació, debat i decisió consensuada per les diferents parts. En 

aquest sentit, assenyala que de diferents barris els han fet arribar mostres que no hi ha 

hagut participació suficient, com ara en el cas de l’expropiació a Vallcarca de tres 

edificis al carrer Bolívar per fer-hi una rambla, sense el consens del veïnat, el cas de 

Can Carol o l’arranjament de solars. 

Diu que sospita, però, que tot indica que aquesta serà la manera de treballar 

del Govern, i els demana que s’ho repensin. 

 

El Sr. PISARELLO considera que els grups que s’han oposat a aquest punt 

no poden amagar la manca de valentia i la voluntat electoralista amb un discurs 

catastrofista. En aquest sentit, assenyala que la situació actual no és la mateixa que la 
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del 2009, i que aquest PEF no és d’austeritat, com ha apuntat la Sra. Recasens, sinó 

per combatre-la i augmentar la inversió social. 

Pel que fa als retrets per les indemnitzacions d’immobles, replica que no 

entén com pensen que es pot fer habitatge social o construir equipaments si no és 

amb immobles. I observa que pensar que als barris exclusius no hi ha necessitat 

d’habitatge social és una actitud classista. 

Es referma, per tant, en el fet que la proposta té un caire fonamentalment 

social, i així ho han defensat altres grups municipals. Assenyala que hi havia 

limitacions de temps per endegar un procés participatiu, atès que l’execució 

pressupostària s’havia de fer en dos mesos; però confirma que el faran de cara als 

pressupostos del 2016. Finalment, reitera que si deixen els cent milions d’euros de 

superàvit al calaix, els qui ho defensen hauran de donar explicacions als usuaris de 

l’Hospital del Mar o les persones que esperen l’increment de beques menjador, 

per exemple. 

Ratifica la vocació de diàleg per part del Govern, i posa de manifest que 

en alguns casos ha funcionat de manera contradictòria, com ara en el cas del grup 

de CiU, que, d’una banda ha qüestionat duríssimament la mesura, i alhora ha 

intentat incidir de manera concreta en com s’havien de distribuir els diners. 

 

La Sra. RECASENS replica que el diàleg consisteix en això. En aquest 

sentit, destaca que els governs de CiU sempre han aplicat tots els superàvits en el 

moment oportú, negociant les modificacions de crèdit adients per fer veritables 

polítiques d’inversió social. Per tant, justifica que el seu grup volgués incidir, i 

alerta que voler fondre’s cent milions d’euros en dos mesos se’ls girarà en contra, 

com ja reflecteix el PEF, que obliga a fer uns pressupostos regressius, amb 

retallades d’inversió importantíssimes. 

 

La Sra. MEJÍAS diu al Sr. Pisarello que allò que haurà d’explicar als 

veïns de la ciutat és per què destina catorze milions d’euros a pagar una 

sobreedificabilitat i no a pagar assistència domiciliària, centres d’acollida o a 

combatre la feminització de la pobresa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que el Govern invertirà en 

immobles al districte de Sarrià-Sant Gervasi, però la llàstima és que ho faci per 

resoldre els nyaps dels tripartits. 

 

El Sr. GARGANTÉ afegeix a la crítica de manca de participació la 

consideració que cal aquesta modificació pressupostària per disposar de part del 

superàvit, tot i que discrepa amb el fet que els ho hagin venut com una aposta per 

polítiques socials, atès que només s’hi destina una part de la inversió. 

De tota manera, confirma que no tenen intenció de bloquejar aquesta 

proposta perquè consideren que el superàvit, abans que al calaix o per pagar el 

deute amb els bancs, s’ha de destinar a les classes populars de la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO tanca el debat d’aquest punt agraint el suport a la 

proposta per part d’alguns grups, i afirma que assumeixen les objeccions quant al 

diàleg. 

 

S’APROVEN els dos dictàmens en debat amb el vot en contra dels Srs. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i 

Vila, dels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. 
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Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

8.-  NOMENAR l'Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro representant de l’Ajuntament 

de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 

substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs. S’APROVA, per unanimitat, el 

dictamen precedent. 

 

9.-  DESIGNAR la Ima. Sra. Mercè Homs i Molist representant de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat en substitució de l’Im. Sr. Jaume 

Ciurana i Llevadot. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 

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

com a soci únic de les societats privades municipals, els acords següents: 1.- 

DESIGNAR membres dels consells d'administració de les societats municipals 

que es detallen: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA: Im. Sr. Jordi Martí i 

Galbis en substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Barcelona de Gestió 

Urbanística, SA: Im. Sr. Jordi Martí i Galbis en substitució del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs; Sr. Francisco Javier Buron Cuadrado en substitució del Sr. Jordi Campillo 

Gámez i la Sra. Aurora López Corduente en substitució del Sr. Joan Llort 

Corbella; Foment de Ciutat, SA: la Sra. Mónica Mateos Guerrero en substitució de 

la Sra. Mercè Massa Rincón, i la Sra. Aurora López Corduente en substitució del 

Sr. Sr. Joan Llort Corbella. 2.- ESTABLIR que el termini de designació dels 

consellers/es que es nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens 

perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- 

FACULTAR indistintament els presidents i els secretaris dels consells 

d'administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 

nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas 

necessari. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

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. 

 

11.- (OR-0000028 (5) RESOLDRE les al·legacions formulades en els termes que resulten dels 

informes que obren a l’expedient. APROVAR les modificacions del vigent catàleg 

de llocs de treball i categories professionals en els termes que s'adjunten a l'annex. 

PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 

municipal i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 
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La Sra. ALCALDESSA anuncia que el grup de la CUP ha presentat una 

esmena, i fa avinent que en el primer torn de paraules es debatrà la proposta 

d’acord, i en el segon es presentarà l’esmena. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que el desembre de 2014, a instàncies 

d’aquest ajuntament, es va aprovar la modificació de la Carta municipal, l’article 

52 de la qual estipula que els nomenaments de personal directiu o professional 

s’han de fer motivadament, d’acord amb criteris de competència professional i 

d’experiència en llocs de responsabilitat de la gestió pública o privada. 

En conseqüència, indica que el nou model neix en compliment de la normativa, i de 

la voluntat política de dotar-se d’un sistema de direcció de caràcter professional que 

vagi més enllà de la confiança política. En aquesta línia, posa de manifest que el 

catàleg de llocs de treball concreta i defineix els criteris de competència personal, 

experiència i idoneïtat estipulant una experiència mínima de tres anys en llocs de 

direcció o comandament en organitzacions públiques o privades en llocs de direcció 

1 o 2. 

Confirma que ho consideren un temps raonable, i en consonància amb el 

que es demana per a la provisió de llocs d’alt nivell al personal funcionari. 

 

El Sr. FORN avança el suport del seu grup a aquest proposta d’acord, que va 

en la línia de la modificació de la Carta municipal a què s’ha referit, a fi de regular el 

personal directiu. 

Posa de manifest que per a aquesta regulació s'indiquen totes les direccions 

que es té previst que no siguin cobertes per personal funcionari de carrera; i 

considera correcte que, des del punt de vista procedimental, s'exposi amb un decret 

d’Alcaldia la llista de persones no funcionàries que poden accedir-hi, i del qual es 

dóna compte al Ple. 

Assenyala que emetran un vot a favor d’aquest punt i en contra a l’esmena 

de la CUP. 

 

El Sr. SIERRA considera, en nom del seu grup, que la reforma del SOM és 

un intent de burlar la LRSAL en la limitació que imposa de càrrecs eventuals, 

aconseguint una ampliació de 35 eventuals més dels que toquen per llei. 

Entenen que allò prioritari quant a la relació de llocs de treball de les 

categories professionals hauria de ser fer un estatut del funcionariat i de la funció 

directiva. 

En conseqüència, anuncia l’abstenció del grup de Ciutadans pel que fa a la 

reforma del SOM, i en contra de l’esmena de la CUP, en entendre que no està 

relacionada amb aquesta mesura. 

Finalment, en benefici de la transparència, pregunta per catorze funcionaris 

eventuals que tenen drets adquirits, a més dels trenta-cinc càrrecs directius que es vol 

designar. 

 

El Sr. CORONAS considera que aquesta modificació del SOM és una 

adequació de la LRSAL, per tant, necessària; i assenyala que troben encertada la 

diferenciació del personal directiu de l’eventual, perquè consideren que l’objectiu de 

facilitar la incorporació de persones externes amb experiència en determinades 

direccions molt específiques també és adient, sempre que es garanteixi que aquesta 

incorporació es fa amb criteris objectius i avaluables. I remarca que també permet 

promocionar-se al personal funcionari en més opcions que abans de la modificació. 

En aquest sentit, manifesta que discrepa absolutament amb el que ha expressat el 
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regidor de Ciutadans, i ho considera un avenç important a fi d’aprofitar el capital 

humà de la casa. 

Afegeix que lamenten que formalment, i d’entrada, no s’hagi produït un 

diàleg amb els sindicats, al·legant que no era necessari perquè aquesta situació no 

s’inscriu en el conveni. 

 

La Sra. BALLARÍN posa en relleu que si avui estan aquí debatent i votant aquesta 

modificació del SOM és perquè prèviament es va modificar la Carta municipal en el 

Ple i al Parlament de Catalunya. Destaca que es va tractar d’una modificació de 

consens a fi de permetre millorar la definició i determinació del personal d’alta 

direcció de l’Ajuntament, així com proporcionar eines perquè en casos determinats 

es poguessin proveir aquests càrrecs amb personal qualificat no funcionari. 

Considera que amb aquella modificació es va cercar un espai d’equilibri 

entre necessitats, oportunitats i drets del personal funcionari i del no funcionari, i 

amb la modificació del SOM es desenvolupa aquesta part de la Carta facilitant que 

certes categories puguin ser cobertes per directius externs i que deixin d’estar 

cobertes per personal eventual. 

Avança el vot afirmatiu, doncs, i fa avinent al Govern que li ha mancat la 

transparència, temps i diàleg per explicar bé les coses als grups municipals i als 

sindicats. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix les reunions a què els ha convocat la Gerència 

Municipal per informar-los d’aquest assumpte. 

Precisa que el seu grup considera positiu mantenir els requisits 

d’experiència i de lliure concurrència; i entenen que per gestionar diners públics en 

una administració s’ha d’exigir un plus de responsabilitat. 

Igualment, consideren que donar facilitats al personal funcionari també pot 

ser positiu en càrrecs de direcció. 

Assenyala que el seu grup manté discrepàncies amb l’actual sistema 

d’estructura laboral d’aquest ajuntament, alhora que planteja la vella reivindicació 

que s’aprovi un estatut del directiu, molt important per poder regular aquesta funció. 

Finalitza la seva intervenció posant de manifest que el seu grup s’abstindrà 

arran dels pros i contres que troba en aquest punt. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta que la CUP parteix de la base que la 

modificació del SOM s’ha fet d’esquena a la realitat laboral i professional de 

l’Ajuntament, sense la participació necessària de la part social, i que en cap cas pot 

substituir la relació de llocs de treball. 

Consideren molt criticable que es mantingui la lliure designació de gerents, 

sense convocatòria pública, i que es reservi un nombre de càrrecs directius per ser 

proveïts de la mateixa manera. 

Tot seguit, formula l’esmena referent a la demanda d’una experiència 

mínima de tres anys per a la provisió d’aquests llocs, cosa que provoca que no es 

pugui sortir d’un cercle de confiança política que impossibilita als treballadors i 

treballadores municipals poder optar-hi. 

Continua la seva intervenció en segon torn de paraula, que s’obre 

posteriorment a la formulació de l’esmena. Afegeix que el requisit d’una experiència 

mínima manté l’arbitrarietat facilitant que s’hi pugui presentar un antic col·lectiu de 

persones de confiança política. 

Posa de manifest que el gerent municipal, el Sr. Martí Grau, els va dir que 

els faria una proposta sobre l’esmena que encara estan esperant, de manera que 
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mantenen l’esmena tal com l’han plantejada de bon principi, alhora que confirma que 

l’esmena no és il·legal en funció del reglament. 

 

El Sr. PISARELLO diu que entenen els arguments de l’esmena, tot i que 

considera que amb la modificació s’ha arribat a un punt d’equilibri raonable. 

Altrament, assenyala que no els semblaria raonable que per als llocs de treball 

ocupats per personal no funcionari es demani menys experiència directiva de la 

que es demana per proveir llocs del mateix nivell adreçats només a personal 

funcionari. Observa que l’arbitrarietat depèn que hi hagi criteris objectius i 

avaluables o no, que confirma que existeixen. 

Avança que de cara al futur, però, s’ha de plantejar un debat de fons. 

El Sr. FORN comparteix els arguments donats pel Sr. Pisarello. 

El Sr. SIERRA pregunta si tenen drets adquirits o no els eventuals 

provinents d’altres mandats. 

 

El Sr. CORONAS avança que votaran en contra de l’esmena de la CUP 

perquè consideren que demanar tres anys d’experiència en càrrecs de direcció és 

un valor afegit per a aquests llocs de treball, i fa notar que justament això elimina 

l’arbitrarietat. 

 

La Sra. BALLARÍN també anuncia el vot en contra de l’esmena perquè 

consideren que és necessària l’experiència en els càrrecs d’alta direcció, tant per al 

personal funcionari com per al que no ho és. 

 

El Sr. MULLERAS troba positiu acreditar experiència per desenvolupar 

determinats càrrecs directius i per això votaran en contra de l’esmena. 

 

El Sr. GARGANTÉ puntualitza que a la Carta municipal s’empren 

criteris de competència i experiència en llocs de responsabilitat, no 

necessàriament de comandament. És a dir, assenyala que aquests criteris s’han de 

valorar, que no és el mateix que emprar-los per definir un requeriment de 

participació en el procés de selecció. 

Finalment, expressa el vot en contra de la modificació del SOM. 

 

ES REBUTJA l’esmena al dictamen en debat amb el vot en contra dels 

Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez i Vidal, dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. 

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

i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels 

Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i 

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

12.- (94/2015)  RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia, d'1 d'octubre de 2015, per la 

qual s'atorga la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, als membres 
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de la Guàrdia Urbana que figuren en les relacions adjuntes, per la realització de 

serveis rellevants o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que disposa el vigent 

Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del 

Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament de 17 de setembre de 1976. 

 

13.- (106/2015)  RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia, d’1 d’octubre 

de 2015, per la qual s'atorguen les plaques de reconeixement i la Medalla d’Honor al 

Mèrit en la categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos 

de la Guàrdia Urbana que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la 

disposició addicional del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la 

Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en 

reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana 

d’aquesta ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que a la Junta de Portaveus s’ha acordat 

tractar conjuntament ambdós punts. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que l’atorgament de medalles i plaques a 

persones i entitats externes al cos està regulat pel Reglament d’honors i recompenses 

de la Guàrdia Urbana del 1977, i assenyala que aquestes medalles i plaques no 

comporten cap compensació econòmica. 

Fa avinent que enguany no han volgut interferir excessivament en la 

proposta feta per la Guàrdia Urbana, entenent que es valoraven comportaments i 

accions de l’any anterior, però avança que hi ha un compromís per part del Govern 

d'encetar un debat per modificar el reglament esmentat, i per utilitzar l’atorgament 

d’aquests reconeixements per destacar el nou model de seguretat i de policia que 

estan impulsant. 

 

El Sr. FORN fa notar que encara no saben res d’aquest model que esmenta 

el Sr. Pisarello. 

Tanmateix, i sense ànim d’encetar cap debat, avança que votaran a favor 

dels dos punts. 

 

El Sr. SIERRA també anuncia el vot favorable, i està d'acord que un 

reglament del 1977 és obsolet. 

 

El Sr. CORONAS també considera que s’ha de revisar el reglament, i 

avança que votaran a favor d’ambdós punts. 

Pel que fa al model de seguretat apuntat pel tinent d’alcaldia entén que no és 

en aquest punt que s’ha de tractar, però aprofita per convidar-lo a conèixer el model 

d’ERC. 

 

El Sr. COLLBONI entén que aquests dos punts no són un mer tràmit, sinó 

que formen part del reconeixement institucional d’aquest ajuntament als qui 

col·laboren, des de la Guàrdia Urbana i des de les institucions, la judicatura o altres 

cossos de seguretat pública, a garantir els drets de la ciutadania. 

Entén que si certament el reglament ha periclitat caldrà obrir un debat en 

coherència amb el nou model de seguretat anunciat a bastament pel Govern 

municipal i sobre el qual encara no saben res. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ creu que amb nou reglament o no, o amb nou 
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model de seguretat o no, hi ha un comú denominador entre ambdós i és l’obligació 

de l’Alcaldia i de l’Ajuntament de reconèixer la tasca exemplar de la Guàrdia 

Urbana. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia que votaran en contra d’aquests dos punts entre 

altres motius perquè aquests reconeixements provenen de l’època predemocràtica. 

Aprofita per dir que algunes d’aquestes medalles tenen un cost per a aquest 

ajuntament equivalent al 10% del que reporta anualment la persona condecorada, 

amb caràcter permanent i vitalici per a les medalles d’or, i d’una sola vegada en el 

cas de les de plata. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que aquests reconeixements 

signifiquen en la pensió o en la indemnització que pugui rebre un agent un cost 

per a l’Ajuntament que, d’altra banda, no pot deixar d’assumir, atès que es tracta 

d’un reconeixement als agents que han patit lesió o fins i tot han mort al servei de 

la ciutat. 

Admet que es poden qüestionar molts costos en aquest ajuntament, però 

és injust fer-ho en el cas dels agents de la Guàrdia Urbana o de l'SPEIS. 

 

El Sr. GARGANTÉ posa de manifest que molts treballadors i 

treballadores de la funció pública també reben agressions, de manera que 

considera que es produeix una discriminació envers la resta de persones que 

treballen a l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i les empreses 

municipals. 

 

S’APROVEN els dos dictàmens en debat amb el vot en contra del Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (13PL16149) DONAR conformitat al text refós, de la modificació del Pla especial de 

reforma interior de la Barceloneta, per a la refosa i actualització del planejament 

vigent i modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni 

arquitectònic de la ciutat de Barcelona en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, per 

a la inclusió del "Conjunt especial de la Barceloneta", d’iniciativa municipal, que 

recull i integra en un únic text adaptat les prescripcions de l’acord de la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona (sessió de 10 de juliol de 

2015) d’aprovació definitiva de la modificació del Pla general metropolità a la 

Barceloneta, del qual aquest deriva; tot això, de conformitat amb l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament emès en data 2 d’octubre de 2015, que consta 

a l’expedient i, a l'efecte de motivació, es dóna per reproduït; i CONDICIONAR 

l’executivitat d’aquest acord a la publicació i consegüent executivitat de l’acord 

d’aprovació definitiva de la modificació del Pla general metropolità a la 

Barceloneta. 

 

15.- (13PL16160) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial integral i de millora urbana per a 

l’ampliació de la botiga Raima, situada al carrer Comtal, núm. 27, promogut per 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÀG. 43  

La Carpeta i el Paper, SA, amb les prescripcions, que s’incorporen d’ofici, a què 

fa referència l’informe jurídic per a l’aprovació definitiva, de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient, i, a l'efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

 

S’APROVEN els dos dictàmens precedents amb l’abstenció del Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. Districte de Sants-Montjuïc 16.- (15PL16304)

 APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a la 

ubicació d’un dipòsit a la cruïlla del passeig Olímpic i el passeig del Migdia, a la 

muntanya de Montjuïc, promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

17.- (15PL16329) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 

regulació de l’equipament situat al bloc 7 de Can Batlló, per ubicar-hi la nova seu 

de l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

planejament, que consta a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a 

aquest acord. 

 

S’APROVEN, per unanimitat, els dos dictàmens precedents. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

18.- (15PL16294) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic per a la 

concreció de l’ús i ordenació de l’equipament Club Esportiu Arsenal, situat a la 

finca del carrer Pomaret, núms. 49-55, i carrer Anglí, núm. 90, promogut per 

Deportivo Squash Arsenal, SL. 

 

La Sra. SANZ informa que es tracta de la modificació d’un pla especial 

urbanístic (PEU) vigent, que no preveu cap augment d’edificació de l’equipament 

privat, i amplia l’aparcament en la mesura que li permet el planejament i la 

legislació vigents. Concreta que suposa l’increment en nou places, i informa que 

no s’hi ha presentat cap al·legació. 

 

El Sr. MARTÍ avança el suport del seu grup a aquest expedient en 

coherència amb el debat i l’aprovació al Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

 

El Sr. ALONSO considera que si la modificació del PEU compleix les 

normes urbanístiques no hi ha motiu per votar en contra d’aquest punt. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot en contra del seu grup, entre altres 

motius perquè considera excessiu el nombre de places d’aparcament en aquell 

espai, tenint en compte que es tracta d’una zona escolar. Puntualitza, a més, que al 

carrer d’Anglí hi ha pendent la possibilitat d’un canvi de sentit de la circulació per 

desenvolupar la xarxa ortogonal d’autobús. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que el seu grup va fer reserva de vot d’aquest 

punt en comissió perquè no els havia arribat la informació a temps al ple del 

Districte. Tanmateix, una vegada han pogut analitzar aquesta modificació del 

PEU, anuncia que hi votaran favorablement. 
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La Sra. SANZ fa avinent que comparteixen algun aspecte de les argumentacions 

del Sr. Coronas pel que fa a la mobilitat, per la qual cosa anuncia que el Govern 

treballa per aplicar criteris de mobilitat sostenible a les normatives urbanístiques. 

Tanmateix, confirma que tot allò que fan els promotors ara com ara ho fan d'acord 

amb la legalitat vigent. 

Finalment, diu que agrairien que aquestes reflexions s’incorporin com a 

al·legacions a fi de facilitar la revisió de la normativa. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que disposar de la informació amb temps 

suficient és un dels elements essencials per poder treballar millor. 

Dit això, reconeix que comparteixen molts aspectes de mobilitat amb el 

Govern, malgrat que aquest expedient va en contra de la mobilitat sostenible que 

defensa. 

 

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

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira, i l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

19.- (15PL16341) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de 

l’equipament situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, 

d’iniciativa municipal. 

 

20.- (15PL16359) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 

regulació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron 

(Teixonera), d’iniciativa municipal. 

 

La Sra. LECHA avança el vot a favor de la CUP tot i que puntualitza que 

el pressupost els sembla excessiu. 

 

S’APROVEN, per unanimitat, els dos dictàmens precedents. 

 

Districte de Sant Martí 

 

21.- (14PL16269) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de definició i concreció 

de l’equipament del carrer de Pujades, núm. 97, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la direcció 

esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ informa que el grup del PP, que havia presentat una 

al·legació, ahir els va dir que retirava la petició de paraula en aquest punt perquè 

ja se’ls havia respost l’al·legació esmentada. 
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El Sr. MARTÍ posa de manifest que el pla especial és fruit de la iniciativa política 

del govern anterior, i que valora com un projecte d’alt valor social. Precisa que hi 

concorren quatre elements principals, que són la rehabilitació de patrimoni públic 

municipal per a usos d’interès públic i social; la col·laboració amb el tercer sector, 

que és un clar exemple d’inserció sociolaboral dins un model de treball cooperatiu 

publicoprivat i que evidencia que no cal municipalitzar-ho tot; l’emprenedoria 

associada a les TIC, que és una altra mostra de la tecnologia al servei de la 

cohesió social. I, finalment, destaca que també hi concorre el fet de la zona on 

s’ubica l’equipament, el carrer Pujades, posa en valor el foment de la barreja 

d’usos. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que la motivació de les al·legacions que va 

presentar el seu grup a aquest punt és que considerava que el cost era excessiu, 

alhora que sol·licitaven el conveni d’ús i rehabilitació de l’edifici, cosa que 

continuen fent perquè encara no l’han rebut. 

 

La Sra. LECHA justifica l’abstenció del seu grup perquè tot i que 

consideren positiva la rehabilitació de l’edifici i la protecció del patrimoni del 

Poblenou, en cap cas s’ha parlat d’atendre la reivindicació de la memòria històrica 

obrera de la zona. Afegeix la consideració que tampoc no es parla d’economia 

solidària o cooperativa. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra i 

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

c) Proposicions 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Pp1.-(M1519/1254) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Mantenir el compromís de 

l'Ajuntament amb la línia estratègica de col·laboració publicoprivada d'impuls 

econòmic i la competitivitat de la ciutat, que tants bons fruits està donant per 

reactivar l'economia, crear ocupació i reduir l'atur, i oferir noves oportunitats de 

present i de futur als barcelonins i barcelonines dins una economia social de mercat. 

2) Identificar noves oportunitats de projecció internacional de Barcelona com a destí 

i origen d'activitat econòmica, dinamització comercial, atracció d'inversió i retenció 

de talent, amb l'objectiu de seguir oferint oportunitats de progrés econòmic i social, i 

una ocupació de qualitat per a tothom. 3) Que el Govern municipal elabori un 

programa anual de noves mesures i propostes de promoció econòmica, optimitzant 

els recursos que ofereix l'Administració, facilitant la connexió entre el talent local i 

les oportunitats internacionals, i propiciant un diàleg continuat entre el Govern, les 

empreses, els treballadors i els principals agents econòmics i socials de la ciutat. 4) 

Entre altres principis d'impuls econòmic i la competitivitat de la ciutat el Govern 

municipal es compromet a: a. Vetllar per la qualitat de l'ocupació a Barcelona i per la 
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implantació d'un salari mínim més elevat a partir del compromís de les empreses i 

sindicats de la nostra ciutat i l'àrea metropolitana. b. La preservació de comerç de 

proximitat i l'impuls d'un turisme responsable i sostenible, analitzant les tendències 

en la transformació dels sectors tradicionals com una oportunitat de generació de 

nova activitat econòmica. c. Potenciar i consolidar Barcelona com el millor entorn 

per desenvolupar un nou creixement econòmic, responsable i sostenible, incidint en 

la creació, desenvolupament i atracció de noves empreses, i per generar llocs de 

treball de qualitat. d. Continuar apostant per sectors estratègics de futur com la salut i 

les ciències de la vida, les noves tecnologies mòbils, l'automoció i la mobilitat 

sostenible, l'economia verda i les energies netes, la innovació social, i les indústries 

creatives, entre altres. 

 

La Sra. RECASENS assenyala que amb aquesta proposició demanen el 

compromís del Ple de mantenir l’impuls de competitivitat econòmica i social de la 

ciutat. 

Destaca que Barcelona ha sabut mantenir unes finances solvents que li 

permeten fer pressupostos expansius any rere any i tirar endavant projectes de futur. 

Valora, igualment, que ha resistit anys de crisi econòmica i dificultats mantenint unes 

bases sòlides per afrontar la recuperació. Observa que això és fruit de la feina 

continuada i de la col·laboració amb el sector privat, que evidencia que l’impuls i el 

creixement de la ciutat és clarament responsabilitat de tothom. 

Insisteix, doncs, que cal treballar plegats amb unes perspectives a curt 

termini, però també a mitjà i llarg termini, per garantir que Barcelona continuï sent 

una de les principals capitals econòmiques del sud d’Europa. En aquest sentit, 

destaca que la ciutat té l’avantatge d’una economia diversificada, amb indústria, 

turisme, serveis i comerç de referència. Igualment, realça que la ciutat està oberta a la 

innovació, al coneixement i a la tecnologia, amb universitats i centres de recerca de 

referència internacional. 

Igualment, apunta l’existència de nous sectors estratègics de futur, que ara 

comencen a donar fruit, i que permeten crear nous llocs de treball de molta qualitat. 

Precisa que entre el 2011 i el 2014 Barcelona va rebre 7.500 milions d’euros 

d’inversió estrangera, i va ser la tercera ciutat europea que va crear més ocupació 

després de Londres i Dublín; concreta que el 21% d’aquesta inversió es va aplicar al 

sector de les noves tecnologies, i tan sols un 3% al sector turístic. 

Per tot plegat, justifica la raó d’aquesta proposició per constatar que 

Barcelona guanya pes i escala posicions any rere any i per preservar aquesta 

dinàmica amb el compromís d’aquest ajuntament. Puntualitza que demanen que el 

Govern elabori un programa anual de noves mesures i propostes de promoció 

econòmica, optimitzant els recursos de què disposa; i el compromís de vetllar per 

l’ocupació de qualitat i treballar amb l’objectiu d’establir un salari mínim garantit a 

la ciutat superior a l’actual, amb el consens i el concert del món empresarial i dels 

sindicats. Precisa que cal preservar igualment el comerç de proximitat i el turisme 

responsable i sostenible; potenciar Barcelona com el millor entorn per desenvolupar 

un nou creixement econòmic i apostar per nous sectors estratègics de futur. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que, com a declaració d’intencions o com a 

introducció de programa electoral, la proposició és bona. Altrament, entén que es 

trasllueix un cert penediment del grup de CiU per tot allò que no ha fet durant la seva 

etapa de govern a la ciutat. 

Remarca que aquesta declaració contradiu obertament la gestió de CiU 

durant el mandat anterior, potser perquè es van dedicar molt més a utilitzar Barcelona 
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com a instrument de l’independentisme que no pas per dur-hi a terme totes les bones 

intencions i projectes que avui proposen. Considera que el balanç que ha fet la 

regidora correspon molt més a un catàleg de sectors que han estat víctimes de les 

polítiques de CiU que no pas a una proposta. Així, concreta que parlen d’atracció 

d’inversions i de retenció de talent, quan res del que passa a Catalunya és aliè a 

Barcelona, i són les polítiques de CiU que han provocat la fugida d’empreses del 

territori com a conseqüència de la inestabilitat econòmica, política, jurídica i social 

que pateix Catalunya en el seu conjunt. Continua dient que són també aquestes 

polítiques les que han fet fugir el talent cap a indrets més estables. 

Considera una paradoxa que proclamin en aquesta proposició que s’ha 

d’afavorir el comerç de proximitat, i recorda que ha estat durant el mandat passat 

quan s’han produït les majors ampliacions de superfície comercial a la ciutat, entre 

les quals esmenta Heron City, La Maquinista o Les Glòries, que van directament en 

contra dels interessos dels comerços de proximitat. 

Afegeix que tampoc no comparteixen la proposta d’introduir un salari 

mínim de ciutat, i no entenen per què només s’ha d’establir a Barcelona; i sobretot 

perquè consideren que només serveix per provocar més desigualtats, alhora que 

alerta que és una proposta arriscada pel que fa a la seguretat jurídica. 

Finalment, addueix que les apostes del grup de CiU pel sector de la salut, 

per exemple, entren en absoluta contradicció amb els impagaments a les farmàcies, 

de les prestacions de dependència i amb les retallades a la sanitat més importants de 

la història. 

Conclou, per tant, que la proposició, com a declaració d’intencions o 

introducció a un programa electoral, no és dolenta, però entén que les actuacions de 

CiU la contradiuen. Per tant, malgrat que el seu grup comparteix alguns aspectes de 

la proposta, s’abstindrà. 

 

El Sr. CORONAS entén que l’exposició de motius de la proposició sembla 

orientada a reivindicar les excel·lències de la gestió de l’anterior govern municipal. 

Posa de manifest que s’hi detalla el posicionament de Barcelona amb un 

seguit d’indicadors i rànquings a escala local i internacional, elements que consideren 

positius, però que no poden fer caure en l’autocomplaença i oblidar que durant els 

darrers anys l’atur ha augmentat, que el mercat de treball s’ha precaritzat, i que la 

desigualtat ha crescut exponencialment entre els barris de la ciutat. 

Avança, però, que votaran a favor de la proposició perquè comparteixen els 

objectius que s’hi fixen, entre els quals l’ocupació de qualitat, la implantació d’un 

salari mínim de ciutat, la preservació del comerç de proximitat, l’impuls d’un turisme 

i un creixement econòmic responsable i sostenible o la retenció del talent. 

No obstant això, observa que més enllà d’aquestes bones intencions, hi ha 

les mesures i les estratègies que cal aplicar per aconseguir aquests objectius, i la 

consideració de si les polítiques aplicades fins ara en alguns d’aquests àmbits han 

anat en la línia que descriu la proposició, com ara el model turístic. 

Es refereix a la concertació entre l’Administració local i alguns agents 

econòmics i socials de la ciutat a fi d’impulsar projectes com una manera de treballar 

d’aquest ajuntament des de fa anys, que tradicionalment s’ha anomenat Model 

Barcelona, afavorit per les característiques socials de la ciutat, amb un estat que no 

hi jugava pas a favor i una societat civil forta i dinàmica. Consideren que cal 

preservar aquest model, però que com tots els models s’ha d’actualitzar, revisar i 

adaptar a la nova realitat social de la ciutat, cosa que no exclou l’aposta per la 

municipalització d’alguns serveis que són estratègics com ara el de l’energia o, fins i 

tot, el de l’aigua. Afegeix que també cal apostar per nous sectors emergents, amb 
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molt de potencial present i futur, com l’economia social i la verda. 

Reconeix, doncs, que el seu grup coincideix amb els punts fixats a la 

proposició, als quals n’hi haurien afegit uns quants més amb els quals, probablement, 

no haurien estat d’acord. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que el seu grup comparteix mesures que es 

plantegen a la proposició, moltes de les quals formen part d’un model de 

desenvolupament econòmic, social i urbanístic de Barcelona subscrit per la seva 

formació i per molts sectors i col·lectius de la ciutat. 

Tanmateix, diu que plantejaran una abstenció que justifica amb els 

arguments següents. D’una banda, afirma que no comparteixen ni les formes ni 

l’oportunitat de la proposició, alhora que consideren que manca coherència entre les 

paraules i els fets dels darrers quatre anys. 

Precisa que es refereixen a formes i oportunitat perquè una iniciativa 

presentada al Ple hauria de ser molt més concreta i propositiva; altrament, entenen 

que cada punt dels que planteja donaria per a una proposició i un debat en 

profunditat, com ara la promoció internacional de la ciutat, les polítiques actives 

d’ocupació, salari mínim, col·laboració publicoprivada o turisme responsable. 

Addueix, doncs, que es tracta d’una proposta força dispersa, i més que una 

proposta concreta, el grup de CiU ha plantejat un programa polític. 

D’altra banda, dóna com a segona raó per a l’abstenció, el fet que són crítics 

quant a coherència del grup proposant en bona part dels àmbits que acaba d’esmentar 

més amunt, i només per posar alguns exemples es refereix al fet que el grup de CiU 

parla d’impulsar un turisme sostenible quan durant el seu mandat va permetre nous 

hotels al districte de Ciutat Vella, el més saturat de la ciutat, modificant el Pla d’usos 

amb la participació del grup del PP; o el fet que es va multiplicar per cinc el nombre 

d’habitatges d’ús turístic legals, i que van ser molt poc efectius en les tasques 

d’inspecció i control de possibles il·legalitats; i que tampoc no van saber donar 

resposta al malestar dels barris turístics. 

Afegeix que també hi ha manca de coherència i de credibilitat quant al 

comerç de proximitat, i no fan cap referència al manifest conjunt de les associacions 

de comerciants en què critiquen l’ampliació de La Maquinista o a la incapacitat de 

preservar alguns comerços emblemàtics. 

Manifesta que la presentació d’aquesta proposició ha provocat en el seu 

grup una certa perplexitat, i tot i que valoren els bons objectius que apunta, creuen 

que hi ha poca cosa més al darrere. 

Consideren que el grup de CiU ha volgut confrontar el seu model econòmic 

amb el del Govern, i entenen que una proposició no és el millor instrument per fer-

ho. 

 

El Sr. MULLERAS també considera massa genèrica la proposició, que 

avalua més aviat com un document d’estratègia o una declaració institucional. 

Reconeix que Barcelona és una ciutat capdavantera al món, i que té una 

estructura productiva diversificada i un comerç, serveis i hostaleria de què s’han 

d’enorgullir. Precisa, en aquest sentit, que en el darrer informe de conjuntura 

econòmica es constata que aquests sectors representen el 30% de l’activitat 

econòmica de la ciutat. I admet igualment que cal lluitar per mantenir la celebració 

de congressos internacionals a Barcelona. Apunta, tanmateix, que hi ha qüestions que 

no els han de fer sentir tan cofois, entre les quals les debilitats socials, en seguretat 

ciutadana, desigualtats i incivisme, i creu que cal posar en marxa mesures per 

millorar aquests aspectes. 
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Subscriu que cal mantenir i impulsar la col·laboració publicoprivada, i que 

s’ha de millorar la competitivitat i reduir l’atur. Igualment, diu que el seu grup està 

d’acord que cal millorar la projecció internacional per atraure talent i inversió. 

Afegeix que també són favorables a millorar les condicions salarials dels 

barcelonins, però consideren que el salari mínim no és la manera de fer-ho, entre 

altres motius perquè és competència de l’estat i, per tant, el salari mínim s’hauria de 

millorar a tot Espanya i no només a Barcelona. 

Alerta, però, que el model Barcelona s’està posant en perill amb les mesures 

que s’ha pres els darrers quatre mesos; amb la manca de consens en polítiques 

comercials i turístiques, la prepotència política, les moratòries indiscriminades o el 

sectarisme ideològic de què fa gala l’equip de govern municipal. 

 

La Sra. ROVIRA al·lega que els inquieten tant les mesures proposades pel 

grup de CiU com l’anàlisi que en fa, ja que sembla que no tinguin en consideració la 

situació real de la ciutat; adverteix, en aquest sentit, que cal tenir en compte que avui 

dia encara un 20% de la població viu sota el llindar de la pobresa; que cada setmana 

es produeixen desnonaments, o que l’esperança de vida a Torre Baró és menor que a 

Sarrià. 

Tanmateix, remarca que en la proposició tan sols es parla d’excel·lència, en 

la mateixa línia que quan el grup de CiU va governar la ciutat. Entén que tampoc no 

es pot afirmar que l’economia de Barcelona és diversificada, atès que el sector 

majoritari és el turisme i el que aporta més ingressos a la ciutat però que, d’altra 

banda, també aboca a una situació de bombolla turística. 

En conseqüència, manifesta que el seu grup entén que per parlar d’aquesta 

proposició cal contextualitzar-la en el model econòmic i social que representa, per 

tant, s’imposa parlar del sistema capitalista, del sistema patriarcal i del model de 

producció que promou aquest ajuntament. 

Valoren que presentar aquesta proposició sense fer un debat previ i profund 

sobre models i sistemes és, si més no, complicat. Altrament, la CUP té clar el model 

que defensa, i que l’economia de Barcelona s’ha de basar en una gestió pública dels 

mitjans de producció estratègics, alhora que els serveis que garanteixen les llibertats i 

els drets de tota la ciutadania han de ser gestionats directament per l’Ajuntament. 

Advoca per una producció planificada, participativa, col·lectiva i 

cooperativa; manifesta que creuen en el finançament ètic, en la distribució justa i 

solidària i el consum responsable. 

En definitiva, remarca que cal posar la mirada cap a una economia 

feminista, terme que en la proposició ni tan sols es recull. Igualment, consideren que 

les tasques de cura i de reproducció són feina i, per tant, cal posar-les en el centre del 

debat en un moment en què la situació de les dones cada vegada és més 

menystinguda. 

Defensa que l’Ajuntament inverteixi en projectes d’autoorganització 

popular, autoocupació, projectes cooperatius i col·lectius, que no creuen que vagin en 

detriment de la gestió pública dels serveis imprescindibles per a la ciutadania. Insta, 

doncs, a fer un debat real i sincer sobre l’ocupació, el model econòmic, sobre el 

repartiment del treball i la riquesa, posant en el centre les dones, que són les qui fan 

possible la reproducció de la vida. Afegeix que també són conscients que cal avançar 

a dues velocitats; d’una banda, la que permeti afrontar les situacions d’emergència 

social, ambiental, o de discriminació cap a les dones i col·lectius LGTBI. I, d’altra 

banda, la que posi en contradicció el model capitalista que ha portat a la situació 

actual. 
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El Sr. COLOM creu que el grup de CiU parteix del cofoisme; reconeix que 

l’economia es mou, però l’activitat econòmica encara està per sota dels nivells del 

2009; hi ha noranta mil persones aturades a la ciutat, més de la meitat de les quals 

sobrepassen els 45 anys; un 44% fa més d’un any que és a l’atur, i la meitat, més de 

dos anys. Igualment, remarca l’existència de temporalitat, precarietat en l’ocupació; 

que d’ençà del 2013 s’ha doblat el nombre de persones amb una renda baixa i molt 

baixa, que ha passat del 21% al 41%; s’ha generat l’empobriment de les classes 

populars i mitjanes de la ciutat. Alerta que Barcelona està fracturada, i que la 

distància entre els barris és significativa i ha anat augmentant. Remarca que aquesta 

és la ciutat real, fruit del model econòmic de creixement anterior a la crisi, de la 

mateixa crisi resultant d’aquest model, però també de les polítiques econòmiques 

aplicades per la Generalitat, l’Ajuntament i l’Estat. 

Reconeix que la ciutat es mou, però el que realment està incidint en la 

reactivació econòmica és que els tipus d’interès estan més baixos que mai, la 

depreciació de l’euro, i el preu del petroli baix, unes dades que fa un parell de dies 

els confirmava la Cambra de Comerç. 

Tenint en compte aquesta situació, indica que el Govern municipal ha 

proposat canvis en l’activitat econòmica a la ciutat i l’activació de noves polítiques 

per canviar l’estat de coses, algunes de les quals s’esmenten en la proposició, com 

ara el salari mínim, que el Govern es compromet a impulsar. 

Altrament, entén que no és coherent proposar, d’una banda, la reforma 

laboral, que allò que pretén és la reducció dels salaris, i, d’altra banda, un salari 

mínim de ciutat. També reclama coherència al grup proposant quan parla del comerç 

de proximitat; pel que fa a aquesta qüestió es remet a l’ampliació d’àrees comercials, 

moltes de les quals per silenci administratiu, que són la pitjor amenaça del comerç de 

proximitat. 

Exigeix també coherència temporal, atès que avui el grup de CiU parla de 

diàleg continuat entre govern, empreses, treballadors i els principals agents 

econòmics, però quan se li va demanar de mantenir el pacte per l’ocupació s’hi va 

oposar. 

Conclou que el Govern impulsarà moltes de les mesures contingudes en la 

proposició, però creu que no s’han d’enganyar quant a la diagnosi de la situació de la 

ciutat, que reclama una actuació decidida de transformació econòmica i social, de 

generació d’activitat econòmica i d’ocupació, però promovent la igualtat, desterrant 

la precarietat; vetllar per la sostenibilitat ambiental, promoure la innovació i el 

dinamisme econòmic, impulsant alhora l’economia social i cooperativa. 

Pel que fa a les mesures que hauran de prendre, alerta que en alguna ocasió 

caldrà tocar interessos contraposats a l’interès general. Si no és té en compte això, 

entén que la proposició és tan sols un decàleg de bones intencions envers les 

reclamacions que fa la ciutadania, que van molt més enllà i que volen actuacions i 

fets concrets. En conseqüència, avança que el Govern s’abstindrà en la votació de la 

proposició. La Sra. RECASENS fa notar a la Sra. Rovira la incoherència del seu 

discurs, i que la primera vegada que poden decidir sobre cent milions d’euros votin a 

favor sense cap negociació a canvi. 

A les observacions de la Sra. Mejías referint-se al fet que la causa 

independentista provoca la fugida d’empreses, replica que els darrers quatre anys van 

aconseguir captar 7,5 milions d’euros, i que Barcelona va ser la tercera ciutat europea 

que més ocupació va generar, i que va ser en els sectors de les noves tecnologies. 

Observa que s’ha posat de manifest en les intervencions la manca de 

concreció de la proposició, i reconeix perquè volien assolir un consens amb tots els 

grups municipals; tanmateix, subratlla que també han concretat com per exemple 
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amb la proposta d’un salari mínim de ciutat, i recorda que en la taula de concertació 

també van acordar que es proposaria a escala metropolitana. 

Nega que l’atur estigués desbocat aquests darrers quatre anys. Precisa que 

durant el mandat 2007-2011 l’atur va créixer el 110%, mentre que en el mandat 

següent es va reduir de 25.000 persones. 

Reconeix que tot això, però, no és suficient; que és gravíssim que continuï 

havent-hi noranta mil famílies a l’atur, i es feliciten perquè el PSC hagi pogut incidir 

a fi de posar més milions al programa Labora, que es va endegar durant la darrera 

legislatura. 

Finalment, assenyala que els ha sobtat que la Sra. Ballarín esmentés els 

habitatges d’ús turístic a Ciutat Vella, com si no recordés el que va succeir amb 

l’anterior govern socialista. 

Rebat, doncs, que la proposició traspuï cofoisme i conformitat i, altrament, 

confirma que han pretès posar les bases d’un model per mantenir, continuar i 

impulsar perquè Barcelona no faci passes enrere. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda a la regidora que la millor característica perquè una 

ciutat atregui talent i inversió és l’estabilitat econòmica, social i jurídica. Altrament, 

entén que Barcelona no ha estat aliena al que ha succeït en el conjunt de Catalunya. 

 

El Sr. CORONAS recorda que el president del seu grup, el Sr. Bosch, va 

llançar la proposta del salari mínim de ciutat el 13 de febrer d’enguany, una setmana 

més tard ho va fer el Sr. Trias, i el 2 de maig el Sr. Collboni. Es felicita, doncs, per la 

coincidència en la proposta. 

Tanmateix, observa que aquesta proposta concreta ha portat a un debat sobre 

el model de ciutat, molt més genèric. Entén, en aquest sentit, que Barcelona ha de ser 

ambiciosa cap a fora i generosa cap a dins, però també necessita un estat amb qui 

compartir aquesta generositat i aquesta ambició. 

 

La Sra. BALLARÍN fa avinent que el grup socialista farà costat a totes 

aquelles mesures que suposin efectivitat a l’hora de la reactivació econòmica, de la 

generació d’ocupació i de lluitar d’una manera efectiva contra les desigualtats 

socials. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que el problema de Barcelona és que, a més de 

la inestabilitat política de Catalunya, té una inseguretat jurídica molt evident com a 

conseqüència de les mesures que ha pres el Govern municipal durant els quatre 

mesos que fa que governa la ciutat. 

Subratlla que el problema de l’economia de Barcelona rau en el fet que el 

Govern municipal només encerta quan rectifica, cosa que considera com un 

problema greu. Remarca que si es vol repartir riquesa, abans s’ha de crear, i per 

tant establir les condicions adequades, cosa que no passa a Barcelona on, per 

exemple, s’ha procedit a la suspensió de llicències d’establiments hotelers, i el 

Govern s’inclina per protegir el comerç il·legal, avalant fins i tot sindicats de 

persones il·legals que comercien amb productes també il·legals i, a canvi, no fa 

altra cosa que posar traves al comerç legal. 

 

El Sr. COLOM considera que la proposició reconeix que s’ha perdut 

temps durant els darrers quatre anys, i celebra que expressi la voluntat 

d’acompanyar el nou govern en les propostes que anirà fent per tenir una ciutat 

molt més justa i equitativa. 
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La Sra. RECASENS confirma que allò que volen és continuar un model 

d’èxit. 

 

Fa notar a la Sra. Mejías que la garantia del govern de l’alcalde Trias va ser 

l’estabilitat i la solvència al servei de les polítiques socials. 

Destaca que aquesta proposició, que posa unes bases per al creixement i 

el progrés econòmic i social, s’aprova amb una majoria absoluta en aquest Plenari 

i, per tant, demana al Govern que es posi a treballar, amb diàleg i cercant el 

consens, perquè la ciutat continuï pel camí de la recuperació. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-tres 

abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom i Montaner i les 

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. 

Mejías, Sierra i Barceló, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i 

també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, tres vots en contra 

—emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i quinze vots a favor de la 

resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans 

 

Prop. 2.-(M1519/1244) El Plenari del Consell Municipal acorda: Donar compliment al mandat 

democràtic emanat de les comissions extraordinàries d'Economia i Hisenda i 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i de forma immediata, realitzar una proposta 

d'alçament parcial de la suspensió als districtes següents: Les Corts, Sarrià-Sant 

Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí d'acord amb 

l'informe presentat per la quarta tinenta d'alcaldia, i amb la finalitat de no parar 

l'activitat econòmica i la generació d'ocupació a la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS, que presenta la proposició, manifesta que donen al 

Govern novament la possibilitat de rectificar una decisió que està provocant força 

preocupació en determinats sectors econòmics de la ciutat. I atès que van 

aconseguir un acord unànime i democràtic en les comissions d’Urbanisme i 

d’Hisenda celebrades per convocatòria extraordinària, reitera que avui els 

ofereixen aquesta oportunitat de rectificar amb un acord de Ple. 

Qualifica la moratòria de llicències hoteleres de mesura injusta i arbitrària, 

presa amb profund desconeixement legal de les seves conseqüències, i sense cap 

criteri urbanístic, tal com reflecteix l’informe que fa pocs dies els va presentar la Sra. 

Sanz. Per tant, posa en relleu que el Govern haurà de cedir en els casos en què 

s’havien complert tots els tràmits necessaris per dur a terme les inversions en l’àmbit 

dels allotjaments hotelers. Així, doncs, convida el Govern a rectificar i insisteix que 

ha de complir el mandat democràtic que es va posar de manifest en les comissions 

esmentades. 

Puntualitza que el manteniment de la moratòria, sobretot als barris on no hi 

ha una pressió urbanística clara, provoca l’efecte contrari al que pretén el Govern 

municipal. En aquest sentit, posa de manifest que en la darrera reunió del Consell 

Executiu de Turisme de Barcelona el Gremi d’Hotelers es va felicitar per la 

moratòria hotelera, justament perquè aconsegueix l’efecte de limitar la competència, 

cosa que elevarà preus i alhora rebaixarà la qualitat de l’oferta. 

Reitera que la moratòria és una decisió presa amb desconeixement de la 

normativa, cosa que obliga el Govern a donar llicència a 56 projectes que estaven 
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avançats. Afegeix que, fins i tot, la UB ha posat una demanda per la paralització 

d’una residència promoguda per la institució, que havia d’estar acabada el 2017. 

Insisteix, doncs, que amb aquesta proposta donen al Govern l’oportunitat 

d’esmenar el seu error, i els convida a repensar aquesta decisió i que acordin aixecar 

la moratòria hotelera als barris on no hi ha pressió turística per dur a terme projectes 

absolutament necessaris i favorables per a la ciutat. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot a favor de la proposició, que justifica per 

coherència amb la votació que van emetre la primera vegada que es va presentar. 

Afegeix que s’han produït novetats entorn del que titlla com a una irresponsable 

mesura del Govern. 

Posa de manifest que la manera d’actuar del Govern municipal és, d’entrada, 

fer-se la foto, després crear alarma social, per acabar aturant-ho tot per posar-se a 

estudiar què pot suspendre i què no. 

Insisteix que és una greu irresponsabilitat per part del Govern afectar 86 

projectes de tota mena, entre els quals residències d’estudiants, quan només 35 són 

susceptibles d’una suspensió o d’una moratòria. Recrimina, per tant, que hagin estat 

entretenint aquests projectes, cosa que ha generat la presentació de 22 recursos a 

l’Alcaldia i fins a 16 contenciosos administratius, i aprofita per preguntar a la Sra. 

Sanz si a dia d’avui aquesta xifra ha augmentat. Igualment, li demana per les 

conseqüències econòmiques i socials de tot plegat. 

Puntualitza que cada plaça d’allotjament turístic significa 3,7 llocs de 

treball, directes i indirectes, per la qual cosa acusa el Govern d’afectar ocupació. 

Valora que la imposició d’aquesta moratòria ha causat un desgovern molt 

greu; en aquest sentit, recorda que la tinenta d’alcaldia manifestava el 8 d’octubre 

que el Govern estava cobert jurídicament, i l’endemà l’Ajuntament rectificava i es 

veia obligat a admetre 18 nous projectes hotelers i 2 pensions que ja disposaven del 

certificat urbanístic; el 10 d’octubre la tinenta d’alcaldia anuncia que s’estudiarà cas 

per cas i, finalment, convoca una roda de premsa per precisar els projectes en 

suspensió. 

 

El Sr. CORONAS observa que, una vegada que el Govern ja ha presentat el 

mapa de l’afectació de la moratòria, s’evidencia que hi ha zones de la ciutat amb una 

saturació alta d’allotjaments turístics, altres que estan en risc de saturació, mentre que 

en la corona exterior els allotjaments turístics són irrellevants. En conseqüència, 

assenyala que es posa de manifest que aquesta moratòria va en detriment d’algunes 

zones de la ciutat que, altrament, s’haurien beneficiat d’una moratòria acotada a les 

zones de la ciutat saturades. Igualment, destaca que aquesta fotografia posa de 

manifest que la moratòria incomplia la llei en la majoria de projectes, atès que 51 

queden fora de la moratòria contra els 35 que s’hi mantenen. 

Posa en relleu que el Govern ha optat, davant el risc de perdre els 

contenciosos administratius que s’han interposat, per emparar-se en la figura del 

certificat urbanístic i la sol·licitud de llicència. 

Expressa que el grup d’ERC sempre ha defensat que la moratòria a tota la 

ciutat perjudicava greument un sector clau, cosa que no significa que no 

comparteixin la preocupació per la saturació d’allotjaments turístics, entre altres 

motius perquè ja ha provocat un inici de conflicte de convivència que no és 

desitjable. No obstant això, destaca que la moratòria ha generat problemes afegits 

com ara la inseguretat jurídica en molts àmbits relacionats amb el turisme, 

l’arquitectura o els emprenedors; facilita la proliferació d’habitatges d’ús turístic 

il·legals, fet que no es persegueix amb la intensitat que caldria, ja que perjudica els 
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residents per les molèsties que causen, i també els visitants perquè va en detriment de 

la qualitat. Afegeix que la moratòria també perjudica la qualitat perquè rebaixa les 

exigències per competir, alhora que provoca un increment de preus. 

Centrant-se en el contingut de la proposició pel que fa a l’aixecament de la 

moratòria en sis districtes de la ciutat, manifesta que no els sembla ajustada a la 

realitat de la fotografia a què s’ha referit abans. En aquest sentit, assenyala el cas dels 

districtes de Sants-Montjuïc o Sant Martí, hi ha un repartiment d’allotjaments 

turístics molt diferenciat entre barris, fet que genera desequilibri. 

En conseqüència, el seu grup ha proposat la transacció, que ha estat 

acceptada, de reduir l’anàlisi a escala d’àrees estadístiques bàsiques, que és una 

figura més petita que un barri, un criteri que avança que continuaran defensant en el 

futur pel que fa al Pla especial d’allotjaments turístics. 

 

El Sr. COLLBONI manifesta que, en coherència amb el fet que van 

impulsar, juntament amb el grup de Ciutadans, la convocatòria extraordinària de les 

comissions d’Economia i Hisenda i d’Urbanisme per debatre aquest assumpte, 

votaran a favor de la proposició. 

Addueix que no pretén amb aquesta intervenció posar l’accent en el que és 

un evident error de gestió del Govern, i fa notar que el fet que tots els grups de 

l’oposició votin a favor de la proposició significa que alguna cosa no s’ha fet bé. 

Es refereix a l’absoluta manca de rigor a l’hora de plantejar la moratòria, 

que ha provocat declaracions, contradeclaracions i rectificacions. Entén que es tracta 

d’un assumpte complex que cal abordar en termes de consens i de diàleg per establir 

les bases del que ha de ser un pla de turisme sostenible a mitjà i llarg termini. 

Altrament, recrimina al Govern que hagi començat la casa per la teulada, sense tenir 

la informació rigorosa que cal per prendre una decisió amb la transcendència de la 

que els ocupa. 

Considera que han actuat empesos per la dèria d’obtenir titulars fàcils, amb 

una decisió que perjudica l’economia i la projecció internacional de Barcelona i de 

les ciutats de l’àrea metropolitana que estan sota el paraigua de la marca Barcelona. 

En aquest sentit, entén que els hauria de fer reflexionar que l’alcaldessa de 

l’Hospitalet declari que si Barcelona desestima els equipaments hotelers, aquests 

seran benvinguts a la seva ciutat. 

Reconeix que és difícil rectificar en política, però recomana al Govern que si no està 

disposat a verbalitzar públicament l’error, l’esmeni amb actuacions, i que faci que la 

moratòria no es prolongui en el temps; i reclama que posin en marxa els debats 

previs per fer el pla estratègic de turisme que necessita la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS observa que una qüestió de fons de la proposició és la 

qualitat democràtica del Govern municipal, en el sentit que el 15 de setembre es va 

aprovar una proposta que un mes i mig després encara no s’ha aplicat. Insisteix que 

el seu grup ha alertat moltes vegades que un govern en minoria que no accepta allò 

que expressa la majoria, no és un govern democràtic; i, sobretot, allò que no poden 

fer és governar contra la majoria com fan moltes vegades. 

Referint-se a l’informe que fa una setmana va presentar la Sra. Sanz, 

constata que s’hi posa de manifest la reivindicació del seu grup, i és que la majoria 

d’activitats turístiques es concentren al centre de la ciutat, de manera que no té sentit 

suspendre indiscriminadament les llicències d’activitats turístiques a tota la ciutat. 

Aprofita per reiterar la pregunta de quin problema hi veu el Govern a una 

activitat hotelera a Sant Andreu, Nou Barris o les Corts, de la qual en sortirien molt 

beneficiats els comerciants d’aquests districtes. 
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En aquesta línia, consideren que la proposició de Ciutadans es queda curta, 

perquè es pot ampliar l’aixecament de llicències a barris on el turisme no genera 

molèsties i problemes. 

Reclama, per tant, que els responguin aquesta esmena, i demana 

explicacions sobre la transacció de la proposició amb el grup d’ERC, que acaben de 

conèixer en començar aquesta sessió. 

 

El Sr. GARGANTÉ es refereix a l’argument del manteniment dels llocs de 

treball generats per l’activitat hotelera que s’expressa en la proposició, que fa notar 

que és el mateix que s’aplicava a la construcció i que va desembocar en la bombolla 

immobiliària. Fa notar, també, que en parlar de llocs de treball no concreten de quina 

mena. 

Entre les conseqüències de la massificació del turisme a Barcelona, destaca 

que d’ençà del 2007 i fins al 2014 el 41% de la població resident al barri Gòtic va 

haver de marxar. I aprofita per recordar que el seu grup va advertir que la moratòria 

arribava massa tard, atès que no hi ha hagut manera d’impedir que 45 establiments 

turístics, 6 albergs de joventut i una residència d’estudiants quedin exclosos de la 

suspensió de llicències. Manifesta que, més enllà de les xifres i de la perplexitat que 

provoca que incloguin aquest aspecte en el model de ciutat, l’expulsió dels residents 

dels seus barris, el tancament continuat del comerç de proximitat, l’augment del cost 

de la vida i la precarietat, juntament amb l’espoli dels espais públics, amb voreres 

ocupades per negocis privats, o el mateix tancament del Park Güell, són 

conseqüència d’un model de ciutat al servei dels interessos de l’especulació turística i 

immobiliària, entre altres. 

Posa en relleu que aquesta situació s’ha posat dramàticament de manifest en 

alguns barris del centre de la ciutat i entorn dels grans atractius turístics, Ciutat Vella, 

la Barceloneta o Gràcia; i que cada allotjament turístic que es construeix significa 

l’expulsió de veïns i veïnes i l’empitjorament de les condicions de vida dels qui hi 

resisteixen. 

Afegeix que les xifres emmascaren la realitat, tal com reflecteix el cas dels 

albergs de joventut, que ni són albergs ni exclusivament per a la joventut, sinó que 

darrere d’aquesta denominació s’amaguen els hostels, establiments privats que 

allotgen tot tipus de públic. Pregunta, doncs, per què no són públics els albergs de 

joventut; per què les residències d’estudiants no són de les universitats públiques. 

Alerta que cal aturar qualsevol establiment turístic nou i els negocis vinculats; que 

cal revisar els permisos de les terrasses dels bars, dels negocis lúdics i de restauració; 

que cal protegir el comerç de proximitat. Però subratlla que, sobretot, cal deixar de 

banda les polítiques d’aparador i la propaganda mediàtica que han caracteritzat tots 

els governs municipals d’ençà del 1979 fins ara, per articular des de l’Ajuntament i 

els consells de districte les mesures necessàries per assegurar la dignificació de les 

condicions de vida de tothom, i a desenvolupar formes de consum no alienades ni 

mediatitzades per la mateixa cultura burgesa que converteix tota relació comercial en 

mitjà per a l’explotació laboral i per al benefici d’una minoria. 

Finalment, respon a la Sra. Recasens amb la frase: per a nosaltres res, per al 

poble tot. 

 

La Sra. SANZ defensa la suspensió de llicències com una mesura per 

recuperar el lideratge polític i públic de l’activitat turística. 

Fa notar que Barcelona va tard en impulsar la regulació de l’activitat 

turística, però encara hi és a temps, i per aquest motiu han fet aquesta actuació que, 

recorda, és temporal, cautelar i global. Precisa que és global a fi d’evitar la 
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proliferació com una taca d’oli, per permetre un debat sense condicionants ni pressió 

en cap barri de la ciutat; i, sobretot, per estudiar l’aplicació de polítiques de 

redistribució a fi de reduir la pressió als barris saturats. 

Convida la Sra. Mejías a reflexionar sobre què més proposa Ciutadans a 

banda de la suspensió de la moratòria. Li pregunta quin model turístic defensa, quin 

model de ciutat. En aquest sentit, afirma que coneixen el de CiU i el del PP, que és el 

model que ha portat fins on són ara, el que ha permès que es trobessin damunt la 

taula 51 projectes, majoritàriament hotels, molts d’ells aprovats per silenci 

administratiu el darrer any. És a dir, l’herència d’aquestes formacions ha estat un 

model de ciutat que avançava clarament cap al col·lapse turístic, sense cap control 

democràtic. 

Quant als grups del PSC i d’ERC, diu que saben que comparteixen moltes 

solucions i algunes propostes, i que regidors d’ambdós grups van votar a favor d’una 

suspensió global el mandat anterior, i van reclamar al govern que tirés endavant una 

mesura com la que ha fet el govern actual. 

Pel que fa al grup de la CUP, entén que amb la intervenció que acaba de fer 

el Sr. Garganté està tot dit. 
Altrament, no saben què pretén el grup de Ciutadans, que s’amaga sota una 

bandera però que deixa traslluir que volen un model de ciutat que respon als 

interessos d’uns quants. Així, entén que el seu paper en l’assumpte turístic és de 

portaveu del lobby hoteler de la ciutat; fa seu el dogma del creixement econòmic 

sense reflexionar que hi activitats que han de créixer i altres que no. 

Remarca que ara cal créixer en dignitat laboral i en diversitat econòmica, i 

decréixer en expulsió de veïns i veïnes dels seus barris, i en la substitució de 

comerços de proximitat per comerços turístics; i afirma que aquest és el full de ruta 

que planteja el Govern de la ciutat. 

Reclama al grup de Ciutadans, doncs, que es posicioni sobre la precarietat 

laboral, sobre els processos de gentrificació, sobre la garantia del dret a l’habitatge i, 

per tant, que comparteixi les prioritats del Govern municipal, que no són les del 

negoci hoteler. Reitera que des del primer moment han defensat que la suspensió de 

llicències permet fer un debat com cal, perquè la ciutat té dret a defensar el seu 

interès i, sobretot, permetre un debat sobre els models de ciutat i turístic que vol. 

 

La Sra. MEJÍAS convida la Sra. Sanz a llegir el seu programa electoral 

perquè hi expliquen el seus models turístic i de ciutat. I afegeix que si algun dia 

arriben a constituir el Consell de Turisme i Ciutat tindran el fòrum per tractar a 

bastament aquests models. 

Observa que, com ha dit abans, el Gremi d’Hotelers es felicita per l’actuació 

del Govern de la ciutat pel favor que els fa en limitar la competència amb la 

suspensió de llicències. 

Recomana a la tinenta d’alcaldia que faci un balanç de tot el que han dit els 

grups municipals que, entre altres coses, ha estat que la mesura de la suspensió és 

arbitrària i indiscriminada. En primer lloc, afirma que, han acceptat l’esmena del 

grup d’ERC d’aixecar la moratòria per zones estadístiques a fi d’evitar 

concentracions i fer una anàlisi més acurada de les situacions a la ciutat. En 

conseqüència, demana novament a la Sra. Sanz que s’efectuï l’aixecament parcial a 

les zones estadístiques. 

En segon lloc, qualifica la suspensió d’injusta perquè contradiu l’article 155 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya, cosa que la tinenta d’alcaldia sap perfectament; 

per tant, adverteix que dictar resolucions sabent que són injustes té un nom, alhora 

que comporta indemnitzacions milionàries que haurà de pagar la ciutadania. 
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Afegeix que la mesura també perjudica les inversions a la ciutat, així com 

l’oportunitat de generar oferta laboral. En aquest sentit, confirma que el seu grup 

treballarà per evitar la precarietat laboral, però insisteix que abans s’ha de generar 

ocupació. 

Conclou, doncs, que la moratòria és una mesura perjudicial per a la ciutat, 

que el Govern s’ha equivocat, i novament reclama que acati la decisió democràtica i 

majoritària i faci efectiu l’aixecament parcial de la suspensió de llicències. 

Finalment, quant a l’esmena del grup del PP, manifesta que consideren que 

queda subsumida perfectament en el text transaccionat de la proposició. 

 

La Sra. RECASENS considera que la Sra. Sanz o bé menteix 

deliberadament o bé fa demagògia. Insisteix que confon una suspensió moratòria 

amb el procediment de tramitació de les llicències. 

En aquest sentit, posa com a exemple la tramitació de l’expedient de 

Henkel, amb data de resolució de les al·legacions el 29 de juny d’enguany, i recorda 

a la Sra. Sanz que és a ella a qui pertoca signar la llicència. Remarca que s’ha vist 

obligada a continuar el tràmit de la llicència perquè, molt irresponsablement, va 

notificar la suspensió sense atendre les particularitats de cadascun dels casos que 

haurien d’haver estudiat. En conseqüència, l’acusa d’haver malmès la seguretat 

jurídica, les inversions en marxa i les futures i els llocs de treball que comporten. 

 

El Sr. CORONAS entén que el Govern justifica començar la casa per la 

teulada perquè va tard; s’oblida que el Consell de Turisme i Ciutat es constituirà al 

desembre; que cal planificar estratègicament el turisme a la ciutat, i que tot plegat 

s’ha de vincular als plans d’usos. Puntualitza, en aquest sentit, que no només parlen 

d’allotjaments turístics, sinó també d’oci, restauració o equipaments culturals. 

Reconeix que el seu grup comparteix alguns aspectes del model, però no el camí i la 

manera. 

Precisa que la votació que va emetre ERC, que era present al consistori en la 

coalició UpB el mandat anterior, era relativa a habitatges d’ús turístic. 

Finalment, fa notar que la sostenibilitat passa precisament perquè alguns 

barris creixin i altres decreixin. 

 

El Sr. COLLBONI afirma que el seu grup comparteix en gran mesura amb 

el Govern els trets generals del model de turisme que necessita la ciutat, que ha de 

ser sostenible, repartit en el territori, que ha de contribuir a crear llocs de treball de 

qualitat i que ha de refermar la indústria del turisme com un dels motors de 

creixement sostenible de l’economia urbana. 

Altrament, recalca que el problema rau en el fet que el Govern encara no 

s’ha posat en marxa perquè s’ha hagut de dedicar els darrers mesos a sortir de 

l’embolic en què s’ha ficat. 

Manifesta, igualment, que troba desencertat emprar el concepte “lobby 

hoteler”, ja que és qui menys ha pressionat perquè s’aixequi la suspensió perquè, 

com ja s’ha dit aquí, és el sector que surt més beneficiat amb la moratòria. Altrament, 

confirma que els realment afectats han estat els petits inversors, amb hotels de tres 

estrelles als barris; famílies que s’han hipotecat i que ara tenen les inversions en 

suspens per la moratòria indiscriminada. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que el seu grup és contrari a la suspensió de 

llicències indiscriminada i injusta. I diu que lamenta que el grup proposant hagi 

acceptat l’esmena d’ERC, perquè consideren que redueix l’impacte inicial de la 
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proposició, i a la qual el seu grup hauria donat suport. 

Afirma que el seu grup no és partidari de la llibertat parcial, que és el que 

ara defensa la proposició. 

Adreçant-se a la Sra. Sanz, li fa avinent que el model turístic no s’improvisa 

en uns anys, sinó que, en el cas de Barcelona, és la conseqüència de trenta-dos anys 

de governs municipals, en els quals ICV, ara soci fundador de la coalició Barcelona 

en Comú, era soci preferent. 

Per acabar, pregunta novament per l’impacte econòmic de la suspensió de 

llicències, quines activitats turístiques estan en suspens, quines inversions s’han 

expulsat de la ciutat i quants llocs de treball han estat afectats per aquesta decisió. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança el vot contrari del grup de la CUP a la 

proposició, i manifesta que aposten per l’aturament immediat del creixement turístic 

en benefici de la ciutadania. 

Observa que el conseller Puig deu estar molt satisfet perquè Catalunya sigui 

l’únic país del món on el nombre de turistes anual tripliqui el d’habitants, però per a 

la CUP és una preocupació greu. 

 

La Sra. SANZ replica que no fer res significava una ruïna per a tota la 

ciutat, i que la millor eina d’aquest ajuntament ha estat desenvolupar la suspensió de 

llicències per permetre un debat com cal. 

 

La Sra. MEJÍAS lamenta que el Govern insisteixi a incomplir un mandat 

democràtic majoritari, que avui s’ha acordat en aquest ple. Ratifica que la mesura 

no va a favor del lobby hoteler, sinó dels petits i mitjans empresaris que han 

hipotecat els seus diners en un projecte. 

 

S’APROVA la proposició o declaració de grup en debat amb catorze vots 

en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom i Montaner i les Sres. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira—, tres abstencions —emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller—, i vint-i-quatre vots a favor de la resta de membres del Consistori amb 

el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Donar compliment al mandat 

democràtic emanat de les comissions extraordinàries d'Economia i Hisenda i 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i de forma immediata, realitzar una proposta 

d'alçament parcial de la suspensió en les “àrees estadístiques bàsiques” (abans 

ZRP) no congestionades en els districtes següents: les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, 

Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí I Sants-Montjuïc d'acord 

amb l'informe presentat per la quarta tinenta d'alcaldia, i amb la finalitat de no 

parar l'activitat econòmica i la generació d'ocupació a la ciutat. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3.-(M1519/1251) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Mostrar el rebuig del Consell 

Municipal vers l'actuació del Ministeri d'Hisenda, pel fet d'incloure els 

pressupostos del Consorci de la Zona Franca dins els pressupostos generals de 

l'Estat (PGE). - Exigir al conseller delegat del Consorci, com a càrrec executiu 

d'aquest organisme, la defensa de l'autonomia del Consorci de la Zona Franca 

davant la manca de respecte del Govern espanyol per l'autonomia local de la ciutat 
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de Barcelona. - Que l'alcaldessa, com a presidenta del Consorci, lideri la revisió 

d'aquest organisme per augmentar la participació de les institucions catalanes 

(Ajuntament i Generalitat), amb l'objectiu que esdevinguin majoritàries en el si del 

Consorci de la Zona Franca. - Vetllar pel correcte desenvolupament i el 

compliment de projectes estratègics pel futur de la ciutat i que impulsa el 

Consorci, com la urbanització de les Casernes de Sant Andreu o la construcció del 

nou barri de la Marina. 

 

El Sr. BOSCH qualifica d’indefugible la proposició a fi d’impedir que la 

Zona Franca de Barcelona es converteixi en la zona franca d’Hisenda o del Sr. 

Montoro. Entén que l’intent d’incorporar els pressupostos de la Zona Franca als 

pressupostos generals de l’Estat no té precedent, i remarca que el Consorci de la 

Zona Franca no rep cap aportació provinent dels pressupostos de l’Estat. 

Assenyala que es trenca el consens que havia regit el consorci durant molts anys i, 

de fet, tot apunta a un intent de liquidació del consorci stricto sensu. 

Puntualitza que un consorci es fa entre socis, es compon de diverses parts 

i, en aquest cas, les parts no han estat consultades, i una d’elles ha actuat 

unilateralment, un fet que considera com una deslleialtat colossal per part del 

Govern del PP. 

En conseqüència, manifesta que es vol adreçar als membres d’aquesta 

formació d’aquest Consistori per advertir-los que novament el Govern del PP 

s’intenta rifar la ciutat de Barcelona, i que no estan disposats a acceptar-ho. 

Assenyala que la Zona Franca és vital i clau per a la ciutat; un àmbit industrial i 

logístic que no només és el més important de Catalunya sinó que se situa entre els 

més importants de la mediterrània. Destaca que la proximitat de l’aeroport i del port, 

amb la connexió amb metro, que confia que es farà realitat properament, el fa un 

enclavament únic, amb un gran potencial per desenvolupar. Entenen que és justament 

tot això el que explica l’intent d’antropofàgia per part del Govern espanyol. Justifica 

la presentació de la proposició, doncs, per rebutjar en plenari d’aquest ajuntament 

l’intent d’apropiació del Consorci de la Zona Franca per part de l’Estat, i per instar la 

presidenta del Consorci a bloquejar aquesta incorporació dels comptes de la Zona 

Franca als pressupostos generals de l’Estat amb les mesures adients. Posa de 

manifest que l’alcaldessa té atribucions que, malgrat que són limitades, li permeten 

frenar aquesta acció hostil contra aquesta zona vital de la 

ciutat. 

Igualment, considera que cal replantejar els estatuts del Consorci, que són 

del 1968, i que encara parlen dels sindicats verticals, i en què la quota de l’Estat 

assigna la representació al Ministeri d’Hisenda, i no pas al de Foment, amb una 

intenció absolutament recaptatòria. 

I apunta que si el Govern del PP no està disposat a replantejar tot aquest 

seguit d’aspectes es pot plantejar la dissolució del Consorci, tal com preveu l’article 

23 dels seus estatuts. 

Finalment, demana públicament i solemnement la dimissió del Sr. Jordi 

Cornet, vicepresident del Consorci de la Zona Franca, perquè consideren que o bé no 

s’assabenta de què hi passa, o bé ha actuat de mala fe i amb deslleialtat institucional. 

Igualment, insten la presidenta del Consorci, i alcaldessa de Barcelona, que els faci 

costat en aquesta petició. 

Insisteix que no pot ser que una persona que actua permanentment com el 

cap de campanya del PP regeixi una de les instal·lacions vitals de Barcelona. 

 

El Sr. TRIAS avança el suport absolut a la proposició perquè consideren que 
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és una gran anomalia i gosadia pretendre incorporar els pressupostos de la Zona 

Franca en els generals de l’Estat. Entén que és sobretot la manera com es pretén, amb 

absolut menyspreu del paper de la junta de govern de l’Àrea Metropolitana. 

Altrament, creu que es podria haver convocat a tothom a una reunió urgent per 

aprovar els pressupostos i, a canvi, el Govern de l’Estat els inclou directament els 

pressupostos de l’Estat. 

Posa de manifest que, com a alcalde de Barcelona, ha tingut ocasió de 

constatar el nomenament a dit del delegat, tot i que no es vol estar de dir que el Sr. 

Cornet ha tingut un comportament exquisit els darrers quatre anys. Remarca, doncs, 

que es tracta d’una situació absolutament anòmala i sense sentit. Insisteix que es 

tracta de fer les coses malament, d’absolut menyspreu al paper de la presidència del 

Consorci. Precisa que el Consell d’Administració, que és qui realment aprova els 

acords, té una composició injusta, cinc membres per part de l’Estat, dos per 

l’Ajuntament de Barcelona i un per la societat civil, regit per un reglament del 1968, 

per tant predemocràtic. 

Addueix que es pot fer l’anàlisi de com s’ha arribat a aquesta situació, que 

és llarga i complexa, però entén que el que és ben clar és que no es pot continuar com 

fins ara i, per tant, cal necessàriament emprendre un conjunt d’accions per renovar 

explícitament el funcionament del Consorci de la Zona Franca. 

Admet que la Zona Franca és petita, però adequada per a les empreses que 

s’hi ubiquen, però això no justifica de cap manera el paper que s’atorga a 

l’Ajuntament en aquesta eina industrial bàsica per al país i de generació econòmica 

per a Barcelona, obviant la realitat actual de Catalunya. 

 

El Sr. ALONSO remarca que aquesta proposició planteja novament un 

conflicte entre administracions, que posa de manifest una certa arrogància per part 

del PP, però també l’interès per mantenir un enfrontament permanent per part 

d’algunes formacions polítiques, com és el cas de CiU i d’ERC. 

Apunta que la primera conclusió que treuen d’aquest conflicte és que el PP i 

els partits sobiranistes es necessiten mútuament per justificar-se. 

Precisa, referint-se a l’actuació del PP, que no es poden prendre decisions 

que afecten una entitat tan important com el Consorci de la Zona Franca sense cap 

mena de diàleg amb el seu consell d’administració i la seva presidència; i destaca que 

és una entitat fonamental per al desenvolupament immobiliari i industrial de 

Barcelona, tal com demostra el fet que la presidència recaigui en l’alcaldessa de la 

ciutat. 

Per tant, fa notar que això és prendre decisions que afecten una empresa tan 

important per a la ciutat sense dialogar ni tan sols informar el seu consell 

d’administració, i el seu grup censura absolutament el que entén com una mostra 

d’arrogància. 

Quant a l’altra part del conflicte, palesada en la proposició d’ERC, constata 

que aprofiten qualsevol excusa per buscar l’enfrontament. 

Admet que la inclusió dels pressupostos de la Zona Franca en els de l’Estat 

és una mesura de caire fiscalitzador, però diu que no introdueix cap minva en 

l’autonomia del Consorci; així, ni han canviat els seus estatuts, ni la representativitat 

al Consell d’Administració, ni la seva capacitat per aprovar els pressupostos, ni 

tampoc és cap ingerència en les seves polítiques, ni afecta els projectes en execució. 

En conseqüència, diu que no entenen ben bé on rau el problema, i sospiten 

que l’objecte de la proposició és establir falsos greuges contra Catalunya a fi d’estar 

en conflicte permanent per justificar-se. 

Arran d’aquest estat de coses, assenyala que Barcelona no necessita 
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conflictes institucionals, sinó un consistori que treballi per fer front a les desigualtats, 

per activar l’economia i recuperar la cohesió social. 

Centrant-se en la proposició, manifesta que el seu grup comparteix que el 

lideratge del Consorci de la Zona Franca ha de recaure en la ciutat de Barcelona; 

també subscriu que s’han de complir molts dels projectes estratègics que impulsa. 

Altrament, reitera que discrepen obertament amb el conflicte permanent entre 

institucions que al·lega, i per aquest motiu avança que el seu grup s’abstindrà en la 

votació d’aquesta proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que se sumen a la proposició perquè creuen 

fermament en l’autonomia local i el principi de subsidiarietat i, sobretot, perquè 

entenen que la proximitat és fonamental per al desenvolupament econòmic d’un 

territori. 

Destaca que el Consorci de la Zona Franca ha constituït un bon instrument per 

fer possible el desenvolupament econòmic de Barcelona. Recorda que, 

tradicionalment, l’Ajuntament de Barcelona ha participat activament en aquest 

organisme, malgrat que tot apunta que aquesta participació es podria anar retallant 

per voluntat del PP. Així, es refereix a la normativa restrictiva impulsada pel Govern 

de l’Estat contra els consorcis públics, com és el cas de la LRSAL, que va modificar 

el règim pressupostari, comptable i de control dels consorcis, establint nous criteris 

d’adscripció de les administracions que hi participen. 

Concreta que en el cas del Consorci de la Zona Franca, el ministre Montoro 

ha considerat que s’adscriu pressupostàriament a l’Estat, amb les consegüents 

conseqüències de control i fiscalització. Fa notar que aquesta inclusió es va fer el 

juliol d’enguany, aprofitant que el nou govern de la ciutat s’acabava de constituir, i 

fent-ho en una època tradicionalment poc adequada. 

En conseqüència, manifesta en nom del seu grup un rebuig contundent al 

contingut i a l’actuació del Govern de l’Estat pel que fa al Consorci de la Zona 

Franca. Tanmateix, aprofita per fer un toc d’atenció al Govern de la ciutat per haver 

abaixat la guàrdia en aquest cas, i que s’hagi hagut d’assabentar d’un assumpte tan 

significatiu per a la ciutat pels mitjans de comunicació. I manifesta la seva 

preocupació perquè aquesta manca d’atenció no és un fet aïllat, sinó que també s’ha 

evidenciat en el cas de la Sagrera. 

Diu que si alguna conclusió han de treure de tot plegat és que Barcelona 

mereix tot el respecte i que s’ha de fer respectar, una actitud que reclamen als dos 

actors implicats, l’Estat i la ciutat; i insisteix que no és possible que el Govern de 

Barcelona anunciï grans compromisos i que, altrament, no s’assabenti de què passa al 

Consorci de la Zona Franca. Afegeix que tampoc no pot ser que el Ministeri 

d’Hisenda s’apropiï unilateralment dels pressupostos de la Zona Franca, sense 

l’acord dels seus òrgans de govern. 

Confien que l’alcaldessa, com a presidenta del Consorci, prengui bona nota 

del debat i que actuï en conseqüència per posar aquest consorci al servei de la 

reactivació econòmica de la ciutat i el seu entorn metropolità. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta que els ha sorprès el moment en què 

s’ha presentat aquesta proposició i el seu to, tot i que assegura que no en qüestiona la 

legitimitat. 

Justifica la sorpresa perquè fa dies que es van aprovar els pressupostos 

generals de l’Estat i, per tant, fa mesos que en tenien notícia. No entenen, doncs, que 

durant aquests mesos cap formació política hagi fet cap observació respecte d'això, 

sobretot tenint en compte que gran part de les forces polítiques aquí representades 
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també ho estan al Congrés dels Diputats. Entén que això significa que o bé no es 

miren els pressupostos de l’Estat, o bé que aprofiten el moment present per 

electoralitzar la política municipal, atenent la proximitat de les eleccions generals. 

Considera que amb la proposició es pretén elevar a decisió política una 

qüestió tecnicojurídica. Precisa que des dels seus orígens el Consorci de la Zona 

Franca està subjecte a l’Administració general de l’Estat, i entén que poden discutir 

si els estatuts són els adequats o si el lideratge de Barcelona podria ser més intens o 

no, però allò que és cert és que la situació actual no és nova. Igualment, creu que està 

fora de discussió que el Consorci és una empresa pública estatal des de sempre, 

alhora que recorda que diverses normatives del Consorci han estat aprovades per 

governs de l’Estat que no ostentava el PP, entre les quals instruccions d’hisenda, 

dictàmens del Consell d’Estat promoguts per governs del PSOE que ratificaven que 

el Consorci de la Zona Franca és una entitat jurídica pública integrada a efectes 

pressupostaris al denominat sector públic i, per tant, sotmesa al control financer de 

l’Estat, amb vinculació al Ministeri d’Hisenda. 

Recalca que tot això no ho ha imposat el PP, que tan sols ha acatat la normativa legal 

que obliga a incloure el pressupost del consorci a la Llei de pressupostos de l’Estat, 

amb caràcter estimatiu i condicionat al pronunciament del ple del mateix Consorci. 

Per tant, assenyala que això no afecta el règim de funcionament ni de participació de 

les diferents administracions en aquesta entitat; ni la seva presidència, ni la seva 

direcció política i, en conseqüència, no hi ha cap reducció de l’autonomia ni obstacle 

al seu funcionament normal. 

Admet que la situació pugui no agradar a alguns, i els convida a parlar-ne, 

però no que afirmin que s’han intentat canviar algunes coses més enllà de qüestions 

tecnicojurídiques formals. Creu que una altra cosa és voler atorgar a tot això una 

lectura política, i també està convençut que aquesta proposició no s’hauria presentat 

si en comptes de concernir el Govern de l’Estat fos el de la Generalitat. 

 

La Sra. LECHA posa de manifest que d’ençà que ha començat la legislatura 

ningú no ha parlat del Consorci de la Zona Franca, tret dels nomenaments de 

representants. Afegeix que els grups municipals tampoc no han rebut cap informació 

relacionada amb aquest ens, un consorci regit pel dret privat, cosa que permet eludir 

la transparència i el control democràtic, tot i que majoritàriament es nodreix de diners 

públics i que és terreny abonat per a la corrupció, i aprofita per incloure en aquest 

marc la situació de Barcelona Regional. 

Observa que al web del Consorci de la Zona Franca, a banda de la 

composició del seu òrgan rector, en el qual la CUP no hi és, s’hi expliquen les 

excel·lències de la seva incidència en el món empresarial i immobiliari, tot i que 

paradoxalment la pestanya Transparència està en construcció d’ençà del 2013. 

Reconeix que el Govern de l’Estat ha ignorat el Ple del Consorci i ha inclòs 

el seu pressupost en els pressupostos generals de l’Estat, amb la intenció clara de 

controlar-lo. En conseqüència, confirma que subscriuen la proposició d’ERC en el 

sentit de rebutjar que aquest ens passi a formar part del monopoli de l’Estat espanyol, 

i assenyala que per al seu grup això passa pel camí de la democratització de l’ens i 

posar-lo al servei de l’economia catalana en clau social i solidària, alhora que recorda 

la responsabilitat de l’alcaldessa com a presidenta del Consorci. 

Afegeix que no poden deixar passar l’oportunitat de convidar a replantejar 

aquest ens i convertir-lo en una zona franca lliure per a les persones; en aquest sentit, 

esmenta la vergonyosa presència a la zona del CIE, que demostra que hi ha alguna 

cosa més que problemes en l’autonomia del Consorci. 

Adverteix que mai cap institució funcionarà en interès de la majoria si depèn 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÀG. 63  

de l’Estat espanyol o de les grans empreses, especialment si aquells que nomenen a 

dit l’acaben controlant en benefici de l’Estat, i servint els interessos de les 

oligarquies. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé en nom del Govern municipal, i 

especialment perquè considera que es tracta d’una qüestió institucional, atès que hi 

està implicat l’Ajuntament. 

Observa que el Consorci de la Zona Franca és una institució poc coneguda 

per la ciutadania, malgrat que és un operador important per a la política econòmica 

de la ciutat atès que incideix en una zona absolutament estratègica econòmicament, 

amb activitat logística i industrial, essencial per a les estratègies de reindustrialització 

de diverses zones de Barcelona. 

En conseqüència, manifesta que consideren absolutament pertinent la 

proposició del grup d’ERC. 

Informa que aquesta mateixa setmana ha enviat una carta al delegat, el Sr. Cornet, en 

què entre altres consideracions li demanava una reunió urgent per fer-li saber que els 

pressupostos del Consorci no es poden donar per aprovats sense l’acord de 

l’Ajuntament; de manera que calia convocar un ple immediatament per aprovar-los. 

Afegeix que en la mateixa carta apuntava la necessitat d’actualitzar la naturalesa de 

la institució, atès que la seva gestió actual és una anomalia absoluta, un aspecte sobre 

el qual aquest Ple ha expressat un ampli consens. 

Considera que aquesta situació del Consorci respon al que els té acostumats 

el Govern del PP, que supera l’objectiu centralitzador i actua amb maneres caciquils 

i, gosaria dir, prefeudals. Observa, en aquest sentit, que els terrenys de la Zona 

Franca són municipals, que l’Estat gestiona sense informar l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Igualment, esmenta que el Sr. Cornet ha respost la carta esmentada i 

expressa que lamenta la situació, i assegura que s’ha intentat posar en contacte amb 

aquesta administració, fet que ara com ara no els consta. Igualment, el delegat apel·la 

al fet que el pressupost es va aprovar durant l’estiu, i que com aquí ja s’ha dit no és 

l’època més adequada, i es posa a disposició per celebrar una trobada al més aviat 

possible per refer l’acord en matèria pressupostària. 

Entén, tanmateix, que el dels pressupostos és tan sols un aspecte parcial, ja 

que el que planteja la proposició és un aspecte de fons com és el replantejament de la 

naturalesa del Consorci. En aquest sentit, pregunta al grup de Ciutadans què motiva 

la seva abstenció en una proposta tan clara com aquesta, i sospita que els incomoda la 

sobirania municipal, el fet que l’Ajuntament pugui decidir sobre els seus terrenys i la 

seva política econòmica, aspectes que l’actual disseny del Consorci de la Zona 

Franca impedeix absolutament. 

Finalment, ofereix donar un tractament institucional a aquesta qüestió i 

buscar el màxim consens amb tots els grups, així com es compromet a mantenir-los 

informats i partícips de tots les passes que es vagin fent. 

 

El Sr. BOSCH enceta el segon torn d’intervencions agraint les paraules de 

l’alcaldessa, que valora en la línia de la fermesa que reclamen i de l’exercici del 

càrrec de presidenta del consorci i, alhora, de decisió en l’exigència de lleialtat a la 

vicepresidència de l’ens, i que si no respon es convidi el vicepresident a abandonar el 

seu càrrec. 

Observa, tot seguit, que alguns components d’aquesta cambra confonen 

fermesa amb confrontació, i fa notar al Sr. Alonso que s’ha referit concretament a 

l’actuació del Govern del PP, que entén que no s’ha de confondre amb Espanya com 
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sembla que fa Ciutadans. Igualment, li demana que no confonguin la posició 

institucional d’aquest ajuntament amb els dilemes que està vivint Catalunya. 

A la pregunta del Sr. Fernández Díaz de per què no van dir res quan es van 

aprovar els pressupostos generals de l’Estat, amb tota la pressa i just abans de 

concloure el mandat, li fa avinent que ERC hi va presentar 3.421 esmenes, de les 

quals el Govern del PP no en va estimar cap ni una. 

 

El Sr. TRIAS entén que aquest assumpte es pot plantejar com una qüestió 

tecnicojurídica, però la realitat és que es tracta d’un problema de voluntat política, de 

la voluntat de respectar l’Ajuntament de Barcelona. 

Confirma que ha tingut ocasió de parlar amb el ministre Montoro d’aquest 

assumpte, i que li ha manifestat que aquesta administració vol el traspàs del Consorci 

i canviar les regles del joc. 

 

El Sr. ALONSO fa notar a l’alcaldessa que confon els termes sobirania i 

autonomia local, i discrepa amb la barreja de conceptes que expressa. Puntualitza 

que Ciutadans defensa absolutament l’autonomia local d’aquest ajuntament, i que 

està a favor que s’introdueixin canvis en els estatuts del Consorci de la Zona 

Franca per garantir el lideratge d’aquesta administració, i aprofita per convidar-los 

a parlar-ne. 

Això no obstant, diu que no estan d’acord que s’aprofiti qualsevol excusa 

per muntar conflictes institucionals. 

Replica les apreciacions del Sr. Bosch afirmant que en tot moment ha 

parlat del PP, no d’Espanya. 

Conclou la seva intervenció ratificant que Ciutadans està a favor de 

l’autonomia local, i de parlar de tot allò que convingui per potenciar el Consorci 

de la Zona Franca. 

 

La Sra. BALLARÍN demana fermesa a l’alcaldessa en l’exercici del 

càrrec de presidenta del Consorci de la Zona Franca, tal com en el passat van 

demostrar tots els alcaldes socialistes; i encara més fermesa a l’hora de negociar 

amb una persona tan prepotent com el ministre Montoro. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a l’alcaldessa que deixi d’utilitzar 

l’Alcaldia com una plataforma d’insult i de desqualificació social, política i 

institucional. Considera que amb aquests atacs pretén amagar que durant tot el 

temps que porta de mandat no ha estat possible una trobada entre el Consorci i 

l’Alcaldia. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb cinc 

abstencions —emeses pels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i 

, tres vots en contra —emesos pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller—, i trenta-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prop. 4.-(M1519/1248) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda instar 

el Govern municipal a garantir que l'Ajuntament de Barcelona no serà 

instrumentalitzat en la propera campanya de les eleccions al Congrés i al Senat del 

20 de desembre de 2015 a favor de cap postura partidista i a defensar sempre la 

imparcialitat de la institució. 
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El Sr. COLLBONI observa que la proposició que formula el seu grup pot 

semblar extemporània, i que tracta sobre la manera de concebre com a institució 

aquest ajuntament. 

Reconeix que no haurien presentat aquesta proposició si els darrers 

mesos hi hagués hagut un funcionament normal i sensat d’aquesta institució. 

Admet que han optat per sacrificar la presentació d’una iniciativa programàtica 

del seu grup en favor d’un acord institucional de tots els grups municipals per 

preservar la institució de la lluita partidista i del moment de tensió política actual. 

Indica que es va adreçar per carta als presidents de grup el 29 de 

setembre, i que tan sols el Sr. Trias va tenir la deferència de respondre. Afegeix que 

ha tingut alguna conversa amb l’alcaldessa en la línia de salvaguardar la institució 

fent una proposta oberta de consens que garantís els mínims de funcionament, sense 

que de moment hagi obtingut cap resposta, cosa que justifica la presentació de la 

present proposició, sense ànim de polemitzar però sí de ser constructius. Consideren, 

doncs, que votant aquesta proposta els grups polítics es comprometen a preservar la 

institució de la lluita partidista. 

Manifesta que l’oportunitat de presentar aquest text sorgeix, també, dels 

missatges que li han fet arribar els qui han estat alcaldes socialistes de la ciutat de 

Barcelona d’ençà de la restitució dels ajuntaments democràtics. 

Posa de manifest que arran dels esdeveniments viscuts en aquest hemicicle i 

a la plaça de Sant Jaume no fa gaire temps, van començar a rebre trucades dels 

alcaldes esmentats, demanant-los que fessin tot el possible per preservar la institució, 

l’espai compartit de necessària neutralitat partidista que ha de ser aquest Ple, i que 

permet que posicions tan diferents com les que han copsat avui mateix puguin 

compartir un espai comú. 

Remarca que deuen aquesta actitud com a representants de la ciutadania; ho 

deuen a la història democràtica de la ciutat i, sobretot, als ciutadans i ciutadanes de 

Barcelona. 

 

El Sr. FORN anuncia el suport del grup de CiU a la proposició, i se suma a 

la preocupació expressada pel Sr. Collboni per la salvaguarda de la institució. En 

aquesta línia, es refereix al fet que han denunciat més d’una vegada que és un dels 

béns que tots els representants polítics han de saber preservar, atès que es tracta 

d’una institució que els representa tots, un instrument de què s’han dotat com a 

societat per governar-se. Destaca que l’Ajuntament és dipositari de la memòria de la 

societat i no pertany a cap força política. 

Així, de la mateixa manera que s’està avançant en la preservació de la 

simbologia del saló de plens, a fi que sigui un reflex de neutralitat política, religiosa i 

ideològica, entenen que la celebració de les eleccions generals el proper 20 de 

novembre no pot afectar el desenvolupament de l’activitat del Consistori. 

Assenyala que avui han tingut notícia que en les properes eleccions càrrecs 

polítics i representants d’aquest Ajuntament formaran part de llistes electorals, que 

malgrat que no és un fet incompatible, obliga a exigir la màxima imparcialitat, així 

com l’exigència de garantir totes les funcions que es desenvolupen en aquesta 

institució. 

Precisa que a banda de la renúncia del Sr. Viejo a la seva acta de regidor, 

saben que altres membres del Govern municipal es presentaran a les eleccions 

espanyoles, i els demana que facin tot el possible pel manteniment de les seves 

obligacions de govern amb estricta imparcialitat. Entenen, però, que el més lògic 

seria que les persones que concorren a les eleccions pleguin al més aviat possible, 
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perquè no té sentit barrejar l’activitat política d’un govern amb l’activitat electoral 

que s’iniciarà breument. 

Subscriuen la proposició, doncs, i fa avinent que han presentat altres 

iniciatives en la mateixa línia, en el sentit que l’Ajuntament no pot ser 

instrumentalitzat per cap opció política en la campanya electoral. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia el suport de Ciutadans a la proposició, i assenyala 

que els preocupa que algú en aquest ajuntament, en una democràcia consolidada, 

hagi de presentar una resolució com aquesta, per sol·licitar que durant un procés 

electoral una institució com aquest ajuntament es mantingui en els límits democràtics 

de la neutralitat, la pluralitat, l’objectivitat i la representativitat i que no s’utilitzi en 

benefici partidista pels qui ostenten el govern de la ciutat. Així, doncs, no està 

d’acord que la proposta sigui extemporània, com l’ha qualificada el Sr. Collboni, 

sinó que la valora com a preocupant perquè posa de manifest que la maduresa 

democràtica no està tan consolidada com voldrien. 

Admet que estan amoïnats perquè, durant aquest procés electoral, aquesta 

institució es pugui convertir en la caixa de ressonància del partit que governa, i que la 

utilitzi per a la projecció de la candidatura de què pensen formar part alguns dels seus 

membres. 

Afegeix que aquesta actitud no els resulta insòlita en aquest equip de 

govern, que entre altres coses es vanta de poder incomplir la legalitat si una cosa no 

li agrada, i que ho ha fet efectiu amb la retirada de símbols d’aquest saló de plens; 

que diverses vegades ha estat acusat d’actuacions unilaterals sense considerar 

l’opinió plural de la resta de grups del Consistori. I denuncia que han constatat que 

seus de districte s’han emprat com a aparadors electorals. 

Per tant, remarca que els preocupa que es pugui arribar a vulnerar greument 

la neutralitat institucional pròpia d’una institució democràtica com l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que el seu grup també votarà a favor 

d’aquesta proposició, malgrat que consideren que és una obvietat que l’Ajuntament, 

com a institució, no es pot posicionar a favor de cap campanya electoral. 

Això no obstant, assenyala que els representants d’aquest consistori, com a 

membres de formacions polítiques, es poden deixar veure durant la campanya. De 

tota manera, per desvincular la institució, alerta que cal ser extremament prudents en 

aquest sentit. 

A tall d’exemple, posa de manifest que si la Sra. Colau dóna suport a 

qualsevol acte de la campanya, no per això la ciutadania deixarà de veure-la com 

l’alcaldessa de Barcelona i, per tant, vinculant-hi directament la institució. 

Per aquest motiu, demana que tots siguin tan prudents com puguin respecte 

a la campanya electoral de les eleccions generals. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el grup del PP subscriu la proposició, i 

plenament d’acord que no s’ha d’instrumentalitzar aquest ajuntament per posicionar-

se en campanya. 

Es reafirma amb la defensa de la institució i assegura que mantenen la 

neutralitat durant el període electoral. Alerta que l’Ajuntament no pot ser la 

plataforma electoral del Govern ni de cap grup polític, i que l’alcaldessa no pot 

emprar aquest ple per fer mítings polítics com ja els té acostumats; en aquest sentit, li 

recrimina que l’utilitzi com una plataforma personal, per insultar i agitar les xarxes 

socials, amb manifesta voluntat política. Per tant, li demanen que respecti el càrrec 
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que ocupa, en aquest Ple i en qualsevol situació de representació institucional. 

Ratifica que refusen que Barcelona en Comú utilitzi la institució com un 

trampolí per a la seva candidatura, i que els membres que en formin part utilitzin amb 

subtilesa l’acció de govern per difondre missatge electoral. 

Apunta que, en aquest sentit, la llei de règim electoral és molt clara, i a 

l’article 50 diu que d’ençà de la convocatòria d’eleccions fins a la seva celebració no 

es poden fer al·lusions a acció de govern, i pregunta a l’alcaldessa si ho pensen 

complir. 

Reclama al Govern que posi la institució per sobre dels interessos de partit i 

que abandoni la voluntat de gestualitzar i emprar l’Ajuntament com a plataforma de 

la seva formació política. La Sra. ROVIRA diu que al seu grup li ha sorprès la 

proposició, atès que partir de la base que les institucions són neutres li sembla un 

paradigma incorrecte. Altrament, afirma que les institucions, tal com les coneixen 

actualment, mantenen els privilegis d’uns quants i, en cap cas, han representat la 

voluntat real de la ciutadania. 

Avança, per tant, que votaran en contra de la proposició bàsicament per la 

hipocresia que manifesta el grup socialista, que ha utilitzat l’Ajuntament sempre que 

li ha convingut. Alhora que entén que és ben clar que si aquest Plenari està compost 

per persones de diferents forces polítiques, aquestes adscripcions es deixaran veure 

de cara a unes eleccions. 

Afegeix que allò que els preocupa és que hi ha membres d’aquest consistori 

que tenen, alhora, càrrecs a la Diputació o al Parlament de Catalunya. 

Igualment, diu que no entenen com hi ha partits que es presenten a les 

eleccions generals del 20 de desembre, quan allò que volen és trencar amb l’Estat 

espanyol; alhora que els inquieta que Barcelona en Comú es presenti amb Podem al 

Congrés quan aquí encara no ha posat en marxa el pla de xoc a la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que, com a membre del Govern, li sorprèn la 

pràctica unanimitat de les intervencions que, al seu parer, denoten nerviosisme i 

confusió. Així, considera que una cosa és la certa imparcialitat que han de tenir les 

institucions en determinades funcions o espais. En aquest darrer supòsit, recorda que 

han demanat la modificació del ROM a fi que en aquest hemicicle puguin arribar a 

consensos amplis pel que fa a la simbologia, i subscriuen que altres espais municipals 

no es podrien instrumentalitzar d’aquesta manera. 

Altrament, consideren que no es pot pretendre que les institucions o els seus 

representants, que han estat votats per la ciutadania per tirar endavant programes 

polítics i idees, siguin neutrals. Insisteix que la política és ideologia, per tant, no té 

cap neutralitat. 

Diu que detecta certa hipocresia en la intervenció del Sr. Forn; en aquest 

sentit, recorda que abans d’encetar la sessió s’ha informat que el Sr. Viejo presentaria 

la seva renúncia al càrrec de regidor, sense cap exigència per part del grup de CiU; 

així com també que el Sr. Domènech, que segurament entrarà a formar part d’una 

llista, deixarà d’exercir les seves funcions com a comissionat de Memòria Històrica. 

Altrament, remarca que CiU no ha actuat d’aquesta manera ni en aquest ajuntament 

ni a la Generalitat; i fa notar que en cap cas, ni ERC ni CiU han demanat al president 

de la Generalitat que no fes campanya per les eleccions del 27 de setembre. 

Igualment, recorda a la Sra. Mejías que va simultaniejar el càrrec de regidora i de 

diputada pel PP i, al Sr. Collboni, que fa fer campanya pel 27S pel PSC. Per tant, diu 

que està plenament d’acord a conservar una certa imparcialitat institucional pel que 

fa a les funcions estrictes de representació; però discrepen absolutament si allò que 

pretenen és impedir que els membres del Govern, que també ho són d’una 
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organització política, puguin exercir la llibertat d’expressió i 

ideològica. 

 

El Sr. COLLBONI replica que res més lluny de la intenció de la proposició 

que els membres d’aquest consistori, en coherència amb la seva adscripció política, 

no participin en una campanya electoral, i convida tothom a participar en la propera 

per la seva transcendència per al futur de Catalunya. 

Precisa que el seu argument és diferent, i que té a veure amb el que ha passat d’ençà 

que s’ha produït un canvi polític a la ciutat, i des que hi ha membres del Govern i del 

Consistori que no han tingut experiència institucional i que sembla que acabin de 

descobrir la lògica d’una institució. 

Insisteix que no té intenció d’entrar en els fets concrets que poden il·lustrar i 

justificar la proposició perquè no vol polemitzar, sinó que allò que pretén és que els 

grups polítics puguin expressar i posar en comú el que no han pogut fer amb una 

declaració institucional, tal com haurien volgut. 

Agraeix, doncs, el to de les intervencions, i subratlla que s’ha produït una 

evolució positiva les darreres setmanes quant al comportament institucional. 

Adreçant-se als representants de la CUP, acaba la intervenció posant en 

relleu que no hi ha una contradicció més gran que criticar les institucions, voler 

rebentar el sistema i, altrament, participar-hi. 

 

El Sr. FORN nega que estiguin nerviosos però sí preocupats perquè aquesta 

no és la primera vegada que, en quatre mesos, han hagut de debatre qüestions de 

representació o de respecte institucional en aquesta cambra, cosa que demostra que 

s’han produït errors. 

Posa de manifest que els càrrecs que representen les institucions han 

participat en les eleccions sense cap mena de problema. Tanmateix, posa com a 

exemple el fet que el comissionat de Memòria Històrica, i ara candidat de Podem, 

comparteix despatx amb el partit Barcelona en Comú, en una clara mostra de 

confondre la institució amb el partit. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Pisarello que estan parlant de preservar la 

neutralitat institucional d’un ajuntament durant un període electoral. Alhora, defensa 

que hi hagi compatibilització de càrrecs com un fet puntal que s’ha de resoldre en 

acabar la legislatura, i confirma que el seu partit ho té prohibit per reglament, per 

estatuts i per llei. 

I aprofita per recordar que s’han rebut representants de Podemos en 

campanya en aquest ajuntament, o que s’han penjat cartells de Barcelona en Comú a 

la seu del Districte de Sant Andreu. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu al Sr. Pisarello que ERC està absolutament a 

favor de la llibertat d’expressió de tota la ciutadania, també de l’alcaldessa de 

Barcelona, que pot donar suport a qui vulgui, i puntualitza que en la seva intervenció 

ha recomanat només que tothom sigui prudent. 

 

La Sra. ESTELLER concreta que estan parlant de no utilitzar la institució 

com a instrument per aconseguir vots. 

 

La Sra. ROVIRA respon al Sr. Collboni, per al·lusions, que les 

puntualitzacions els han semblat demagògiques, al mateix nivell d’aquelles de qui els 

pregunta per què treballen si són anticapitalistes, i si estan a l’atur els titllen de 
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ganduls. Per tant, convida el regidor a llegir l’estratègia de la CUP i potser llavors 

entendrà què fan en aquest ajuntament. 

 

El Sr. PISARELLO observa que les intervencions han canviat en aquest 

segon torn, i per tant poden estar més d’acord amb alguns dels aspectes que han 

plantejat. 

Així, està d'acord amb els plantejaments del Sr. Collboni o el de la Sra. Capdevila 

en el sentit que es tracta d’una qüestió de prudència, i de no menystenir la 

intel·ligència de la ciutadania, que sap diferenciar clarament quan es fa servir 

legítimament la llibertat ideològica per participar en una campanya electoral, i 

quan es tracta de respectar la funció institucional. 

Atès que no tenen clar l’esperit amb què s’ha presentat la proposició o 

com la interpreten la resta de grups, avança que el Govern s’abstindrà. 

 

El Sr. COLLBONI tanca les intervencions posant de manifest que s’han 

vist obligats a presentar aquesta proposició per impossibilitat de poder fer una 

declaració institucional conjunta de tots els grups. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb onze 

abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom i Montaner i les 

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal—, tres vots en contra —emesos pel Sr. 

Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i vint-i-set vots a favor de la resta de 

membres del Consistori. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5.-(M1519/1241) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

presentar per a la seva aprovació el nou Pla municipal d'habitatge de Barcelona 

2016-22 en el termini màxim de 3 mesos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ qualifica la proposició que presenta el seu 

grup com una proposta de ciutat. En aquest sentit, reclamen al Govern municipal 

que presenti un pla municipal d’habitatge per al període 2016-2022 en un termini 

de sis mesos, que inicialment demanaven de tres; un termini que han admès 

d’ampliar arran de la transacció que ha proposat el Govern. 

Posa de manifest que l’accés a l’habitatge i les condicions amb què molts 

ciutadans poden exercir aquest dret bàsic és una de les prioritats de la ciutat, i per 

tant cal aprovar un pla nou, ja que el vigent es va aprovar fa set anys. Remarca 

que durant aquest període de vigència no només han passat dues legislatures, sinó 

que la realitat de ciutat i dels seus barris, així com la dels actius immobiliaris 

municipals, ha canviat. 

Al·lega que els eixos del seu grup quant a política d’habitatge són clars. 

Precisa, en primer lloc, que és factible construir 7.500 habitatges nous de 

protecció oficial, desglossats entre habitatges construïts durant els sis anys d’ençà 

que es va posar en marxa el pla vigent, en concret 6.000, i les que es podrien 

iniciar amb l’entrada en vigor del nou pla, i també l’adquisició de 500 habitatges a 

particulars o entitats financeres. 

En segon lloc, manifesta que un segon eix essencial és l’aposta pel 

lloguer social, que és l’opció majoritària de la ciutadania a l’hora d’accedir a 

l’habitatge. I afegeix que no s’han de deixar de banda actuacions com la 

rehabilitació. 
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Per tant, entén que és urgent l’aprovació d’un pla d’habitatge, sobretot 

tenint en compte la sensibilitat manifesta de l’alcaldessa en aquest assumpte, i li 

retreu que en els sis mesos que ja porten de mandat no hagi portat al Ple les 

polítiques d’habitatge. 

Subratlla que aquest ajuntament té recursos suficients i actius a la ciutat per construir 

els 5.000 habitatges esmentats, tal com demostra que aquest ajuntament és propietari 

de 85 solars, dels quals únicament es construeix en 9; que dels 29 solars del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, en 20 encara no s’ha posat ni una sola pedra i que resten 

26 solars sense operador assignat, mentre que 30 solars encara estan pendents de 

decisió. 

Observa que en el programa electoral de l’actual equip de govern s’establia 

que s’havien d’aconseguir 8.000 pisos de lloguer en quatre anys, la meitat dels quals 

construïts directament per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. FANDOS se suma a la proposició del grup del PP, i comenta que el 

govern anterior va deixar l’esborrany d’un pla d’habitatge, que s’havia d’aprovar el 

segon semestre de 2015. 

Precisa que per al seu grup un pla d’habitatge ha de recollir, sobretot, les 

actuacions derivades de les polítiques de gestió del sòl, construcció, rehabilitació, 

ajuts socials i processos d’accés o d’intermediació. Consideren, doncs, que un pla 

d’habitatge ha de consolidar una política de sòl, basada en el manteniment de la 

titularitat municipal, i una acció proactiva d’aquesta administració respecte a la 

gestió del sòl, tal com es va fer amb el pla "Empenta", que va permetre construir 

11.000 habitatges. Continua dient que un pla d’habitatge ha de preveure l’ampliació 

del parc de lloguer assequible per garantir la nova construcció, i mobilitzar habitatges 

desocupats. Fa avinent que, en aquest sentit, el nou govern s’ha trobat amb el 

pressupost del programa 100X1000, de manera que ja el pot iniciar. 

Afegeix que cal potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i 

donar resposta en cas que no es pugui impedir; ampliar serveis i tipus de resposta a la 

manca d’allotjament amb mètodes innovadors pel que fa als tipus d’allotjament, tal 

com es va fer amb els centres d’allotjament temporal, el sistema HousingFirst o els 

convenis amb la fundació Hàbitat 3. 

Assenyala que un altre aspecte ha de ser l’impuls a la rehabilitació, i garantir 

el compliment de les obligacions envers l’habitatge, i avançar cap a l’autosuficiència 

energètica com a repte de futur. 

Conclou, doncs, que el Govern municipal té totes les eines al seu abast per 

posar en marxa un pla d’habitatge, i creu que ara només manca voluntat política per 

tirar-lo endavant. 

 

La Sra. BARCELÓ se suma a la consideració que l’habitatge és un bé de 

primera necessitat. Esmenta que diversos estudis posen de manifest que les 

condicions d’habitatge poden repercutir en la salut física i mental de les persones. 

Addueix que, en comptes d’habitatge social, el seu grup prefereix el 

concepte “lloguer assequible”, i defensa aquesta tipologia d’habitatge per a totes les 

persones. 

Assenyala que, segons dades aportades pel Govern, unes dues mil famílies 

s’han vist afectades el darrer any per desnonaments, un 80% de les quals per manca 

de pagament, sobretot als districtes de Nou Barris, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. 

Constata que les administracions públiques han de liderar la producció i la 

gestió d’habitatge de lloguer assequible, i avisa el Govern que ara té l’oportunitat de 

passar de les mesures a les accions. En conseqüència, consideren que, en vista de la 
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insuficiència del parc d’habitatge públic, és absolutament necessari i urgent ampliar 

les ajudes al pagament del lloguer, i simplificar i agilitar els tràmits per atendre 

adequadament les famílies necessitades. 

Afirma que el seu pla d’habitatge assequible ha de tenir en compte solucions 

a curt, mitjà i llarg termini; i s’ha d’adaptar a les necessitats de tothom, especialment 

de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional. Afegeix que, a curt termini, 

cal augmentar el pressupost destinat a les ajudes al lloguer social, així com negociar 

amb les entitats financeres i grans propietaris la cessió d’immobles. Igualment, diu 

que a mitjà termini fóra convenient crear un fons social procedent de donacions 

públiques i privades a fi d’incrementar l’oferta de lloguer assequible. Opina que cal 

promoure la rehabilitació d’habitatges entre els propietaris que no puguin assumir el 

cost de les obres a canvi que els incloguin a la xarxa de lloguer assequible. Continua 

dient que seria interessant rehabilitar edificis antics abandonats en barris industrials, 

establint-hi serveis comunitaris. 

Adverteix que, a llarg termini, Barcelona necessita dotar-se d'un parc 

d’habitatge de titularitat pública municipal destinat al lloguer assequible, que faciliti 

la mobilitat laboral i l’emancipació dels joves, i, alhora, permeti fer front a les 

situacions d’emergència social. 

Apunta que en el pla d’habitatge que defensa Ciutadans s’ha d’augmentar el 

pressupost per a ajudes a la rehabilitació, ja que segons les dades del Consorci 

d’Habitatge, el 2014 es van destinar 4,5 milions d’euros de la subvenció pública per a 

la rehabilitació, un 44,7% menys que l’any anterior. Posa de manifest, igualment, la 

conveniència que els plans de rehabilitació estiguin vinculats a plans de reinserció 

laboral. 

Igualment, proposa una distribució territorial equitativa dels habitatges de 

lloguer social a fi d’evitar guetos. 

Assenyala que un pla d’habitatge ha de ser preventiu a fi que les persones 

puguin mantenir els seus habitatges; per tant, consideren que cal treballar per la 

reactivació econòmica, i en aquest sentit retreu al Govern que hagi perdut 

l’oportunitat de rebaixar la pressió fiscal. 

 

La Sra. CAPDEVILA fa avinent que l’elaboració d’un nou pla d’habitatge 

2014-2020 per substituir el vigent va ser acordada pel Plenari del Consell Municipal 

l’octubre de 2013, així com les seves directrius en una mesura de govern presentada 

el 28 de març de 2014. 

Assenyala que el seu grup defensa que l’objectiu final del Pla d’habitatge ha 

de ser el compliment a Barcelona del mandat de solidaritat urbana; el punt inicial del 

còmput del 15% del parc destinat a habitatge social en vint anys, amb els instruments 

per fer-ho possible i el pressupost adient. 

Destaca que el pla local és clau, i cal treballar-lo des dels àmbits de les 

necessitats, la demanda potencial, la generació d’oferta i la gestió urbanística; com 

també cal abordar-lo en funció dels objectius, els programes i els compromisos 

pressupostaris. 

Entén que el període 2014-2020 ja no és abastable, però sí el 2016-2022, i 

alerta que si es vol fer bé el pla requereix una anàlisi detallada de tot un seguit de 

variables. En aquest sentit, recorda que el govern anterior proposava una comparació 

amb altres ciutats europees; i afegeix que caldrà ajustar-lo als nous instruments 

previstos a la legislació. 

Estan d'acord amb el Govern municipal que els tres mesos que inicialment 

proposava el grup del PP és un termini massa limitat per elaborar un nou pla, més 

encara si es vol fer un bon procés de participació. Per tant, animen el Govern a 
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accelerar els tràmits perquè és indiscutible la necessitat del pla, però reconeixen que 

és millor fer-lo bé que no pas ràpid. 

Per tant, agraeix al grup del PP l’acceptació de l’esmena formulada pel seu 

grup, i en comptes de demanar que el pla estigui enllestit en tres mesos ho pugui 

estar en sis, motiu pel qual votaran a favor de la proposició. El Sr. MÒDOL pregunta 

irònicament al Sr. Fernández Díaz si ha pensat a constituir grup propi a Madrid tenint 

en compte les seves reclamacions en matèria d’habitatge, que diu que l’han sorprès, 

atès que fa quatre anys que el govern del Sr. Rajoy està bloquejant qualsevol tipus de 

política social vinculada a l’habitatge. I concreta que la legislació aprovada pel 

Govern del PP el 2013 ha eliminat els ajuts a la rehabilitació que demana el regidor, 

ha agilitat els desnonaments, ha eliminat la renda bàsica d’emancipació i ha reduït la 

durada dels contractes de lloguer. Precisa que el que acaba d’esmentar queda reflectit 

al “Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria i la 

regeneración y renovación urbanas”, o la Llei 4/2003 de mesures de flexibilització i 

foment del mercat de lloguer. 

Addueix que tampoc no els passa per alt que la reducció més dràstica de les 

aportacions als programes d’ajuts a la rehabilitació també ha vingut de la mà del 

president Mas. 

Conclou que el darrer quadrienni ha estat un autèntic fiasco per a les 

polítiques d’habitatge social a Barcelona, que ha passat d’una producció anual de mil 

habitatges a tres-cents. Per tant, suposen que les bones intencions per fer un pla 

urgent d’habitatge s’han activat recentment, i assegura que se’n feliciten. 

Fa avinent que el seu grup va intentar transaccionar la proposició amb el 

grup del PP, que no els ho va acceptar, justament per la fràgil credibilitat del grup 

proposant en aquest àmbit. Assenyala que el seu grup vol posar l’accent en l’efecte 

social i el canvi d’orientació que ha de patir el futur pla d’habitatge; i que són 

conscients que parteixen d’una bona base, el Pla d’habitatge 2008-2016, consensuat 

pels grups d’ICV-EUiA, ara al govern, i el PSC, que en el seu dia va significar una 

gran innovació en passar de la producció estricta d’habitatges a incorporar mesures 

socials, i considera que és la línia en què cal continuar treballant. 

 

La Sra. LECHA diu que no els sorprèn que el mateix partit que va 

menysprear al Congrés dels Diputats la presentació de la ILP signada per un milió i 

mig de persones, faci els possibles perquè l’habitatge continuï sent una mercaderia, i 

que la seva màxima preocupació respecte d'aquest tema es posi de manifest quan els 

veïns i veïnes, davant la impossibilitat de trobar lloguer social i enfront de la 

precarietat laboral, ocupen blocs d’habitatges. 

Reitera que no els sorprèn que ara plantegin una declaració institucional al 

Ple, en un exercici de cinisme, sense haver aportat res per solucionar la situació de 

milers de famílies que han patit desnonaments. 

Afegeix que no se’ls fa estrany que sigui el mateix partit, que des del govern 

de l’Estat espanyol, insti la Generalitat a la creació de comissions bilaterals per 

revisar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que amenaça de portar al Tribunal 

Constitucional. 

Manifesta que no els sobta que la seva única política d’habitatge social sigui 

relegar-la a ajudes públiques míseres. 

Altrament, afirma que el seu grup està convençut que l’objectiu de la 

proposició no té res a veure amb la voluntat d’impulsar polítiques socials d’habitatge, 

sinó que intenta mantenir la defensa dels interessos dels bancs en contra de 

l’aplicació d’un dret fonamental, reflectit en la Constitució espanyola. 

Fa avinent que la CUP, malgrat les polítiques que impulsa el Govern 
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municipal, té molt clar que és l’organització popular i els moviments socials qui 

tenen la capacitat d’acabar amb el cementiri d’habitatge buit a Catalunya. El Sr. 

MONTANER, regidor d’Habitatge, reconeix que el Govern i la seva regidoria estan 

treballant des del juny en un pla d’habitatge, que incorpora moltes de les coses que 

aquí s’acaben de dir. 

Pel que fa als terminis, entén que tres mesos seria un temps insuficient 

encara que ja s’hagi posat a treballar, ja que es necessita un procés acurat. Malgrat 

tot, afirma que accepten el repte d’elaborar-lo amb la màxima rapidesa, tenint en 

compte el problema d’emergència social i d’exclusió residencial que obliga a definir 

aquest marc de política d’habitatge. 

Reclamen un període de sis mesos, i, tot i que reconeix, com ha dit la Sra. 

Fandos, que ja existia un esborrany de document, afirma que l’han de reestructurar, i 

avança que ja tenen una proposta de guió que convida a debatre. 

Precisa que les aportacions al lloguer s’han d'incrementar, i fa avinent que 

s’han compromès, a part de la rehabilitació de pisos buits i afrontar l’emergència 

habitacional en tots els seus vessants, a fer mil habitatges nous, cinc-cents dels quals 

els farien operadors municipals com el Patronat Municipal de l’Habitatge, i la resta 

per cooperatives d’habitatge, entitats sense ànim de lucre o amb ànim de lucre 

limitat. 

Insisteix en la necessitat d’un procés obert a fi que el pla s’ajusti a la realitat 

i sigui viable i, per tant, cal negociar-lo i debatre’l amb les entitats del Consell de 

l’Habitatge Social de Barcelona, les que formen part de la comissió mixta contra els 

desnonaments en el marc del Consorci de l’Habitatge i, òbviament, amb els partits 

polítics de l’Ajuntament. Afegeix que també és tracta d’incorporar-hi la dimensió 

territorial, és a dir, s’ha de treballar en els districtes. 

Finalment, també posa en relleu la paradoxa que sigui el grup del PP qui 

presenti aquesta proposició. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que, en tres minuts, es veu forçat a triar 

entre respondre les crítiques o continuar parlant de ciutat, opció per la qual s’inclina. 

Argumenta que la proposició significa un mandat al Govern municipal 

perquè entre l’abril i el maig de 2016 presenti un pla d’habitatge 2016-2022. 

Tanmateix, fa notar que fins que arribi aquest moment, i quan s’aprovi el nou pla, ja 

hauran passat força mesos de l’exercici 2016, i per tant s’imposa una resposta ràpida. 

Adverteix, doncs, que si el Govern no canvia les previsions, el 2016 l’habitatge 

social a la ciutat continuarà estant sota mínims; en aquest sentit diu que, segons 

dades del Govern municipal, el 2016 únicament es finalitzarà una de les sis 

promocions en marxa, i només s’iniciaran vuit promocions d’habitatge públic, 287 

habitatges, la meitat dels quals estaran finançats per l’operació Bamsa 

d’aparcaments; mentre que continuaran en construcció unes altres tres promocions 

que suposaran uns cent dinou habitatges. 

Confia que, malgrat aquesta situació de mínims, tal vegada l’alcaldessa 

pugui lliurar ben aviat els 150 habitatges de Rodalies-Renfe, acabats fa un any. 

Altrament, i segons les previsions del Govern, l’any vinent tan sols podran lliurar 

398 habitatges, el 40% del seu compromís electoral de fer mil habitatges socials per 

any. 

Entén que cal rectificar aquest estat de coses, per la qual cosa els demana 

que a més d’acceptar aquesta proposició, agilitin les previsions per a l’exercici de 

l’any vinent, altrament, avança per al 2017 un balanç ben negatiu de les polítiques 

d’habitatge del Govern municipal. 
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La Sra. BARCELÓ diu que són conscients de l’increment de les ajudes al lloguer, 

tot i que encara són insuficients; en aquest sentit, es refereix a la partida d’1,5 

milions d’euros destinats a una campanya de sensibilització dels petits propietaris, 

una quantitat que consideren que seria molt més adient destinar a lloguer social. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera la demana al Govern que d’aquí a sis mesos 

presenti el Pla d’habitatge. 

 

El Sr. MÒDOL posa de manifest la seva absoluta confiança en el Sr. 

Montaner pel que fa a la política d’habitatge, i avança que donaran suport al Pla 

d’habitatge que es posi en marxa, tot i que no subscriguin algunes de les mesures 

que proposa. 

 

La Sra. LECHA justifica el vot contrari de la CUP per tot el seguit 

d’arguments que ha plantejat en la seva primera intervenció. 

I aprofita per instar el Govern municipal que faci realitat al més aviat 

possible totes les actuacions que ja és factible executar perquè, recorda, els 

terminis dels desnonaments no es poden posposar. 

 

El Sr. MONTANER diu que són conscients que no és fàcil arrencar la 

promoció d’habitatge social, i fa avinent que s’ha creat una comissió de promoció 

de l’habitatge social juntament amb Bagursa i el Patronat mitjançant la qual s’han 

adjudicat ja deu parcel·les per fer-hi nou-cents habitatges. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix els vots expressats i reitera 

l’advertència al Govern que sigui conscient que aquest ajuntament disposa de sòl i 

de diners per executar projectes. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tres vots en 

contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira– i trenta-vuit vots a 

favor de la resta de membres del Consistori amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 

presentar per a la seva aprovació el nou Pla municipal d'habitatge de Barcelona 

2016-22, en el termini màxim de 6 mesos. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6.-(M1519/1238) El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Primer.- Que l'Ajuntament de Barcelona adquireixi l'edifici del CADCI a rambla de 

Santa Mònica núm. 10, prèvia negociació amb el Ministeri de Foment. Segon.- Que 

aquest edifici es destini a la creació a Barcelona de l'Espai Memorial de la República. 

Tercer.- Que l'Ajuntament de Barcelona i el CADCI estudiïn una fórmula de 

partenariat per la gestió de l'espai. Quart.- Que es convidi a les diferents entitats 

memorialístiques de la ciutat a participar en el projecte. Cinquè.- Que es proposi 

instal·lar una sala estable d'interpretació sobre la memòria del CADCI i sobre la 

història del moviment obrer català i la seva lluita antifeixista. Sisè.- Que es proposi 

una biblioteca on poder accedir als diferents fons documentals de les entitats que 

formen part del lloc de memòria. Entre els quals s'hi podria consultar digitalment el 

fons retornat CADCI provinent del Centro Documental de Memòria Històrica 

(CDMH) de Salamanca, restituït a la Generalitat de Catalunya en compliment de la 
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Llei 21/2005 de restitució. El Sr. GARGANTÉ enceta la seva intervenció amb una 

salutació als companys i companyes del Centre Autonomista de Dependents del 

Comerç i de la Indústria, Entitat Obrera (CADCI), de la xarxa d’ateneus laics i 

progressistes i de la taula d’entitats represaliades pel franquisme. I observa que, de 

fet, avui hauria d’explicar aquesta proposició un company del CADCI en lloc seu. 

Tot seguit contextualitza el naixement, el 1903, del CADCI, en què el van 

crear un grup de treballadors del comerç com a organització autònoma basada en la 

instrucció, el mutualisme, l’excursionisme, l’esport, el catalanisme i la qüestió social. 

Així, aquesta organització es convertia en un element central del catalanisme popular 

i la classe treballadora de Barcelona. En aquesta línia, esmenta que van promoure les 

escoles mercantils catalanes, l’organització de la commemoració de l’Onze de 

Setembre a partir del 1905, l’oposició als acords de la majoria lerrouxista a 

l’Ajuntament en contra de la catalanitat, la campanya pel tancament dels comerços a 

les vuit del vespre, o el dret al descans dominical dels treballadors del comerç. Així, 

l’èxit i la centralitat del CADCI en la vida social i política va portar l’entitat a 

comprar la seva seu social a la rambla de Santa Mònica el 1914. 

Remarca que aquesta organització es va convertir en l’entitat per 

excel·lència on es va desenvolupar el separatisme catalanista de Francesc Macià, el 

socialisme catalanista de la Unió Socialista de Catalunya i la lluita per l’emancipació 

social dels treballadors i treballadores del comerç. 

Assenyala que en finalitzar la dictadura de Primo de Rivera i amb la 

proclamació de la República del 14 d’abril, el CADCI va adquirir un nou 

protagonisme amb la campanya de suport a l’Estatut d’Autonomia, la gran vaga dels 

treballadors dels serveis de la ciutat el novembre del 1933, que va significar guanyar 

la jornada de vuit hores; igualment, va lluitar per l’abolició del règim d’internat, 

l’augment salarial o la clàusula que impedia les represàlies als vaguistes. Destaca la 

mort de Jaume Compte, Manuel González Alba i Amadeu Bardina, que formaven 

part de l’escamot de 20 dependents en defensa de la República catalana, el 6 

d’octubre de 1934; la campanya del Front d’Esquerres o l’organització de 

l’Olimpíada Popular, entre moltes altres actuacions. 

Precisa que, just abans del cop d’estat militar i feixista del 1936, el CADCI 

tenia gairebé trenta mil associats i associades, que durant la guerra van arribar a ser 

més de cinquanta mil, i va mobilitzar la rereguarda contra el feixisme, va participar 

en l’economia col·lectivitzada, va organitzar l’ajuda als refugiats amb el Socors Roig, 

va enviar combatents al Front —a la Columna Macià-Companys, a la Karl Marx i a 

les Milícies Alpines— i va lluitar amb tota la seva força per l’alliberament social i 

l’alliberament nacional. 

Afegeix que amb l’ocupació militar i feixista de 1939 es va intentar 

aniquilar el CADCI i tot allò que significava, va patir l’espoliació del seu patrimoni, 

els seus militants van ser represaliats i l’organització prohibida. 

Recorda igualment l’escorcoll minuciós a la seu de l’organització el febrer 

del 1939, que va significar una de les requises més importants entre els 1.690 

escorcolls que es van produir a Barcelona, que va fer la delegació de l’Estat per a la 

recuperació de documents. 

Pel que fa a les vicissituds de la seu del CADCI, continua dient que el gener del 1944 

es va publicar el decret que va transferir la propietat de l’edifici de la rambla de Santa 

Mònica al Ministeri de l’Exèrcit, que posteriorment va passar al de Treball. I que el 

1985 la seu va passar a mans de la UGT, fruit dels acords entre el Ministeri de 

Treball, propietari de l’edifici, i les organitzacions sindicals UGT i CCOO per 

repartir-se el patrimoni sindical acumulat per l’Estat durant el franquisme. Assenyala 

que arran d’això, el CADCI va interposar una demanda judicial contra l’Estat i la 
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UGT per ocupació del seus espais, que va culminar el 1991 amb una sentència que va 

refusar la pretensió de l’entitat, i que reconeixia les lleis franquistes que justificaven 

la seva liquidació i el robatori de tot el seu patrimoni. 

No obstant això, subratlla que amb la Llei de memòria històrica del 2007 es 

deroguen expressament les lleis franquistes que represaliaven les entitats 

republicanes i antifeixistes, a la qual cosa s’hi suma el fet que la comissió mixta 

Estat-Generalitat ha reconegut el 2012 el CADCI com a entitat propietària dels seus 

fons espoliats dipositats a Salamanca. 

En conseqüència, afirma que aquesta organització està plenament legitimada 

per reclamar el seu patrimoni. I destaca que aquest Ple avui té l’oportunitat de 

retornar a la ciutat la dignitat, la lluita, la catalanitat i els projectes de transformació 

social que el CADCI va donar als treballadors i treballadores de Barcelona. 

Afirma que no estan disposats a permetre que torni a triomfar la impunitat 

feixista, i la voluntat de construir la memòria republicana, treballadora, antifeixista a 

la rambla de Santa Mònica; i confirma que més aviat o més tard, tornaran a fer 

créixer la nova República Catalana en aquell CADCI on els seus associats i 

associades havien somiat una Catalunya independent, dels treballadors i 

treballadores, i plena de dignitat. 

 

El Sr. MARTÍ saluda les persones convidades a aquesta sessió arran de la 

proposició de la CUP. 

Tot seguit, afirma que el seu grup veu amb bons ulls l’objectiu que 

persegueix la proposició, que és la recuperació d’un patrimoni que havia estat del 

CADCI i que va ser-li arrabassat el 1939. 

Expressa un seguit de raons per les quals estan d’acord amb la proposta, 

entre les quals, en primer lloc, el sentit de justícia amb la història de l’entitat; també 

per coherència política, atès que CiU ha donat suport i ha impulsat aquest tipus de 

plantejaments en diferents instàncies com les Corts espanyoles i el Parlament de 

Catalunya. 

Afegeix que també hi són favorables perquè la proposició demana 

literalment a l’Ajuntament que negociï, alhora que té un valor declaratiu i és positiva 

perquè no va contra ningú sinó a favor de l’herència d’aquesta entitat. I observa que 

la UGT disposa d’uns espais suficients per desenvolupar les seves activitats, de 

manera que no li cal l’edifici de la rambla de Santa Mònica. 

Ressalta que el CADCI va ser una entitat estrictament vinculada als 

moviments catalanistes cívics i socials, i va fer una feina molt lloable de formació 

dels seus associats, i per la seva protecció mitjançant els socors mutus i altres eines 

de promoció. Alhora, destaca que una de les raons és, també, que un dels seus 

presidents, Josep Puig i Esteve, l’any 1914 va ser el primer que va aconseguir que 

s’hissés per primera vegada la bandera catalana a l’Ajuntament d’ençà del 1714. 

Confirma, per tant, que tenen molts motius per estar a favor amb l’objectiu 

final que busca la proposició. Això no obstant, manifesta que s’abstindran en la 

votació perquè, en primer lloc, la proposta arriba al Ple en un context de tacticisme 

que, aïlladament, amb la seva aprovació no aconseguirà la solució del problema de 

fons que tan sols s’aconseguirà amb una negociació a diverses bandes, que confien 

que es produeixi ben aviat. Recorda que ERC va presentar aquesta proposta en 

comissió i que es va retirar, i va ser recuperada posteriorment pel grup de la CUP; i 

assenyala que s’inscriu en un moment de recuperació i realçament del patrimoni 

sindical de la ciutat. 

En conseqüència, expressa que correspon al Govern municipal, i a 

l’alcaldessa en concret, instar i impulsar el debat polític perquè s’arribi a un acord 
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amb la UGT, el Govern municipal i el CADCI. 

 

El Sr. SIERRA es pregunta si certament el que planteja la proposició és una 

prioritat per a la CUP i si realment ho és per als veïns i veïnes. Altrament, consideren 

que ja hi ha prou espais per a la memòria històrica, que la ciutat ja es plena de 

mausoleus per recrear la memòria de 1714 i d’exposicions sobre el president 

Companys, el màrtir de la causa afusellat pel feixisme. 

Insisteix que hi ha altres prioritats, i pregunta si saben quant costarà l’edifici 

de la rambla de Santa Mònica als ciutadans. 

Puntualitza, a més, que existeixen diverses resolucions judicials, entre les 

quals una que manifesta que s’extingeix la personalitat jurídica del CADCI el 1939 i 

que no es recupera fins al 1979, que entén que deixa ben clar que durant el 

franquisme aquesta entitat no va actuar; i una sentència del TSJC es pronuncia també 

en aquest sentit. Afegeix que posteriorment hi ha un acord pel qual la UGT té l’ús de 

l’edifici, que comparteix amb les oficines del CADCI i de SOS Racisme, entre altres 

entitats. En conseqüència, manifesta que no entenen per quin motiu aquest 

ajuntament hauria d’adquirir l’immoble. 

Finalment, recomana a la CUP que superi les seves obsessions amb la 

història, i que assumeixi que fa més de setanta anys que va acabar la Guerra Civil i 

que hi va haver una etapa de reconciliació a Espanya a partir de la Transició; 

igualment, entén que també haurien de superar l’episodi de 1714 i dedicar-se a 

atendre les necessitats reals de la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS constata que el Sr. Sierra ofèn amb la seva intervenció, ja 

que si fan falta encara espais per recuperar la memòria és perquè persones com ell no 

es refereixin al president Companys com si parlessin al No-Do. 

Dit això, assenyala que aquesta proposició suscita un debat en el seu grup 

entre allò que demana el cor, l’emoció i la raó històrica i pensar quin és el millor 

instrument perquè la història faci justícia. 

Remarca que CADCI representa molts dels valors fonamentals del que per a 

ERC ha de ser el model de país. Destaca que es tractava d’un model d’emprenedoria 

molt avançat per a la seva època, un moment en què el país bullia en inquietuds per 

ser més lliure i millor, i que va ser capaç d’aplegar sensibilitats molt diverses amb 

l’objectiu comú de canviar les coses, donar suport a les classes treballadores i 

construir un país més lliure i més just. Malauradament, la història va tallar aquestes 

aspiracions, malgrat que hi hagi qui ho vulgui negar; la Guerra Civil, la repressió i 

l’espoli no van restar aliens al CADCI, que va representar i impulsar tots els drets i la 

lluita que el règim va voler esclafar. 

Posa de manifest que si la memòria del CADCI encara és viva, ho és gràcies 

a la perseverança de totes les persones, algunes de les quals són avui aquí, que han 

mantingut i mantenen viva la institució. 

Comparteix la necessitat, doncs, que la ciutat recuperi l’edifici de la rambla de Santa 

Mònica, especialment per generar un pol cultural a la Rambla, i que és un element 

clau per recuperar aquest indret de la ciutat per a l’ús ciutadà. Subscriu que aquest 

edifici ha de ser un referent de la República i un lloc on s’exposi la història d’aquells 

anys a la ciutat. Igualment, se sumen a la necessitat d’un reconeixement històric per 

a l’entitat, que li ha estat negat fins ara. 

Altrament, dubten que l’instrument que fan servir avui en aquest Ple sigui 

l’adequat, i per aquest motiu el seu grup va retirar la proposició de la darrera 

comissió de Presidència. Justifica aquest dubte perquè entenen que és la manera 

d’atiar un foc que no beneficia ni la recuperació de l’edifici ni de la memòria. 
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Diu, a més, que tal vegada no és el més idoni perquè el conflicte vigent 

entre el CADCI i la UGT, amb sentències judicials prèvies que perjudiquen un acord 

que hauria de partir del reconeixement i el consens. 

Per tot plegat, anuncia l’abstenció del grup d’ERC, cosa que no exclou que 

l’Ajuntament faci les gestions oportunes per recuperar l’edifici per a la ciutat perquè 

és factible. 

 

El Sr. MÒDOL saluda els representants del CADCI, així com el secretari 

general d’UGT, Pepe Álvarez. 

Entrant a valorar la proposició de la CUP, entenen que no han de prendre 

part en la disputa per part d’una entitat per obtenir més espai en un edifici; i tot i que 

admet que el paper de l’Ajuntament i dels seus regidors és escoltar tothom, considera 

que aquest és un assumpte molt concret d’ús de l’edifici i que tal vegada no té massa 

a veure amb aquesta administració. 

Això no obstant, recorda que l’edifici de la rambla de Santa Mònica, 10, és 

propietat de l’Estat, i com a patrimoni sindical acumulat està cedit a la UGT en 

funció de la seva representació sindical. Puntualitza que els usos actuals de l’edifici 

són força variats, i remarca que el CADCI també hi disposa d’espai, juntament amb 

el sindicat de la UGT, el seu gabinet jurídic, Sindicalistes Solidaris, l’oficina de 

serveis de la UGT de Catalunya, a Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de 

Catalunya o l’Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant a Catalunya, entre altres. 

Igualment, també es refereix a les sentències judicials del 1991 i del 1995 en 

contra de les pretensions del CADCI actual d’adjudicar-se la propietat de l’immoble. 

Per tant, assenyala que, tractant-se d’un edifici públic cedit a usos sindicals, 

no consideren que l’Ajuntament hagi de comprar-lo per destinar-lo als mateixos usos, 

que és el que entenen que planteja la proposició. 

Opina que allò que cal és proposar emplaçaments alternatius per dur a terme 

les activitats que es proposen, sobre les quals no tenen res a objectar; o proposa que 

parlin amb la UGT com a actual responsable de l’immoble per valorar si es possible 

ubicar-hi part dels usos que pretenen. 

En conseqüència, avança el vot contrari a la proposició, especialment perquè 

pot generar conflicte d’interessos entre sindicats, menys encara quan la justícia s’ha 

pronunciat. 

 

La Sra. ESTELLER demana en nom del grup del PP la retirada de la 

proposició, que justifica, entre altres raons, perquè fa una revisió interessada de la 

història, des de la confrontació i l’odi, amb voluntat de dividir i de segmentar la 

societat que és el que la CUP persegueix amb aquesta mena de propostes. Concreta 

que en aquest cas polititza un edifici, utilitzat actualment per la UGT i altres entitats 

de caràcter social; i afegeix que hi ha dues sentències que avalen aquest ús, de 

manera que troba inadequat portar aquesta proposició al Plenari del Consell 

Municipal. El Sr. PISARELLO s’afegeix a les salutacions als representants del 

CADCI, de la UGT i altres organitzacions que són presents en aquesta sessió. 

Ratifica les conviccions republicanes i antifeixistes de l’equip de govern, 

atès que el feixisme és una de les experiències històriques que més va dividir la 

societat i amb termes criminals. Igualment, consideren que la preservació de la 

memòria històrica i la seva difusió és fonamental, que en el cas del CADCI engloba 

una part important de la lluita sindical a Catalunya, i també per comprendre què va 

ser el catalanisme popular i d’esquerres del primer terç del segle XX. 

Comparteix la idea que l’Estat ha de garantir el retorn als seus propietaris 

dels locals expropiats producte de la repressió de 1939. I destaca, com ja s’ha dit 
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aquí, que la resolució del conflicte involucra molts més actors i, per tant, s’hauria de 

produir en un marc de converses amb la UGT, que és qui té cedit l’ús de l’edifici. 

Igualment, entén que cal estudiar la manera de fer el procés de compra, atès 

que per iniciar-lo caldria determinar el projecte d’ús que es planteja, que en la 

proposició no es concreta llevat de la demanada d’ubicar en l’edifici de la rambla de 

Santa Mònica un espai de memòria de la Guerra Civil, del CADCI i del moviment 

obrer. 

Conclou que, com a ajuntament, es comprometen a valorar àmpliament 

aquest assumpte, i anuncia l’abstenció del Govern. 

 

El Sr. GARGANTÉ puntualitza que aquesta no és una proposició de la CUP 

sinó del CADCI. 

Considera que s’han expressat moltes excuses en el debat d’aquesta 

proposta. Observa que algunes ja les esperaven, per la qual cosa no té intenció de 

donar una resposta als continuadors del franquisme; altres, en canvi, l’han sorprès. 

Recorda, en aquest sentit, que la proposició va ser presentada inicialment per ERC, 

que després es va fer enrere, i que la CUP l’ha presentada sense moure ni una coma, 

atès que era el CADCI qui l’havia redactada. Afegeix que també els ha sorprès la 

mateixa actitud de CiU, quan el Sr. Ciurana, en qualitat d’advocat, havia confirmat la 

propietat del CADCI de l’edifici espoliat pel franquisme. 

Pel que fa al posicionament del Govern municipal, recorda que abans de 

l’estiu el CADCI li va fer arribar tota la documentació i el projecte, i que van ser 

rebuts fa pocs dies. 

Considera que tots els qui han buscat excuses per no votar la proposició han 

actuat per interès partidista i sindical. 

 

El Sr. SIERRA rebutja l’acusació de continuisme del franquisme, i constata 

que existeix una legalitat que confirma la propietat de l’immoble. 

 

El Sr. CORONAS puntualitza, arran de la intervenció de la Sra. Esteller, que 

la confrontació i l’odi es produeixen en un context de feixisme i repressió, i que ara 

es tracta de reparar aquell mal i no de justificar-lo. I afirma que la Transició no va 

servir per fer-ho, perquè mai no s’ha reparat ni mai no s’ha demanat perdó. 

Finalment, fa avinent al Sr. Garganté que fer-se enrere és impedir que 

prosperi l’acord, cosa que el seu grup no ha fet. 

 

El Sr. MÒDOL entén que termes com antifeixisme s’empren, de vegades, 

com a banderes pròpies, i considera que el millor memorial històric és una 

actuació responsable a dia d’avui. Per tant, demana que no es faci partidisme ni 

que ningú els pretengui donar lliçons. La Sra. ESTELLER considera que el Sr. 

Garganté parla abans de pensar, per la qual cosa és difícil que faci una intervenció 

encertada, i per tant apel·la a l’alcaldessa perquè com a moderadora reclami la 

retirada de les desqualificacions. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que en aquesta cambra hi ha llibertat 

d’expressió, i que mentre els debats siguin d’idees i de propostes ideològiques 

entra dins les competències del Ple; altrament, està d’acord que cal evitar les 

desqualificacions personals, però per totes les parts. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que comparteixen la filosofia de la proposició 

i la reivindicació que fa, però que la manera com ha estat plantejada en aquesta 
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cambra requereix temps per avaluar com es pot produir la compra, alhora que 

constata que el Govern té la seva pròpia política memorial i que estan oberts a 

discutir-la. 

Nega, doncs, que facin servir excuses, sinó que són conscients que cal 

parlar amb totes les parts implicades. 

 

El Sr. GARGANTÉ precisa que la UGT té la cessió d’ús de l’edifici però 

no d’usdefruit, ni és de la seva propietat, que continua sent del CADCI, que en 

cap cas ha dit que les entitats socials que l’ocupen hagin de marxar. 

Adverteix als grups que s’han abstingut que també ho fan del seu passat i 

de la seva història, i remarca que no es pot ser neutral entre el continuisme 

franquista i el CADCI. 

 

La Sra. ALCALDESSA, en qualitat de presidenta del Ple, posa de 

manifest que les abstencions en aquest punt han estat totes a favor del 

manteniment del diàleg, per tant considera que la qüestió no queda tancada, i que 

la proposició ha estat descartada. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-sis 

abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom i Montaner 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, i també pels Srs. 

Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila—, dotze vots en contra 

—emesos pels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, pels Srs. 

Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller— 

, i tres vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prec 1.- (M1519/1255) Que el Govern de la ciutat tingui en compte i 

consideri les conclusions de l'estudi tècnic encarregat per TMB, abans de prendre 

cap decisió sobre el pas del tramvia per l'avinguda Diagonal. El Sr. FORN destaca 

les conseqüències importants i directes sobre la mobilitat en un dels eixos 

principals de la ciutat que comporta la decisió del pas del tramvia pel tram central 

de la Diagonal. 

Addueix que convé estudiar les diverses opcions de transport públic, 

entre les quals les que apunta un estudi de TMB, i entén que en aquest cas es pot 

arribar a prendre una decisió per raons polítiques que no pas tècniques. 

 

La Sra. VIDAL confirma que es té en compte l’estudi esmentat, atès que 

ara com ara estan en fase de revisió de tots els estudis existents sobre el tramvia, 

entre els quals els de TMB, els de l’Ajuntament, els de l’ATM i els de la 

Generalitat, i a partir d’aquí procedir a l’encàrrec de dotze estudis que permetin 

actualitzar-los o complementar-los. 

Puntualitza que allò que pretenen és posar damunt la taula tot el rigor 

tècnic que exigeix un projecte d’aquesta magnitud, i afegeix que consideren que 
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ha mancat en el debat sobre el tramvia, especialment en els vessants econòmic, 

social i ambiental. Concreta que entre aquests estudis s’hi compta el Pla director 

d’infraestructures de la Generalitat, que manifesta que la unió del tramvia per la 

Diagonal és la inversió amb major taxa de retorn que es pot fer en matèria de 

transport a Catalunya. 

 

El Sr. FORN replica que el Govern municipal ha anunciat a bombo i 

platerets la connexió de les dues línies de tramvia per la Diagonal, de manera que 

entén que ja han pres una decisió. I afegeix que allò que demanen és que es debati 

des d’un punt de vista tècnic, i que es valorin les propostes alternatives, que a 

parer seu són més econòmiques i més sostenibles mediambientalment, com ara el 

bus elèctric articulat. 

Reitera que allò que demanen és un debat tècnic a fi que el Govern no 

actuï per pura ideologia i que sigui capaç de cedir un cert protagonisme al 

personal tècnic. 

 

La Sra. VIDAL valora l’equip tècnic municipal, i remarca que està 

treballant a fons aquesta qüestió, i que tant les diferents alternatives com la seva 

afectació a la mobilitat estan sent avaluades a fi de poder-les consensuar, motiu 

pel qual no accepten el prec. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans 

 

Prec 2.- (M1519/1245) Que es realitzi una auditoria externa de l'operació 

de licitació i adjudicació a una empresa privada del 60% de la participació i 

titularitat dels aparcaments incorporats a l'empresa BAMSA amb la finalitat 

d'investigar, analitzar, revisar i avaluar, i en el seu cas revertir, la gestió efectuada 

en aquesta operació que ha impedit que aquest gran patrimoni no reverteixi de 

forma directa en la ciutat. L'auditoria s'haurà de realitzar per un auditor 

independent i tenir com a objectiu: - Posar a disposició del conjunt dels ciutadans 

la informació de l'adjudicació del 60% de la titularitat de BAMSA a un 

adjudicatari privat, així com els motius que justifiquin la necessitat de 

concessionar a una empresa privada i evitar la reversió en el patrimoni de 

Barcelona. - En virtut de la necessària transparència exigible a tota operació de 

privatització de béns de titularitat pública, revisar i verificar els informes que van 

justificar les decisions i resolucions preses pel Govern municipal, amb la finalitat 

de proporcionar informació sobre els costos reals de l'operació i el destí dels fons 

obtinguts. La Sra. MEJÍAS precisa que aquest prec pretén aprofundir en la 

transparència de les operacions d’alienació de patrimoni públic de la ciutat. 

Manifesta que la transparència no és només el seguiment de la traçabilitat del 

diner públic, en què s’inverteix i com, sinó també les raons que justifiquen la 

presa de decisions. 

En aquest sentit, es refereix a la creació, la legislatura passada, de 

l’empresa Bamsa, a la qual es van incorporar vint-i-sis aparcaments, quinze dels 

quals gestionats directament per BSM, i onze en concessió administrativa, que 

havia de concloure aviat, a l’empresa Saba, i que podrien haver revertit en 

patrimoni de la ciutat. 

Afirma que tenen dubtes sobre les raons que justifiquen la privatització 

del 60% de la titularitat d’aquests aparcaments i en què beneficia la ciutadania. 

Indica que per aquestes raons sol·liciten una auditoria de l’operació esmentada. 
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El Sr. PISARELLO repeteix, com ja van dir en comissió, que el Govern 

no comparteix l’operació de privatització d’aparcaments municipals, 

essencialment perquè considera que tenen un paper fonamental en les polítiques 

de mobilitat, i alhora perquè poden conduir a la precarietat de les plantilles. 

Posa en relleu que l’operació esmentada va ser pactada pel grup del PP 

amb el Govern de CiU, que incorpora clàusules milionàries de reversió, i que es 

tracta d’un model que no comparteixen. Això no obstant, assenyala que segons els 

informes de què disposen no consta cap irregularitat en termes jurídics. 

Tanmateix, anuncia que accepten el prec perquè els grups municipals i la 

ciutadania tenen tot el dret de conèixer les raons per les quals es va procedir a la 

privatització i, així, doncs, posen a disposició de tots els grups els expedients i, si 

escau, la disposició a tirar endavant una auditoria. 

Manifesta que, mentrestant, el Govern garantirà que les empreses 

adjudicatàries compleixin les obligacions d’interès públic a què els obliga el 

contracte vigent. 

 

La Sra. MEJÍAS justifica els dubtes del seu grup perquè en el moment en 

què es va dur a terme aquesta operació no formava part del Consistori, i perquè les 

explicacions que els han donat els han semblat poc justificades quant al rendiment 

en benefici de la ciutadania. Així, el seu objectiu és saber l’ús que s’ha fet del 

diner públic i quines raons s’esgrimien per justificar la privatització. 

 

El Sr. PISARELLO reitera la plena disposició del Govern per facilitar 

amb transparència tots els expedients que calgui, i si encara resten dubtes, 

plantejar una auditoria independent. 

 

Prec 3.-(M1519/1246) S'iniciïn els treballs tècnics, així com el procés participatiu en l'àmbit de 

ciutat, que obri el debat ciutadà de com ha de ser el futur del Port Olímpic. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca la importància per a la ciutat del Port Olímpic, un 

equipament que ara com ara té greus problemes estructurals que requereixen una 

inversió important per garantir la seva viabilitat. Afegeix que es tracta d’una 

concessió administrativa atorgada per la Generalitat que finalitza el 2020, fet que 

genera certa preocupació en els concessionaris que hi operen pel que fa al seu 

futur. Precisa que es tracta de gairebé quaranta establiments que ocupen mil cinc-

centes persones, que esperen saber si l’Ajuntament té previst iniciar els tràmits per 

renovar-los la concessió administrativa, i de fer les inversions necessàries a fi de 

millorar els problemes estructurals que pateix l’equipament. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que comparteixen la preocupació 

expressada per la regidora, no només pel que fa al Port Olímpic, sinó pels ports en 

general; en aquest sentit, recorda que en el seu programa electoral s’hi apuntava la 

necessitat de fer un pla de ports esportius de Barcelona, amb un debat a gran 

escala. 

Admet, tanmateix, que el Port Olímpic arrossega problemes de fa temps, 

i entén que cal establir un debat amb la Generalitat, que és l’administració titular 

de la infraestructura. Precisa que el Govern municipal considera que la gestió 

d’aquest equipament ha de ser pública, i garantir una inversió pública en la millora 

de les instal·lacions. 

En conseqüència, avança que accepten el prec en el sentit que s’ha 

d’endegar un debat a escala de ciutat. 
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La Sra. MEJÍAS pregunta, atès que hi ha zones del Port Olímpic molt 

deteriorades i que algunes afecten directament el desenvolupament d’activitats 

dels concessionaris, si el Govern ha previst fer les inversions necessàries i la 

reserva pressupostària que les garanteixi. 

 

La Sra. ALCALDESSA fa avinent que s’ha creat un grup de treball en el 

Govern per tractar aquests aspectes. Entén que no es tracta només d’una qüestió 

de titularitat i d’inversions, sinó també d’usos, que requereixen ser tractats 

individualment. 

Precisa que el debat l’impulsarà la Tinència d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, que transversalment treballarà amb les gerències, amb el Districte de 

Sant Martí, i que vol comptar amb la col·laboració dels grups municipals i ampliar 

el debat a la ciutadania. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prec 4.- (M1519/1252) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un pla de salut mental adreçat a la 

infància i joventut incorporant la perspectiva de gènere. Aquest pla ha de fixar les 

línies d’actuació en la lluita contra l’estigmatització de les malalties mentals 

juvenils i s’ha de centrar en l’educació, la formació, la prevenció en el tractament 

de les malalties mentals juvenils. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda, en primer lloc, els representants de la Federació 

de Salut Mental de Catalunya. 

Tot seguit, remarca que una dada rellevant del darrer Informe de salut de 

Barcelona és que el percentatge de joves diagnosticats de trastorn mental greu s’ha 

més que duplicat d’ençà del 2005. Igualment, destaca que el suïcidi es consolida 

com la tercera causa de mort prematura, i alguns informes indiquen que podria ser 

la primera causa entre la població jove del país per davant dels accidents de 

trànsit. 

Observa que la prevalença de malalties com la depressió augmenta de 

manera preocupant entre les persones joves i, de fet, és la primera causa de 

discapacitat en l’adolescència, una realitat que fa aconsellable el desenvolupament 

d’estratègies de prevenció i seguiment d’aquest col·lectiu. Subratlla que els 

professionals insisteixen en la importància de la prevenció i la detecció precoç 

d’aquests trastorns els primers anys de vida, i la necessitat d’una atenció integral 

d’infants i adolescents, que implica els vessants psicoterapèutic i psicoeducatiu. 

Afegeix que també es constata la dificultat per detectar problemàtiques 

de salut mental en els casos en què no van associades a problemes d’aprenentatge 

ni generen una simptomatologia clarament visible. I constata que els centres de 

salut mental infantil i juvenil de l’Ajuntament de Barcelona estan desbordats per 

les demandes amb un temps d’espera per a la programació de visites molt llarg. 

En conseqüència, el grup d’ERC presenta aquest prec amb què demanen 

al Govern l’elaboració d’un pla de salut mental adreçat a la infància i la joventut, 

que incorpori la perspectiva de gènere i que fixi l’actuació en la lluita contra 

l’estigmatització de les malalties mentals infantils i juvenils, la informació, la 

prevenció i el tractament. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que el Govern comparteix la preocupació 

i l’enfocament plantejat al prec. 
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Afirma que el Govern entén que la salut mental constitueix un dret 

fonamental, una dimensió essencial de la salut personal i un factor clau per 

garantir el benestar de les persones i les famílies. Assenyala que parteixen del 

principi que la salut mental s’ha d’abordar integralment, oferint recursos a les 

persones en totes les franges d’edat, gènere i condició social per alleujar el 

malestar i el patiment psicològic. 

Quant al col·lectiu juvenil, remarca que cal tenir present que als centres 

de salut mental de la ciutat s’atenen 8.071 infants i joves a l’any segons les dades 

del darrer Informe de salut, de manera que cal treballar per la prevenció i en la 

promoció del benestar psíquic, físic i emocional de la població juvenil, motiu pel 

qual el comissionat de Salut prepara una estratègia de ciutat, que pretenen que 

estigui enllestida a finals del primer trimestre de 2016, i que es treballarà en el 

marc d’una taula de salut mental que es convocarà la darrera setmana de 

novembre, i en què seran presents els agents implicats en la salut mental. 

 

Prec 5.-(M1519/1253) Instar el Govern de Catalunya, que és qui té totes les competències en 

matèria de desaparicions forçades a Catalunya, perquè juntament amb el Govern 

de l’Estat actuïn amb celeritat per donar compliment als recents informes de 

l’Organització de les Nacions Unides en matèria de desaparicions forçades, 

s’actualitzi l’actual mapa de fosses, es reforcin gradualment les tasques 

d’exhumació sistemàtica de fosses amb supervisió judicial, i finalment s’impulsi 

el Banc d’ADN públic de la Universitat de Barcelona, i es facin les comunicacions 

pertinents. 

 

El Sr. CORONAS posa de manifest que diversos informes de l’ONU 

demanen celeritat a l’Estat espanyol en matèria de desaparicions forçoses, a la 

qual cosa s’afegeix la profunda frustració dels afectats pels obstacles 

administratius i les dificultats per accedir a la informació que ha de permetre a les 

famílies saber on són els seus membres. 

Remarca que és urgent que l’Estat adopti com a prioritat immediata la 

recerca de la veritat, un dret absolut d’acord amb la declaració sobre la protecció 

de totes les persones contra les desaparicions forçades i una obligació segons el 

dret internacional. Assenyala que les lleis vigents són insuficients, i només 

recullen una ínfima part de tot allò que haurien de recollir, mentre que les 

administracions només estan obligades a cooperar i facilitar la tasca dels familiars 

que ho sol·licitin, però en cap cas tenen l’obligació d’actuar d’ofici. Per tant, alerta 

que sense una administració que vetlli pels drets de la ciutadania i la memòria 

històrica serà la societat qui agafi el timó i endegui iniciatives com la del projecte 

“ADN de la memòria: Banc d’ADN de la UB de víctimes de la Guerra Civil 

espanyola”, que ha recollit mostres d’ADN de persones que busquen restes 

d’algun familiar desaparegut durant la guerra, i que podrien estar en alguna de les 

344 fosses comunes que hi ha oficialment a Catalunya. Assenyala que l’obertura 

de fosses no significa obrir ferides, sinó tancar-les, 

fet que s’anomena justícia reparadora. Destaca que aquest banc d’ADN és un pas 

més per combatre l’oblit d’un passat que mereix justícia; trobar i identificar les 

víctimes no és un dret, és una exigència. 

Feta aquesta introducció, llegeix l’enunciat del prec. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec del grup d’ERC, i fa seus els arguments 

expressats pel Sr. Coronas. 

Subscriu que la memòria històrica és una assignatura pendent, i valora la 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÀG. 85  

missió del banc d’ADN que ha de facilitar el dret dels familiars a identificar els 

seus morts. 

Destaca que fins ara hi ha hagut inacció i menyspreu per part dels partits 

del règim, que s’han desentès dels drets a què es referia el regidor; així com que 

s’estan vulnerant sistemàticament els drets dels familiars de les víctimes dels 

crims franquistes, especialment d’aquells que tenen els seus familiars encara a les 

més de tres-centes fosses que resten per obrir a Catalunya i on encara ara el règim 

bipartidista i monàrquic hereu del franquisme manté els republicans assassinats. 

Insisteix que cal trencar aquesta línia de continuïtat, d’aquests crims que 

són imputables als botxins feixistes però que han restat impunes per aquest règim, 

que tanca les vies judicials, accepta una llei inconstitucional com la d’amnistia, 

que intenta donar lliçons al món sobre crims comesos en altres llocs i és, 

altrament, incapaç d’investigar els que s’han comès al territori. Destaca que la 

categoria dels desapareguts és especialment dura perquè representa la vigència del 

crim polític. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prec 6.-(M1519/1249) Que el Govern municipal informi de les actuacions que té previst dur a 

terme respecte a la marina de luxe del Port Vell. 

 

El Sr. MÒDOL indica que el programa electoral de Barcelona en Comú 

parla d’aturar o revisar els projectes contraris al bé comú, entre els quals esmenta 

la marina de luxe del Port Vell, un projecte impulsat pel Port de Barcelona i 

vehiculat pel Govern de CiU, possible gràcies al suport del PP. Fa avinent que, 

concretament, en el programa esmentat es proposa investigar i rediscutir les 

condicions de la concessió de la marina de luxe i recuperar l’accessibilitat 

ciutadana fins a la línia d’aigua, eliminant la tanca del Port Vell i del moll de 

Barcelona. 

Així, demana al Govern pel seu plantejament quant a la revisió del 

projecte i que informi de quines actuacions ha previst dur a terme. La Sra. PIN 

precisa que el projecte de la marina de luxe del Port Vell es va iniciar durant el 

govern del PSC. Feta aquesta observació, assenyala que l’Ajuntament no té 

competències per intervenir al port, de manera que cal negociar amb l’Autoritat 

Portuària, a la qual han fet arribar la seva preocupació per repensar la relació entre 

el port i la ciutat, que passa per recuperar els accessos al mar dels molls del 

Dipòsit, d’Espanya i de la Barceloneta. 

Indica que, altrament, aquesta administració té competències per revisar 

el projecte d’un edifici d’una sola planta a l’entrada del Palau de Mar, on se 

situarà la nova recepció de la marina i les instal·lacions per a les tripulacions on 

ara hi ha un restaurant de luxe. Afegeix que també tenen pendent revisar quants 

llocs de treball ha generat la marina. 

 

El Sr. MÒDOL replica que no entén quina mena de vincle pretén establir 

la Sr. Pin entre la marina de luxe i el PSC. Tanmateix, agraeix la informació 

facilitada, i afegeix que consideren que, malgrat les limitacions de competències 

al port, és convenient establir un diàleg més fluid amb l’Autoritat Portuària i es 

posa a disposició del Govern municipal per aconseguir-ho. 
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La Sra. PIN diu que confia a comptar no només amb el grup del PSC sinó 

amb altres del Consistori per a les negociacions amb l’Autoritat Portuària. 

Recorda que el projecte de la marina de luxe aprovat durant el mandat passat va 

plantejar certs dubtes a l’Oficina Antifrau, i avança que abans de final d’any 

tindran una reunió per parlar d’aquest aspecte i revisar la concessió. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prec 7.- (M1519/1242) Instar el Govern municipal a revisar tot el procés d’aprovació urbanística i 

concessió de llicències de l’edifici del carrer Dalmases, 63, per determinar 

l’exigència de responsabilitats polítiques per part de l’Ajuntament. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que ara fa tres anys que el TSC va 

declarar il·legal la concessió de les llicències urbanístiques i d’edificació d’un 

edifici al carrer Dalmases, 63, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Precisa que 

aquesta sentència en confirmava una d’anterior sobre el mateix plantejament, de 

manera que l’Ajuntament aprovà un planejament urbanístic que els tribunals 

anul·len per dues vegades. 

Posa de manifest que aquest darrer pronunciament judicial ha tingut com 

a conseqüència per a aquest ajuntament el pagament de 14,8 milions d’euros en 

concepte d’indemnització, per aquest motiu consideren que el Govern hauria 

d’acordar d’ofici la revisió del procés d’aprovació de llicències d’aquests edificis. 

 

La Sra. SANZ indica que aquest assumpte es va tractar a bastament en la 

darrera sessió de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de manera que 

respon com ja ho va fer, en el sentit que han revisat el procés, així com que han fet 

una anàlisi exacta de tot l’assumpte. En aquest sentit, remarca que les 

discrepàncies són fruit d’una diferència de caràcter estrictament tècnic en la 

interpretació de la normativa urbanística per part de l’Ajuntament i dels tribunals. 

Per tant, puntualitza que es basa en una disparitat d’interpretació en dues voreres 

diferents d’allò que permet la llei. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ rebat els arguments 

de la Sra. Sanz, atès que es refereixen a un projecte urbanístic que ha estat anul·lat 

pels tribunals dues vegades; alhora, recorda que el seu grup va advertir que el 

projecte esmentat contenia nombroses irregularitats i que podia donar lloc a 

responsabilitat patrimonial d’aquest ajuntament, tal com ha passat. 

Pregunta al Govern per quin motiu vol silenciar la gravetat del fet, i 

demana que es revisin d’ofici tots els informes que van emetre els tècnics 

municipals a fi de determinar si hi va haver alguna responsabilitat més enllà de la 

disparitat de criteris. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que els tribunals han fet la revisió a què apel·la 

el regidor, i han conclòs que no existeix ni mala fe ni incompetència tècnica, 

malgrat que hi ha una disparitat de criteris. 

Accepta, però, que han de ser reflexius perquè això té una conseqüència 

econòmica per a aquest ajuntament que cal evitar que torni a passar en el futur. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1.- (M1519/1256) Quins són els plantejaments de futur de l’Ajuntament de Barcelona 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÀG. 87  

respecte a la seva participació en el Consorci de la Zona Franca? 

 

El Sr. TRIAS formula la pregunta i destaca la importància per a la ciutat 

del Consorci de la Zona Franca. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que aquest assumpte ja ha estat tractat 

avui i ha assolit un gran consens. Reitera que es tracta d’un aspecte institucional, 

malgrat que està disposada a assumir totes les responsabilitats que li pertoquin. En 

aquesta línia recorda que, a sol·licitud seva, tindrà una reunió imminent amb el 

delegat de l’Estat orientada a convocar, al més aviat possible, un ple del Consorci 

a fi de revisar, en primer lloc, el pressupost. Afegeix que, paral·lelament, ha 

encarregat als serveis jurídics un estudi que permeti modificar la governança del 

Consorci a fi de recuperar el lideratge de l’Ajuntament en aquesta institució. 

 

El Sr. TRIAS fa avinent a l’alcaldessa el ple suport del seu grup, però 

apunta que cal tenir ben clar què volen fer. En aquest sentit, fa notar que el 

problema no el tenen amb el delegat de l’Estat, sinó amb el ministre responsable 

així que acabi el període electoral, i hauran d’exigir que el Consell 

d’Administració del Consorci no tingui la composició actual, sinó que estigui 

compost per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l’Àrea Metropolitana. 

Addueix que això no és impossible de realitzar, atès que amb l’aplicació 

de l’article 150.2 de la Constitució es podria fer immediatament el traspàs si hi ha 

voluntat política. 

Insisteix que, entre tots, haurien de plantejar aquesta possibilitat amb el 

màxim rigor i consensuar-lo tal com es va fer amb la Carta municipal. 

 

La Sra. ALCALDESSA reitera l’acord i el consens expressat en aquesta 

mateixa sessió, i els insta a continuar-ho treballant els propers dies. Afegeix que 

els mantindran informats de totes les passes que es vagin fent, amb la 

determinació del Govern municipal en la defensa de la sobirania municipal i, 

concretament, del lideratge que ha de tenir l’Ajuntament en el Consorci de la 

Zona Franca, una eina essencial per al planejament econòmic de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Preg. 2.- (M1519/1250) Com pensa aturar el Govern municipal les ampliacions de grans 

superfícies previstes a la ciutat (Heron City, La Maquinista, Sagrera)? 

 

El Sr. COLLBONI formula la pregunta amb relació a l’ampliació de 

grans superfícies comercials, dient que el seu grup és partidari que hi hagi 

pluralitat de superfícies a la ciutat. Lamenta, però, que els darrers anys s’hagi 

trencat l’equilibri i alerta que cal vetllar perquè no es produeixi la desertització 

comercial en determinats barris de la ciutat. 

Es remet al programa electoral de Barcelona en Comú, en què es parla 

d’aturar o de revisar els projectes contraris al bé comú, entre els quals citen 

explícitament les superfícies comercials objecte de la present pregunta —Heron 

City, La Maquinista i La Sagrera—. Fa notar la coincidència amb el programa 

electoral del PSC, i el fet que en la passada legislatura van defensar el mateix que 

el grup d’ICV- EUiA, actualment a la coalició de govern. 

 

La Sra. ALCALDESSA afirma que el Govern comparteix plenament la 
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preocupació expressada pel regidor per les ampliacions de grans superfícies 

comercials, sobretot perquè consideren que el comerç de proximitat és essencial 

per a l’estructura econòmica de la ciutat que volen, cohesionada i que distribueix 

la riquesa. En conseqüència, entén que per ser coherents amb la defensa del 

comerç de proximitat s’ha d’estar en contra de les ampliacions que, 

malauradament, el seu govern va trobar molt ben lligades per l’anterior, 

especialment en els casos d’Heron City i La Maquinista. Precisa que jurídicament 

tenen molt difícil actuar contra el silenci administratiu en el cas d’Heron City, 

però avança que volen estudiar totes les possibilitats, alhora que convida el grup 

del PSC a fer aportacions per revertir, frenar o redissenyar aquestes operacions 

perquè siguin al menys agressives possible amb l’entorn veïnal i comercial. 

Quant a l’operació de La Sagrera, que es remunta a mandats anteriors, 

concreta que hi ha molt més marge d’intervenció, i avança que estan determinats a 

revisar-la. 

 

El Sr. COLLBONI avança la predisposició del seu grup per dur a terme 

totes les accions necessàries per evitar l’ampliació de metres comercials a la 

ciutat. Això no obstant, fa avinent que estaran molt amatents a tot allò que faci el 

Govern en aquest sentit. 

En el cas concret d’Heron City, pregunta si s’han posat en contacte amb 

la nova propietat per saber si té intenció d’ampliar els metres comercials. 

Quant a l’ampliació de La Maquinista, aprovada el 2014 amb els vots 

favorables de CiU i del PP, remarca que cal que la propietat presenti un pla de 

millora urbana (PMU), que l’Ajuntament haurà de tramitar obligatòriament perquè 

la propietat hi té dret, i pregunta en quin punt està, atès que si encara no s’ha 

presentat el PMU esmentat es pot activar el silenci positiu. 

Finalment, amb referència a La Sagrera, pregunta si tira endavant l’acord 

a què es va arribar amb la ministra d’Obres Públiques. La Sra. ALCALDESSA fa 

avinent al Sr. Collboni que la Sra. Sanz està a la seva disposició per donar-li 

detalladament totes les informacions que sol·licita. De tota manera, confirma que 

no s’ha produït el contacte amb la nova propietat d’Heron City; i, quant a La 

Sagrera, assenyala que no es va parlar de l’ampliació comercial amb la ministra, 

sinó que li van traslladar l’obligació del ministeri responsable de fer les 

infraestructures ferroviàries sense l’excusa de l’existència d’una plusvàlua 

comercial immobiliària. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 3.- (M1519/1243) Quins serveis pensa el Govern municipal remunicipalitzar, indicant el 

calendari i el cost per cadascun? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que, moltes vegades, tenen la 

sensació que l’alcaldessa governa a través del Twitter, i no des del BOPB o la 

Gaseta Municipal, que és on correspondria. En aquest sentit, recorda la frase 

recurrent de Barcelona en Comú durant la campanya electoral “Barcelona en 

venda”, per contraposar-la al seu compromís electoral, que ara ha de ser de 

govern, de remunicipalitzar els serveis municipals i revertir-los a la gestió pública. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que en plantejar la remunicipalització es 

refereixen als serveis bàsics que ha de prestar l’Ajuntament que, per diverses 

actuacions impulsades pels grups del PP o de CiU, s’han anat privatitzant i 
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externalitzant com és el cas de les escoles bressol o la televisió pública de 

Barcelona. 

Assenyala que no pot respondre amb detall la pregunta perquè actualment 

estan elaborant el mapa de les externalitzacions municipals, en gran part 

impulsades per la coneguda com Llei Montoro, que amb l’excusa de l’austeritat 

provoca la privatització de serveis públics i l’externalització, i impedeix la 

contractació i l’oferta públiques. 

Justifica l’elaboració d’aquest mapa per ser transparents i, també, per 

avaluar quins casos són prioritaris i també quins es poden recuperar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dedueix de la resposta que el Govern 

municipal no té idea de quins són els serveis en aquesta situació, ni dels costos, ni 

del calendari. Concreta que entre aquests serveis hi ha els serveis socials, el 

d’atenció domiciliària, el tramvia, àmbits de gestió de transport públic, els serveis 

funeraris, més de la meitat dels aparcaments de titularitat municipal o els actius de 

Regesa. 

Retreu al Govern, doncs, que plantegi un discurs sobre la base de 

“Barcelona en venda” i, a canvi, no sigui capaç de dir si té intenció de revertir les 

privatitzacions de serveis. Igualment, fa notar que el govern actual empra el terme 

externalització en contraposició al de privatització, i apunta un seguit 

d’actuacions dutes a terme en el present mandat sota aquest epígraf. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica l’argumentació del regidor dient que només 

d’arribar al govern van garantir la gestió directa de les escoles bressol, que sens 

dubte són un servei municipal bàsic; i afegeix que pretenen la municipalització 

d’externalitzacions que poden incórrer en cessió il·legal de treballadors, com és el 

cas de BTV; i en els casos en què no es pot revertir l’externalització assegura que 

treballaran per millorar les clàusules i evitar la precarietat en el sector. Del Grup 

Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Preg. 4.- (M1419/1239) Quantes són, quan s’acaben —entenen que aquest govern no en renovarà 

cap d’elles si aquesta empresa no compleix les condicions per les quals lluiten els 

treballadors i treballadores— i quin cost tenen per a les arques municipals les 

diferents externalitzacions que l’Ajuntament de Barcelona i els seus diferents 

organismes i empreses mantenen amb Telefónica (Movistar)? 

 

La Sra. LECHA es refereix a la vaga de Movistar, anomenada “revolució 

de les escales”, i recorda que la CUP va signar el compromís de les escales, en què 

textualment es deia que es comprometien a suspendre, revertir i no renovar cap 

contractació pública de serveis amb Movistar i qualsevol altra empresa que no 

garanteixi que tots els treballadors i treballadores, directes o subcontractats, que 

intervenen en la prestació tinguin una jornada màxima de 48 hores i dos dies de 

descans, i que se’ls retribueixi amb un salari digne. 

Indica que el 5 de juny passat el Govern de la ciutat va informar que 

reduiria la relació contractual de l’empresa de telefonia esmentada amb 

l’Ajuntament de dotze a sis mesos, un contracte que finalitza els propers dies i que 

si no es renova implica l’aturada del servei. Remarca que s’ha reduït amb la 

voluntat i el compromís de revisar el contracte per fer complir els drets dels 

treballadors i treballadores establint un diàleg amb Telefónica-Movistar. 

Feta aquesta introducció, formula la pregunta. 
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La Sra. ALCALDESSA indica que, segons les dades que els ha 

proporcionat la gerència, actualment tant l’Ajuntament com els organismes 

autònoms mantenen dos contractes amb el grup Telefónica: el Lot 1 de telefonia 

fixa i el Lot 5 d’accés a internet distribuït del contracte de telecomunicacions, 

estructurat en cinc lots, i que va ser adjudicat l’agost de 2013 amb un cost estimat 

per al 2015 de 

3.250.000 euros amb IVA inclòs, xifra que suposa una reducció del 26% respecte 

al contracte anterior. Assenyala que el contracte finalitzava l’agost d’enguany i 

que s’ha prorrogat fins al gener de 2016. 

Afegeix que el contracte de serveis de manteniment de la plataforma 

d’atenció ciutadana contractats per l’IMI, per un import de 208.265 euros IVA 

inclòs, finalitza el maig de 2016. 

Informa que, atès que el contracte de telefonia preveu una pròrroga de 

divuit mesos, actualment els serveis municipals estan analitzant tècnicament i 

econòmicament la conveniència de fer-la efectiva i per quin període. 

 

La Sra. LECHA demana a l’alcaldessa que els facin arribar per escrit la 

informació que acaba d’apuntar. 

Dit això, recorda que el compromís era ferm i que va ser signat per Ada 

Colau, per Alfred Bosch per ERC, per ella mateixa en nom de CUP-Capgirem, per 

Dolors Sabater per Badalona, Vidal Aragonés per Crida-Cornellà i per molts altres 

municipis. Igualment, es refereix al seguiment que es fa d’aquests compromisos. 

 

La Sra. ALCALDESSA ratifica que la Primera Tinència d’Alcaldia 

segueix de prop aquest assumpte, i que està a disposició dels grups municipals per 

informar-los. Confirma que el Govern municipal farà tot allò que estigui al seu 

abast per lluitar contra la precarització en general, una de les seves prioritats en 

matèria de drets laborals. Admet que estan obligats a garantir el servei, però 

afirma que faran tot el possible, en els casos en què no es pugui revertir la 

contractació, per millorar clàusules o establir negociacions per millorar les 

condicions laborals i garantir els drets dels treballadors i treballadores. 

 

Preg. 5.- (M1519/1240) En vista del model de subcontractació que existeix a la televisió pública de 

Barcelona (BTV), és conscient l’Ajuntament de Barcelona d’aquesta situació, per 

posar un exemple, és conscient que a l’empresa subcontractada Antena Local hi 

havia un desviament del que pagava ICB, SA (BTV) per uns sous del programa El 

pla B quan la realitat salarial dels treballadors i treballadores que el realitzaven era 

una altra i saben qui és el responsable del desviament d’aquests diners? 

 

El Sr. GARGANTÉ es refereix al fet que fa més de vint anys que el 

model de subcontractació de BTV té, entre altres conseqüències, l’acomiadament 

sistemàtic de treballadors i treballadores cada temporada per tornar-los a 

contractar a l’inici de la següent, fet que suposa inestabilitat laboral, pèrdua 

d’antiguitat i de cotització a la Seguretat Social. 

Igualment, esmenta el judici per cessió il·legal de treballadors, atès que 

els sous que percebien aquests treballadors no eren els que constaven en els 

pressupostos; així com la contractació fraudulenta de treballadors com a falsos 

autònoms. 

En conseqüència, formula la pregunta de quines mesures s’han pres per 

investigar aquest doble enriquiment de l’empresa Antena Local, subcontractada 

per BTV, i si tenen coneixement de qui s’ha beneficiat d’aquests diners. 
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El Sr. PISARELLO, d’entrada, agraeix la pregunta perquè els ha obligat 

a preguntar a BTV què estava succeint. 

Indica que els programes produïts per les diferents productores de BTV 

s’abonen en funció dels pressupostos de cada programa complert; i en la mesura 

que són les productores qui contracten el seu personal, són elles qui fixen les 

retribucions. 

Assenyala que en el cas concret del programa El pla B, en el judici 

celebrat a l’octubre va quedar acreditat que les retribucions que liquidava la 

productora estaven per sobre de les normes col·lectives del sector. Tanmateix, 

arran de la pregunta de la CUP es va demanar a ICB que investigués la qüestió, i 

han constatat que no hi ha cap indici ni constància directa que s’hagin produït 

desviacions dels pressupostos. Això no obstant, han demanat tota la informació 

referent a Antena Local pel que fa als comprovants de despesa que afectin el 

pressupost del contracte. 

En conseqüència, confirma que la voluntat del Govern és aclarir els fets i 

prendre les mesures o sancions corresponents, si escau. 

 

El Sr. GARGANTÉ addueix que en un moment determinat el tinent 

d’alcaldia va afirmar que les irregularitats s’havien posat de manifest gràcies a la 

col·laboració de molts treballadors i treballadores de la casa, que han actuat amb 

valentia denunciant la cessió il·legal de treballadors i acomiadaments. 

Per tant, pregunta si, tenint en compte aquesta situació, el Govern serà 

proactiu per aconseguir la readmissió de les persones acomiadades i la 

fiscalització dels comptes de BTV amb relació a tots els programes que ha 

subcontractat. El Sr. PISARELLO es remet a la resposta a una altra pregunta amb 

relació a les sentències pendents, i que el Govern no tenia intenció de recórrer, en 

el sentit que obliguessin a la readmissió de treballadors. 

Ratifica que estan a favor de la internalització dels treballadors, així com 

de detectar, amb la col·laboració dels grups del Consistori, situacions de frau en la 

contractació. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

 

MOCIONS 

 

Moció 1.-  NOMENAR com a membres de la comissió no permanent del Consell 

Municipal d’estudi de la candidatura olímpica i paralímpica dels Jocs d’Hivern de 

Barcelona-Pirineus, les persones següents: 

President: Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 

Vicepresident: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Membres: 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà del grup municipal de CiU 

Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán del grup municipal de C's 

Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges del grup municipal d’ERC 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas del grup municipal del PP 

Im. Sr. Josep Garganté i Closa del grup municipal de la CUP - Capgirem 

Barcelona 

Secretari: El secretari general de la corporació o funcionari lletrat/da en qui 

delegui. 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÀG. 92  

 

El Sr. ASENS recorda que aquest punt es desprèn del mandat del ple 

extraordinari en què es va acordar la creació de la comissió. 

Dit això, expressa la solidaritat del Govern amb un company advocat que 

acaba d’entrar a presó arran de l’operació Pandora, fet del qual s’acaben 

d’assabentar. 

 

La Sra. FANDOS considera que la creació d’aquesta comissió és una 

bona oportunitat perquè hi compareguin federacions esportives, esportistes, 

alcaldes del Pirineu i membres d’altres administracions a fi d’avaluar l’oportunitat 

de celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern. 

Demana al Govern rapidesa en la constitució de la comissió, atès que ja 

han transcorregut tres mesos d’ençà que es va acordar la seva creació. 

 

El Sr. ALONSO es felicita perquè finalment s’hagi creat la comissió, i 

està d'acord amb la regidora Fandos quant al retard en constituir-la. 

 

El Sr. CORONAS avança l’abstenció del grup d’ERC perquè entenen 

que es tracta d’un acord bilateral, i remarca que ningú no els ha demanat l’opinió 

sobre la presidència de la comissió. 

 

La Sra. ANDRÉS entén que aquesta comissió suposa un bon marc per 

dialogar sobre el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern, important no només per a 

Barcelona sinó per a tot Catalunya. Per tant, demana que es convoqui de manera 

immediata i que s’acordin les seves normes de funcionament. El Sr. 

FERNÁNDEZ DÍAZ considera que els pros i els contres de la candidatura 

olímpica ja estaven estudiats i dictaminats, i tan sols falta que es pronunciï el Ple i 

saber si es complirà el compromís de convocar una consulta ciutadana respecte 

d'aquest tema. 

Seguidament, i qualificant-ho de qüestió d’ordre, es refereix al fet que el 

Sr. Asens acaba d’expressar la solidaritat del Govern municipal amb una persona 

detinguda pels Mossos d’Esquadra en el marc d’una operació judicial. Pregunta si 

ho ha entès bé i, per tant, si la Sra. Alcaldessa avala les paraules del tinent 

d’alcaldia, atès que, al seu parer, revesteix la gravetat suficient. 

 

El Sr. ASENS puntualitza que ha expressat la solidaritat amb un 

company advocat a títol personal. 

 

El Sr. GARGANTÉ se suma al suport a l’advocat detingut com a grup. 

Quant a l’assumpte que els ocupa recorda que ja van expressar el rebuig a 

la creació de la comissió i, encara més, a la celebració dels Jocs Olímpics 

d’Hivern perquè malmeten el territori, especulen econòmicament en benefici de 

pocs i generalitzen la precarietat laboral durant el temps que duren. 

Reitera que el seu grup no vol formar part de la comissió, que al seu parer 

significa una despesa afegida als 2,5 milions d’euros de l’oficina. 

 

S’APROVA la moció en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas 

i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira, després d’haver-se declarat la urgència amb el vot en contra dels Srs. 

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

 

 

Moció 2.-  PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec del regidor 

d’aquest Ajuntament presentada per l’Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas, i trametre 

certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte d’atribució de 

la vacant esmentada al candidat que correspongui de la llista electoral de 

Barcelona en Comú. 

 

El Sr. VIEJO destaca que Barcelona en Comú ha arribat a aquest 

ajuntament arran de l’onada de mobilitzacions com a clam ciutadà per exigir més 

democràcia i de millor qualitat, i que mira cap al futur d’un país nou i diferent. 

Admet que tenen discussions sobre quin és aquest país, però entén que és 

evident que hi ha un procés constituent, un poder constituent que està avançant 

amb força i que els fa mirar el futur amb il·lusió, però també amb una 

repolitització intensa. Remarca que han arribat aquí intentant promoure un canvi 

polític, una institucionalitat diferent, amb un codi ètic que basteix d’una altra 

manera la política i que no permet l’acumulació de càrrecs, que exigeix que 

qualsevol persona que vulgui fer política l’ha de fer com a ciutadana de peu, i que 

ha d’estar ratificat per les urnes, però també per processos democràtics previs. 

Per aquests motius, manifesta que avui, quan surti d’aquesta sala, tornarà 

a la seva condició de ciutadà normal i corrent, i no de polític professional. 

 
S’APROVA, per unanimitat, aquesta moció, després d’haver-se declarat la 

urgència també per unanimitat.  

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DI 1.-  Davant la lacra social de la violència masclista a la nostra societat, que 

lluny de reduir-se, any rere any persisteix, tot i els esforços esmerçats fins ara. 

Tenim l'obligació de desplegar tots els mecanismes al nostre abast per combatre-la 

i garantir, d’aquesta manera, el dret fonamental a una vida lliure de violència per a 

les dones que la pateixen així com per a les persones del seu entorn immediat, fills 

i filles, que també en viuen les conseqüències. 

Considerem que davant aquest fenomen totes les persones, entitats, actors 

socials i judicials i especialment les institucions públiques, estem citades a 

contribuir encara més i per totes les vies possibles a la prevenció d’aquesta 

violència, i a l'atenció i recuperació de les persones que la pateixen. 

Sabem que els ajuntaments, com a institució més propera, som 

imprescindibles per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que 

estableix la Llei estatal de 2004 i la Llei catalana 5/2008. L’Ajuntament de 

Barcelona, gràcies a la Carta municipal de Barcelona, té les competències per 

oferir els serveis complementaris necessaris per a la promoció de la igualtat de 

gènere, la prevenció de la violència contra les dones i l’atenció i recuperació de 

les dones en situació de violència masclista. 

Si bé fins a dia d’avui l’Ajuntament de Barcelona ha adquirit un 

compromís pressupostari i de provisió de serveis en augment pel que fa a la lluita 

contra les violències masclistes, a causa de la magnitud del problema de la 

violència masclista en la nostra societat, i per tant també a la nostra ciutat, cal un 

compromís social i polític més ferm per tal d’avançar en la seva eradicació. 

D’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del 

Reglament orgànic municipal, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu 
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posicionament i aprovar la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: 

- Col·locar el 7 i el 25 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament 

una pancarta violeta amb el lema "Contra les violències masclistes" i fer-ho 

igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència cap 

a les Dones. 

- Elaborar un protocol de dol de ciutat, definit conjuntament amb les 

entitats i els moviments feministes de la ciutat que permeti visibilitzar el rebuig 

institucional de manera sistemàtica i ferma. 

- Sostenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, 

materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i 

psicològica a les víctimes de violència masclista, complint amb la Llei 5/2008, de 

24 d'abril, i establint un sistema de finançament local a mitjà i llarg termini, que 

sigui progressiu, i en cap cas que es redueixi, si el fenomen no es redueix 

substantivament. 

- Proporcionar en major mesura una atenció estable i de qualitat, en 

condicions d'àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que 

inclogui la rehabilitació, avaluació i seguiment dels serveis per a la igualtat i 

contra la violència masclista. 

- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en 

tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar 

i amb els diferents actors socials de la ciutat. Sensibilitzar contra el sexisme en 

l'activitat cultural, d'organització de festes, oci nocturn, de seguretat i convivència 

i totes les actuacions i serveis de competència municipal. 

- Eradicar el sexisme, la segregació, la persecució i els estereotips 

sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 

- Garantir una atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i 

altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat 

sexual, migrants, amb diversitat funcional, en situació d'atur o dependents, i no 

incórrer en la victimització múltiple en els processos d'atenció. 

- Ampliar la participació de la societat civil, en particular les 

organitzacions de dones en la resolució d’aquest problema, i afavorir les 

iniciatives de lluita i compromís per una vida lliure de violència masclista. 

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de 

Gènere, perquè en el seu seguiment i informes al GREVIO per a l'aplicació del 

conveni d'Istanbul que estableix el seu article 68 inclogui, conforme als articles 

7.3 i 18.2, les actuacions de l'Administració local. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Pérez. 

 

DI 2.-  El 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, 

s’enceten els actes de la campanya Pobresa Zero. 

Enguany, més de 3.200 organitzacions, entitats socials, de pau, drets 

humans i cooperació de Catalunya, així com sindicats, col·legis professionals i 

altres organitzacions agrupades en la plataforma Pobresa Zero insten els nous 

parlamentaris a posar en agenda 41 mesures en els àmbits d’economia i mercat de 

treball, habitatge, educació, salut i serveis sociosanitaris, prestacions socials, 

polítiques migratòries, fiscalitat, comerç, transaccions financeres, deute públic, 

inversions de transnacionals i cooperació internacional. 
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Aquestes organitzacions reclamen fer de Catalunya un país més just, on 

totes les persones tinguem les mateixes oportunitats per a una vida digna i plena, i 

que alhora contribueixi a fer-ho possible també arreu del món. 

A casa nostra es fa evident que cal continuar treballant per eradicar la 

pobresa i les desigualtats, ja que malauradament les vulneracions de drets i 

l’exclusió social són realitats existents a Catalunya. Aquesta situació posa de 

manifest la necessitat d’un canvi de model econòmic, social i polític dirigit cap a 

la justícia global, la qual té per objectiu la transformació de les relacions de poder 

que generen desigualtats, mitjançant, entre altres, la redistribució dels béns i 

l’educació per una ciutadania global. 

A Barcelona hi ha famílies que cobren un subsidi de 426 euros mensuals, 

són famílies vulnerables a patir la pobresa o que l’estan patint. 

Barcelona sempre s’ha caracteritzat pel seu esperit solidari. Ara ens toca 

a nosaltres, a l’alcaldessa i a les regidores i regidors, fer un pas més per aprofundir 

en les dimensions de l’atur, la pobresa i les desigualtats, conèixer les seves causes, 

avançar mitjançant el diàleg i el debat amb les organitzacions, moviments i 

plataformes socials. 

Tenint en compte la importància de les demandes i reivindicacions de les 

3.200 organitzacions adherides la plataforma Pobresa Zero. 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

I. Adherir-se al manifest "12 fronts en la lluita contra les desigualtats". Construir 

un mercat de treball just i una economia centrada en les persones. Segons l'OIT, “el 

treball remunerat dignament ha de constituir la base de les estratègies encaminades a 

reduir la desigualtat”. Les diferències entre els salaris més alts i els més baixos han 

crescut a escala mundial, però a Espanya les desigualtats s’han eixamplat més que en 

qualsevol altre Estat desenvolupat i la bretxa de gènere continua creixent. A 

Catalunya, el 15% dels treballadors són pobres i els salaris estan per sota de la 

mitjana europea. Per superar aquest atzucac cal generar ocupació de qualitat amb un 

nou marc laboral orientat a repartir el treball i promoure l’equitat i la inclusió social, 

amb contractes que garanteixin l’estabilitat i la dignitat, un salari mínim més alt i una 

inspecció efectiva que eviti abusos. L’avenç cap a un nou model productiu i 

econòmic basat en l’ètica i la justícia social ha d’incloure polítiques de suport a 

l’economia solidària i un paper directe del Govern com a generador de canvis a 

través de clàusules socials de contractació i compra pública. 

II. Educar sense deixar ningú enrere. Totes les persones tenim dret a 

l’educació, però la desigualtat econòmica i social condiciona l’èxit educatiu dels 

infants i joves. Procedir d’entorns empobrits suposa accedir més tard a l’oferta 

educativa, tenir pitjors resultats i abandonar abans el sistema. El percentatge de joves 

catalans que deixen prematurament els estudis o que ni estudien ni treballen és dels 

més alts d’Europa. No corregir les desigualtats suposa una vulneració de drets i un 

atac a la cohesió social. Per redreçar-ho cal garantir una educació equitativa i de 

qualitat que asseguri la igualtat d’oportunitats, apostant per l’educació 0-3 anys i 

dotant-nos d’una escola pública diversa, no segregada, inclusiva i gratuïta. Calen 

també més i millors polítiques d’acompanyament i orientació a infants, joves i les 

seves famílies i, sobretot, garantir als més vulnerables el dret a l’educació més enllà 

de l’escola. 

III. Aplicar una fiscalitat justa. La política fiscal defineix el model de 

societat que volem construir i és un pilar fonamental per a l'equitat. Per combatre les 

desigualtats cal revisar les polítiques de recaptació i despesa i adoptar un sistema 

fiscal just en què paguin més aquells que més tenen. Tenim marge de maniobra: la 

pressió fiscal a l'Estat espanyol està set punts per sota de la mitjana de la UE: un 
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37,8% del PIB davant el 45,2% europeu. Per una redistribució més justa i equitativa 

dels recursos cal augmentar la capacitat recaptatòria de la Generalitat amb la reforma 

de l'impost sobre successions i donacions, desenvolupar una hisenda pròpia que 

garanteixi els principis de proporcionalitat i responsabilitat, protegir l'esforç fiscal 

dels qui menys tenen, blindar les cotitzacions a la Seguretat Social, potenciar la lluita 

contra el frau i obrir la fiscalitat a la participació d'acord amb el principi de 

transparència. 

IV. Desenvolupar un sistema de prestacions que garanteixi uns mínims a 

tothom. El gran nombre de persones excloses del sistema de protecció social 

evidencia les limitacions d’un model complex, incoherent i fragmentat. A Catalunya 

519.800 desocupats no cobren subsidi ni prestació i 257.700 persones viuen en llars 

sense cap ingrés. La quantia de les prestacions no arriba al salari mínim 

interprofessional i la cobertura és insuficient. Per complir l’article 24.3 de l’Estatut 

cal garantir uns ingressos mínims a tothom en la línia que planteja la ILP per una 

renda garantida de ciutadania com a dret subjectiu, que més enllà de permetre una 

vida digna instauri el valor de l’autonomia personal com a objectiu central de les 

polítiques socials. 

V. Assegurar un habitatge digne per a tothom. A Catalunya s’han iniciat 

més de 110.000 execucions hipotecàries des del 2008 i més de dues terceres parts 

dels 50 desnonaments diaris tenen com a causa l’impagament del lloguer. Més de 

320.000 famílies pateixen pobresa energètica i més d’11.500 persones no tenen llar. 

El foment de l’habitatge en propietat ha provocat sobreendeutament i la nefasta 

regulació del sistema bancari agreuja la situació de les famílies amb dificultats. Per 

fer-hi front cal desenvolupar el reglament de la llei de mesures urgents per afrontar 

l'emergència habitacional i la pobresa energètica; ampliar el parc públic de lloguer 

social; fomentar usos alternatius de tinença, i incrementar el parc de centres 

d’acollida i menjadors per a persones sense sostre. 

VI. Garantir els serveis sociosanitaris com a dret. Tots els espanyols i els 

estrangers en territori nacional són titulars del dret a la salut, però els copagaments 

posen en perill l’equitat del sistema i són discriminatoris. L’envelliment de la 

població i els canvis en les estructures familiars requereixen un nou model d’atenció 

sociosanitària que superi la forta asimetria actual entre els drets i deures de les 

usuàries del sistema sanitari i les dels serveis socials. Ambdós han de ser públics i 

universals, basats en la solidaritat i el principi redistributiu, i finançats 

majoritàriament a través dels impostos amb un percentatge del PIB equivalent a la 

mitjana de la UE-15. L’atenció ha d’estar centrada en la persona i promoure la seva 

autonomia mitjançant la incorporació sistemàtica de la prevenció del risc sanitari i 

social. 

VII. Eradicar les polítiques migratòries racistes. Les lleis i polítiques actuals 

defineixen un apartheid jurídic que sotmet la població d’origen immigrat a una 

ciutadania de segon nivell i la crisi de refugiats posa de manifest el concepte 

d’Europa-fortalesa, a més d’assenyalar que les grans migracions tenen, en origen, 

una causa d’injustícia sovint alimentada per interessos econòmics o polítics. 

Reclamem un pacte europeu que garanteixi la igualtat de drets i oportunitats i aposti 

per la pedagogia en tots els àmbits. A l’Estat espanyol cal derogar la Llei 

d’estrangeria i les subsegüents normatives que violen drets fonamentals, suspendre 

les ordres d’expulsió i tancar els CIE. 

VIII. Fomentar un comerç equitatiu i sostenible entre els països. Els actuals 

intercanvis comercials provoquen greus danys sobre els drets econòmics, socials i 

culturals de les poblacions més vulnerables degut a un model comercial que destrueix 

mitjans de subsistència i sabers ancestrals. Davant els límits ambientals i la petjada 
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ecològica del model de consum, reclamem un comerç equitatiu entre els països, 

respectuós amb la sostenibilitat del planeta i basat en el respecte dels drets humans. 

Per fer-lo efectiu cal aturar els tractats de lliure comerç que pretenen liberalitzar béns 

i serveis i afavorir les inversions de capital atorgant més poder a les transnacionals en 

detriment dels poders públics; prioritzar el benestar de les persones i el medi ambient 

per sobre dels beneficis econòmics, i promoure la sobirania alimentària. 

IX. Exigir el control de les transaccions financeres. L’economia 

especulativa ha guanyat pes en detriment de la productiva, que és la que crea 

ocupació i cobreix les necessitats bàsiques, degut a la liberalització dels mercats de 

capitals i els paradisos fiscals, entre altres. Per revertir aquesta deriva cal regular els 

mercats de capitals; implantar un impost sobre les transaccions financeres per 

impulsar el desenvolupament dels països empobrits i combatre el canvi climàtic; 

afavorir la transparència financera, i acabar amb l’evasió, el frau fiscal i el blanqueig 

de capitals. A Catalunya reclamem una llei que impedeixi la contractació pública 

d’empreses radicades o que operin en paradisos fiscals. 

Auditar el deute públic per dilucidar la seva legitimitat. El Consell de Drets 

Humans de les Nacions Unides afirma que "la liquidació de deute amb fons 

oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat 

dels governs per complir les seves obligacions en matèria de drets humans". En un 

context en què el deute extern podria ser considerat un mecanisme de dominació i 

empobriment que perpetua unes relacions injustes i desiguals, demanem auditories 

dels deutes públics per dirimir la seva legitimitat; la reclamació de responsabilitats 

polítiques i judicials als qui hagin contret deutes que han acabat vulnerant els drets 

de la ciutadania, i pautes per a l’endeutament futur. 

X. Supervisar les inversions realitzades per empreses transnacionals. La 

limitació de la responsabilitat dels governs a l'interior de les seves fronteres 

comporta un buit en la protecció real dels drets humans en l'àmbit internacional 

que les empreses transnacionals aprofiten sovint en no veure’s obligades a 

respectar-los allà on inverteixen, però els estats poden convertir els principis 

rectors de Nacions Unides en obligatoris i acompanyar-los de mecanismes de 

supervisió. Proposem crear un observatori públic que emeti informes independents 

sobre els impactes de la inversió catalana a l'exterior i demanem incorporar 

aquests principis a la promoció de la internacionalització de l'economia catalana 

com a norma de compliment obligat. 

XI. Implementar una política pública de cooperació internacional 

coherent i justa. El compromís dels països enriquits de destinar el 0,7% del PIB al 

desenvolupament dels més empobrits no s’ha arribat a complir mai i, en la 

pràctica, els empobrits acaben convertint-se en creditors nets dels enriquits pel 

retorn dels deutes i la repatriació de beneficis de les inversions estrangeres 

directes. Malgrat haver quedat desfasat, assolir el 0,7 mostraria una mínima 

voluntat política que ha d’anar acompanyada de polítiques transversals coherents 

per fomentar el desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i la construcció 

de pau. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la 

Sra. Benedí amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte 

el de Ciutadans i del Partit Popular. 

 

DI 3.-  Tenint en compte el context de massiva desocupació en què ens trobem, 

on el 19,6% de la població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses 

perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de 
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perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per modificar les seves trajectòries 

laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi 

hagi una major vinculació entres les polítiques d’ocupació i les de protecció per 

desocupació. 

· Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és 

més vulnerable a caure a l’atur de llarga durada, componen el 54,2% del total 

d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest 

col·lectiu passarà d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el 

millor dels casos, i deixarà de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de 

jubilació, excepte els qui tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys, que 

cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 

· Atès que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de 

subsidis per desocupació, a partir dels reials decrets-llei 20/2012 i 5/2013, s’han 

dirigit a reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries 

del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la 

unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el qual es pot cobrar i reduint 

la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que 

cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra 

ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 

anys. Atès que també és una realitat que les darreres reformes en la protecció per 

desocupació han prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per 

desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament les persones 

majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot 

quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes 

assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i 

tot després de llargues carreres de cotització. 

· Atès que es constata que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la 

jubilació d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats 

pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més 

avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 

· Atès que també es constata que aquests fets afecten directament les rendes 

actuals d’aquest col·lectiu de persones que moltes vegades tenen encara càrregues 

familiars, i acaben la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 

426 euros mensuals. Però que també afecta els seus futurs drets de jubilació i la 

quantia d’aquesta, ja que els anys en desocupació en un context on s'ha augmentat 

l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran 

proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de 

pensió, o perquè hi haurà més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la 

meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients 

reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 

· Atès que gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé 

cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima 

d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest 

col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social. 

· Atès que per al col·lectiu que voreja l’edat de jubilació és especialment 

important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva continuïtat al sistema de la 

Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. Per tot això, 

plantegem el següent. 

· En vista de la importància de cercar una resposta a aquesta situació de 

vulnerabilitat de les persones majors de 55 anys aturades, i el projecte que en aquest 

sentit ha impulsat la UGT sota el nom de “Garantia+55”, amb l’objectiu d’impulsar 
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una resposta a persones majors de 55 anys que necessiten una sortida econòmica 

present i futura. 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
1) Constatar la situació de vulnerabilitat que pateix el col·lectiu de persones 

desocupades de més de 55 anys, destacant, d’aquesta situació, la seva major 

disposició a caure en l’atur de molt llarga durada i les conseqüències de la manca de 

cotització o mínima cotització a l'efecte d’una futura possible pensió de jubilació. 

2) Expressar la necessitat que les institucions donin respostes a les persones 

que es troben en aquesta situació, amb programes de xoc contra l’atur de llarga 

durada i amb l’impuls d’altres mesures que garanteixin un suport econòmic. 

3) Donar suport a la creació, des de les institucions competents, de la 

prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 

situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 

prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació seria una proposta integral 

i que preveu: 

a) Una prestació econòmica igual a l'SMI vigent. 

El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 

en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 

durant la percepció d’aquesta prestació, a l'efecte del càlcul de les prestacions 

de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

4) Apostar per un SMI que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 

social europea, i que en el cas de Barcelona i en el seu entorn metropolità sigui 

d’acord amb el consens expressat tant pels grups polítics municipals com les 

principals organitzacions patronals i sindicats de Barcelona, en el marc de les 

taules de concertació existents a la nostra ciutat. 

5) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de 

protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-

ho amb la col·laboració de l’Administració central. En conseqüència, abordar i 

millorar les iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les 

prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

6) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en 

general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera 

podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

7) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 

d’inserció i de formació amb continguts reals. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Collboni 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Ciutadans, del Partit Popular i de Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem 

Barcelona. 

 

DI 4.-  L’entorn metropolità de Barcelona és la zona més industrialitzada de 

Catalunya, una industrialització que es caracteritza per una elevada diversitat 

d’activitats econòmiques, entre les quals destaca la concentració i especialització 

de l’activitat de l’automòbil i indústries auxiliars. 

Aquesta realitat industrial i productiva s’ha mantingut relativament 

estable, tot i la pèrdua de pes relatiu del sector industrial en les darreres dècades, 

gràcies al desenvolupament i la introducció de nous components tecnològics i de 

coneixement dins aquestes activitats industrials. Millores dels processos 

productius han permès la seva adaptació a les noves demandes i han evitat una 

davallada important del sector. 
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Un esforç col·lectiu que ha comptat amb la positiva i responsable actitud 

dels treballadors de l’empresa SEAT i els seus representats sindicals i de la 

direcció, fet imprescindible per afrontar el retorn a la rendibilitat de la 

companyia,i que s’ha vist complementada amb l’actitud que també ha presidit les 

relacions laborals del sector auxiliar. 

En aquest sentit volem reconèixer i posar en relleu la voluntat de 

continuar donant suport i reconeixement al sector industrial, com a motor del 

creixement econòmic i de generació d’ocupació. 

Davant els recents esdeveniments succeïts a l’empresa SEAT, 

l’Ajuntament de Barcelona fa la declaració institucional següent: 

 

- - Expressar el suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori 

metropolità de Barcelona i demanar a la direcció d'aquesta que es portin a terme les 

inversions previstes i anunciades per un valor de 3.300 milions d’euros, ja que 

conjuntament amb l’esforç i el compromís desenvolupat pels treballadors de la 

factoria són la millor garantia d’un desenvolupament competitiu i de la viabilitat 

present i futura de la planta de Martorell. Constatar la necessitat d’assegurar la 

inversió prevista a la planta de SEAT a Martorell per refermar, també, l’activitat i 

ocupació global en el sector auxiliar de l’automòbil, tant a l’entorn metropolità com 

al conjunt de Catalunya. 

- Recalcar el compromís de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic, 

objectiu que porta associat el desenvolupament de la mobilitat sostenible i la 

reducció d'emissions, i per tant el desenvolupament d’una indústria de l’automòbil 

sense frau ecològic, responsable i compromesa amb la millora de l’eficiència dels 

vehicles fabricats per reduir els impactes negatius generats al medi ambient i a la 

salut de les persones. 

- Demanar a les administracions que tenen competències en política 

industrial, especialment a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme del Govern d’Espanya, que mantinguin una actitud activa en el 

desenvolupament d’una indústria del sector de l'automòbil més responsable 

socialment i ambientalment, així com en la resolució del conflicte que s’ha plantejat, 

a fi i efecte d'evitar que pugui acabar afectant la planta de SEAT a Martorell, així 

com els llocs de treball que en depenen directament i indirectament. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. 

Sanz amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les disset hores. 


