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

TRENTA-U de MARÇ de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

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

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

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

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

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

M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens 

i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, 

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

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

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

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

Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, 

Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María 

José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa i el Sr. Gerard 

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

certifica. 

 

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

Juncosa. Excusa la seva absència l’Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores. 

 

Es dona per llegida l'acta de la sessió extraordinària, celebrada el 24 de febrer de 

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

S'APROVA. 

 

El Sr. BLASI intervé en el primer punt de l’ordre del dia, d’aprovació de les actes de 

les sessions extraordinària i ordinària del 24 de febrer, per fer una esmena amb 

relació al punt onzè de l’odre del dia de la sessió ordinària, relatiu al centre comercial 

Diagonal Mar, i indica que el seu grup ha adreçat un escrit a fi de resoldre alguns 

dubtes. Igualment, manifesta que, atenent el fet que el posicionament no apareix en la 

relació d’acords de la sessió esmentada, van demanar una compareixença en la 

darrera sessió de la Comissió d’Ecologia Urbana, a fi d’escatir els dubtes. 

Afegeix que el contingut de l’acta no recull l’informe que in extremis els van fer arribar 

a fi que els grups es posicionessin i, per tant, demana aclarir què es va aprovar, ja que la 

forma genèrica que diu que es rebutja el dictamen no és gens aclaridora en aquest cas 

concret. Precisa que hi va haver divuit vots en contra i vint-i-tres abstencions; és a dir, si 

es va rebutjar l’aprovació definitiva del PEU de Diagonal Mar i, en aquest sentit, si tots 

els vots contraris han possibilitat delegar la seva aprovació per impossibilitat legal i, per 

tant, han de considerar que s’han de tenir en compte, com a contraris, que es dicti una 

resolució expressa sobre el fons de l’assumpte a fi que es pugui operar el mecanisme del 

silenci administratiu. En definitiva, concreta que allò que volen és que abans que es 

procedeixi a la votació i aprovació de l’acta quedi clar i es ratifiqui el sentit concís de 
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l’acord adoptat en el darrer plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. MULLERAS expressa que el seu grup voldria que figurés de forma explícita en 

l’acta quins són els acords adoptats en el plenari anterior i quines són les seves 

conseqüències, i què es va aprovar exactament en el punt onzè de l’ordre del dia. 

 

El Sr. CASES, secretari general de l’Ajuntament, fa constar que l’acta de la sessió 

reflecteix exactament el debat suscitat i el sentit del vot que es va produir d’una forma 

clara. Quant a la nota jurídica que va ser repartida als membres del Consistori, indica 

que pot ser incorporada a l’acta, tot i que puntualitza que el debat jurídic de la qüestió té 

un altre entorn que no pas l’acta esmentada. 

 

El Sr. BLASI agraeix la incorporació d’aquesta nota jurídica, i pregunta pel motiu pel 

qual no consta en els acords del Plenari el posicionament d’aquest punt onzè. 

 

La Sra. ALCALDESSA recapitula que els vots estan perfectament recollits en l’acta i, 

com ja ha avançat el Sr. Cases, reitera que s’hi incorporarà la nota jurídica, alhora que 

subscriu que aquest no és l’àmbit de debat de les interpretacions jurídiques. 

 

El Sr. BLASI insisteix que l’acord no consta en el document d’acords del Plenari que 

s’emet justament després de cada sessió. 

 

El Sr. CASES precisa que en el document d’acords del Plenari només hi consten els 

aprovats amb més vots a favor que en contra, i que en el cas concret que els ocupa, 

l’acord va tenir més vots en contra que a favor i no es va aprovar i, en conseqüència, no 

consta en la relació d’acords. 

 

El Sr. BLASI reitera que aquest és un cas atípic, anòmal, del que s’esdevé a les sessions 

del Plenari del Consell Municipal d’aquest ajuntament, i alerta que es crea inseguretat 

jurídica. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que no és moment de fer un debat sobre interpretacions 

jurídiques, i confirma que queda recollida la preocupació expressada pels regidors Blasi 

i Mulleras, i que la nota jurídica serà incorporada a l’acta. 

 

En aquest sentit, en el final del punt onzè de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

del Plenari del Consell Municipal, de data 24 de febrer de 2017, s’hi incorpora un resum 

de la nota jurídica signada pel secretari general, la qual fou distribuïda en la sessió 

esmentada a tots els membres del consistori, en els termes següents: 

 

Amb relació als possibles posicionaments pel que fa al vot de l’acord corresponent al 

punt 11è de l’ordre del dia, es fan dues consideracions: 

 

a) Els posicionaments a favor, si així consta explícitament, s’haurien d’interpretar 

com un vot favorable a l’aprovació del pla. 

Els posicionaments de vot contrari, en el sentit de no conformitat amb el pla, però 

explicitant la impossibilitat de denegar la seva aprovació per impossibilitat legal, es 

considerarien contraris a la resolució sobre el fons de l’assumpte mitjançant 

l’adopció d’acords d’un dels acords típics, produint-se, en conseqüència, un cop 

s’hagi exhaurit el termini per resoldre, els efectes legals procedents quant al 

mecanisme del silenci positiu (art. 91 TRLUC). 
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El Sr. FORN anuncia l’abstenció del seu grup en el punt d’aprovació de l’acta. 

 

S’APROVA l’acta en debat, corresponent a la sessió ordinària de 24 de febrer de 

2017, amb l’abstenció dels Srs. Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 

Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA dona constància que s’ha presentat a l’Alcaldia la 

comunicació del Sr. Ardanuy en el sentit que abandona el Grup Municipal 

Demòcrata i, per tant, queda en situació de regidor no adscrit. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.- Decret de l’Alcaldia, de 2 de febrer de 2017, que executa la pena d’inhabilitació 

especial de privació de la condició de policia municipal, per un període de 6 anys, 

imposada a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Sr. David Rubio Mateu (mat. 

71214), d’acord amb la sentència ferma dictada per la Secció Sisena de l’Audiència 

Provincial de Barcelona de 26 de gener de 2016; i declara la pèrdua de la condició de 

funcionari de l’agent esmentat de la Guàrdia Urbana, a conseqüència de la dita 

condemna penal ferma. 

 

2.- Decrets de l’Alcaldia, de 28 de febrer de 2017, que aproven la liquidació del 

Pressupost de 2016 corresponent a l’Ajuntament de Barcelona i als OOAA. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 2 de març de 2017, que designa la Sra. Lídia Garcia Soler 

membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en substitució del 

Sr. Francesc A. Ullod Marcos. 

 

4.- Decrets de l’Alcaldia, de 2 i 9 de març de 2017, que nomenen els patrons següents de 

la Fundació Barcelona Cultura: 

- Consorci de Turisme de Barcelona. 

- Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”. 

- Sr. Albert de Gregorio Prieto, gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme (Barcelona 

Activa). 

- Sra. Silvia Cairo, representant de l’empresa Head of Group Commercial 

Planning&Policy International Airles. 

- Sr. Francisco Hortiguela Martos, director de Màrqueting de Samsung. 

- Sr. Félix Les Carrillo, cap de Gabinet de Telefònica Catalunya 

- Sr. Ciriaco Hidalgo Salgado, representant de Seat, SA. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que proposa a la Junta General de la 

Societat Privada Municipal Pla de Besòs, SA, la designació del Sr. Francisco Javier 

Burón Cuadrado com a membre del Consell d’Administració de la societat 

esmentada, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució del Sr. 

Antoni Sorolla Edo. 
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6.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que nomena el Sr. Marc Rodès i 

Salanqueda membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella en 

substitució del Sr. Roger Puigví i Fernández. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, pel qual cessa el senyor Jordi Bordas i 

Villalba com a membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, amb 

efectes a 6 de març de 2017. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que designa el Sr. Carles Vicente Guitart 

representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada 

Barcelona Centre de Disseny (BCD), en substitució del Sr. Carles Sala Marzal. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que proposa el Sr. Valentí Oviedo 

Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, com a representant de 

l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió Institucional del Sistema Públic 

d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, prevista a l’article 25 del Decret 

9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 

Catalunya. 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que designa l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, primer tinent d’alcaldia, membre del Plenari del Consell Econòmic i Social 

de Barcelona. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2017, que designa el funcionari de carrera, 

senyor Gaietà Sala i Prat (matrícula 35517), llicenciat en dret, i amb la categoria 

professional de tècnic superior en dret, subgrup A1, adscrit a la Gerència de 

Presidència i Economia, i que presta els seus serveis a la Junta Arbitral de Consum 

de Barcelona, perquè substitueixi el president/presidenta de la Junta Arbitral de 

Consum de Barcelona, en casos de vacant, absència o malaltia; i proposa la seva 

acreditació com a àrbitre de Consum de Barcelona, de conformitat amb els articles 

16 i 17 del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema 

arbitral de consum. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 10 de març de 2017, que aprova el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca sobre actuacions en 

matèria urbanística i patrimonial al terme municipal de Barcelona. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2017, que actualitza la composició del 

Consell Assessor d’Art Públic, que quedarà format per les persones següents: 

 

President: 

- Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i 

Innovació 

Vicepresidents: 

- Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell, regidor d’Arquitectura Urbana i 

Patrimoni Sr. Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de 

Memòria Vocals: 

- Sr. Ferran Barenblit Scheinin, director del MACBA 

- Sra. Lola Domènech Oliva, arquitecta 

- Sr. Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona 

- Sr. Juan José Lahuerta Alsina, arquitecte, professor d'Història de l'Art i 
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l'Arquitectura a l'ETSAB i director de la Càtedra Gaudí 

- Sr. Xavier Marcé Carol, assessor de Presidència de l'ICUB 

- Sr. Valentí Oviedo Cornejo, gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona 

- Sr. Manuel Ruisánchez Capelastegui, arquitecte 

- Sr. Josep Maria Trullén Thomàs, director del Museu Frederic Marès 

- Sr. Carles Vicente Guitart, director de Memòria i Història 

Secretària: 

- Sra. Montse Torras Virgili, conservadora d'escultura del Museu Frederic 

Marès 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2017, que delega en el gerent de Seguretat i 

Prevenció les atribucions següents: 

 

1. Anul·lar les quotes improcedents de tributs i d’altres de drets públic d’import 

inferior a 1.500,00 euros gestionats en el marc de les competències de Policia i 

Extinció i Prevenció d’incendis per l’Àrea de Seguretat i Prevenció. 

 

2. Ordenar les devolucions d’ingressos indeguts i les que es derivin de l’aplicació de 

la normativa de tributs gestionats en el marc de les competències de l’Àrea de 

Seguretat i Prevenció d’import inferior a 1.500,00 euros. 

 

Estableix que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat delegada en 

aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’alcaldessa; i 

determina que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució serà efectiva 

a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2017, que designa membres de la Comissió 

d’Ordenances Fiscals les persones titulars dels òrgans i dels llocs de treball que 

s’indiquen a continuació: 

Presidència: 

- Tinència d’Alcaldia d’Economia, Treball i Planificació Estratègica. 

Vicepresidència: 

- Gerència Municipal. 

Membres: 

- Gerència de Presidència i Economia. 

- Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. 

- Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat. 

- Direcció de Projecte d’Ordenances Fiscals i Altres Ingressos. 

- Direcció Jurídica i Secretaria delegada de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

- Gerència de Seguretat i Prevenció. 

- Gerència d’Ecologia Urbana. 

- Gerència de Drets Socials. 

- Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació. Direcció de Coordinació i Projectes 

Estratègics de la Gerència Municipal. 

 

Deixa sense efecte els anteriors decrets de designació de membres de la comissió 

esmentada i disposa que la comissió esmentada determinarà, a proposta de la 

Gerència competent en matèria d’economia, els criteris de coordinació de les 

propostes de modificació, així com el calendari de tramitació del projecte 

d’ordenances fiscals de cada exercici. 
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Acord de la Comissió de Govern de 2 de març de 2017: 
 

16.- (09-2015OS6003) MODIFICAR l’annex II de l’Ordenança de terrasses, aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, per incloure com a espai 

susceptible d’ordenació singular a l’apartat a), punt 9.3 la plaça de l’Estació; 

DESESTIMAR les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública del 

procediment de regulació de les terrasses de la plaça de l’Estació, al districte de Sant 

Andreu de Barcelona, amb iniciativa del Districte —designat indegudament com de 

distribució prèvia quan, pel seu objecte i documentació, es tractava, sense cap mena 

de dubte, d’una ordenació singular de terrasses—, en el sentit que, justificadament i 

raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient i que es 

donen per reproduïts. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 de 

l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de les terrasses de la plaça de 

l’Estació, 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 les 

terrasses de la plaça de l’Estació per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de 

Barcelona (BOPB), i a la pàgina web del Districte de Sant Andreu, en compliment de 

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

Municipal. 

 

b) Mesures de govern 

 

1.- Pla estratègic de turisme 2020. 

 

El Sr. COLOM, abans de començar la presentació d’aquest pla, agraeix sincerament 

la feina esmerçada en la seva elaboració pel seu director, el Sr. Arias, així com a tot 

el personal de la Direcció de Turisme, amb Joan Torrella al capdavant, que, 

conjuntament amb els assessors i el personal tècnic municipal i més de dues-centes 

persones i entitats, han fet possible la redacció del document que avui els presenten. 

Reconeix que en l’elaboració d’aquest Pla estratègic de turisme no parteixen de zero, 

sinó que arrenca del Pla estratègic 2015, un document programàtic que ja posava en 

evidència la necessitat de transcendir l’àmbit de la promoció turística per posar 

l’accent en la gestió integrada i la seva governança; igualment, fa avinent que les 

bases per a un pacte local havien estat, el 2015, una proposta sòlida d’utilitat per als 

diferents actors implicats en el turisme, i amb recorregut tant en l’àmbit polític com 

empresarial i ciutadà. 

Això no obstant, assenyala que cal afrontar els reptes del turisme en el context actual i, 

en aquest sentit, les propostes de canvi que recull aquest pla se centren, en primer lloc, 

en la necessitat d’adreçar les polítiques turístiques al govern del turisme, que va 

acompanyada per la necessitat de fer promoció, però alineada amb la gestió, i que 

permet l’enfortiment del lideratge públic en la governança del turisme, desplegant tots 

els instruments a l’abast per gestionar-lo. 

En segon lloc, destaca que aquestes polítiques turístiques han de situar-se en el marc de 

la sostenibilitat com a objectiu irrenunciable, entesa en un sentit ampli, ambiental, 

social, laboral i econòmic; emmarcant en l’estratègia elements importants com el 

màrqueting i la col·laboració publicoprivada. 

Assenyala que el tercer eix se situa en la necessitat d’afavorir el retorn a la ciutat del 

rèdit del turisme, equilibrant allò de positiu que genera com la riquesa i l’ocupació de 

qualitat, i reduint el seu impacte sobre l’espai públic, la convivència i l’habitatge. 
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En conseqüència, remarca que l’objectiu és canalitzar l’activitat turística a la ciutat de 

manera que suposi una palanca de desenvolupament de sectors econòmics i dels 

territoris urbans. 

Precisa que el pla inclou 89 propostes, que han estat fruit d’una elaboració participativa 

àmplia, comptant, també, amb els suggeriments al PAM i als PAD; i sobre la base de la 

diagnosi que, des d’una perspectiva integral, es va fer del turisme. 

Afegeix que han fet l’anàlisi de diverses fonts, la feina en grup sobre aspectes concrets, 

reunions amb els grups municipals i tots els actors implicats; també en el marc del 

Consell de Turisme i Ciutat, que en la seva darrera sessió va assumir unànimement un 

document sobre la valoració del pla. 

Posa en relleu, doncs, que avui s’inicia un nou procés amb el desplegament del pla, tot i 

que en alguns aspectes ja s’ha anat desenvolupant, com és el cas del PEUAT i el 

Consell de Turisme i Ciutat, però a partir d’ara s’han d’anar realitzant les 89 propostes 

que conté, comptant amb tots els agents implicats i els grups municipals a fi 

d’aconseguir, entre tots, que el turisme disminueixi els impactes negatius en la ciutat i, 

altrament, es destaquin els positius que han de fer una ciutat amigable per als turistes, 

però confortable per als seus veïns i veïnes. 

 

La Sra. RECASENS se suma a l’agraïment expressat pel regidor Colom al personal 

tècnic i experts que han col·laborat en la redacció d’aquest pla estratègic de turisme. 

Observa, però, que aquest pla arriba amb un any i mig de retard, a meitat del mandat, ja 

que l’anterior Pla estratègic tenia una vigència prevista fins al 2015. Així, doncs, fa 

notar que han estat funcionant tot aquest temps sense cap pla, mentre la ciutat passava 

de 30 a 40 milions de visitants anualment. 

Considera, igualment, que el pla que els presenten neix coix perquè el Govern ha estat 

incapaç de portar-lo a debat i a aprovació del Plenari del Consell Municipal, i avui 

presenta una mesura de govern, amb la qual el Govern estableix què cal fer amb el 

turisme, però insisteix que no ha estat capaç d’aportar un document que puguin debatre i 

consensuar i portar-lo a aprovació. Remarca la importància que aquesta eina de 

governança del turisme sigui estable i que ultrapassi la durada d’aquest mandat. 

Recorda, també, que a finals del mandat anterior es va establir el Pacte local pel turisme 

responsable i sostenible, dirigit per la Dra. Maria Abellanet, que contenia trenta-cinc 

mesures que l’actual govern municipal podria haver començat a aplicar des del primer 

minut de la legislatura, i iniciar l’elaboració del Pla estratègic a partir d’aquesta base. 

Altrament, el govern entrant va menystenir-la i ha preferit partir de zero. 

Remarca que hi ha unes quantes idees que cal tenir ben clares, entre les quals governar, 

regular i encaixar el turisme; malgrat que el Govern ha preferit donar un missatge 

d’incertesa jurídica, que el turisme no és benvingut a Barcelona, i que refusen la 

col·laboració publicoprivada. Per tant, amb aquest pla es deixa de banda el model per al 

qual els grups d’ICV-EUiA i el PSC van treballar durant anys, basat en la col·laboració 

publicoprivada, i certament dona molts indicis de municipalització que el seu grup no 

comparteix en absolut. 

Afegeix que el grup de treball del Consell de Ciutat i Turisme i la feina del pla 

estratègic posen de manifest que el pla que avui presenten és molt inconcret; i el mateix 

director de Turisme es va acabar comprometent a fer uns plans anuals per plasmar la 

concreció del pla. 

Observa que el Govern llança idees que després no s’acaben de concretar, com ara que 

establiran un IBI per als pisos turístics. Per tant, reclama mesures concretes i feina. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que, malgrat tota la feina que s’ha esmerçat, aquest Pla 

estratègic de turisme no sigui de consens, de ciutat, sinó de govern, i la prova és que es 
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presenta com una mesura de govern, evitant que la resta de grups del consistori el 

puguin votar, i sense incorporar cap aportació. 

En aquest sentit, precisa que el seu grup hi va presentar 45 al·legacions, almenys set de 

les quals anaven en la línia de cercar consensos, evitant algunes interpretacions més 

aviat de caràcter ideològic, que no comparteixen. Considera, doncs, que ha preferit, 

legítimament, fer un pla partidista més que no pas un document de ciutat. Subratlla un 

aspecte que per al seu grup és fonamental, i és que en aquest document, que conté 89 

mesures, no es menciona en cap moment el criteri de qualitat en el turisme. En aquesta 

línia, remarca que una de les seves al·legacions es referia molt clarament al significat 

que aquest concepte té per al seu grup, que no vol dir producte de luxe, sinó qualitat 

contraposada a la quantitat de turisme. Així, indica que es tracta d’associar la ciutat a 

activitats que puguin atraure un tipus de visitants més interessats en les experiències 

singulars que en els viatges organitzats o els productes estandarditzats; que estan 

interessats també en la cultura i no només en l’oci; en definitiva, atraure uns visitants 

predisposats a respectar les normés cíviques i de convivència i a integrar-se en la vida 

quotidiana de la ciutat, i que no visiten només indrets exclusivament destinats al 

turisme. Conclou que es tracta, també, de fomentar visites de més llarga durada i 

activitats amb valor afegit de talent, innovació i excel·lència. Constata, tanmateix, que 

res del que acaba d’apuntar consta en aquest pla. 

Assenyala que han presentat altres al·legacions amb l’objectiu que no s’estigmatitzin les 

plataformes de consum col·laboratiu, per aclarir les funcions del Consell de Turisme i 

Ciutat i, sobretot, per concretar determinades mesures del pla, que a parer seu és massa 

genèric i no concreta les mesures sinó que les deixa a l’aire, entre les quals el destí 

finalista de determinats impostos. 

Insisteix, per tant, que aquest pla és un document molt genèric i no és de ciutat, sinó 

ideològic, que no poden compartir en la seva integritat tot i que han fet tot el possible. 

Lamenta, per tant, que hagin perdut l’oportunitat d’aconseguir el consens en un 

assumpte tan rellevant per a la ciutat com és el turisme. 

 

El Sr. BOSCH diu que, una vegada més, han pogut confirmar com el Govern de la 

ciutat és ben capaç de formular crítiques bones i encertades a l’activitat i al model 

turístic, però a l’hora d’oferir alternatives costa molt d’esbrinar de què es tracta. 

Remarca que aquesta situació a l’hora de governar es revela com un problema major, i 

que té greus repercussions en la ciutat. 

Constata que el Govern té serioses dificultats per explicar el seu model de ciutat; critica 

la ciutat que s’ha trobat, però encara no ha definit cap model clar, i quant al turisme 

encara menys. Observa que l’ús de termes com replantejar, definir, repensar o millorar 

no ajuden a entendre exactament què volen dir, atès que són conceptes buits de 

contingut. Igualment, entén que és sobrer que es refereixin una i altra vegada a la 

sostenibilitat, al retorn per a la ciutat i al paper de l’Administració pública en l’activitat 

turística, atès que entén que aquestes premisses són compartides per tots els membres 

d’aquesta cambra. 

Fa notar que en aquest document obliden el paper de Barcelona com a capital de 

Catalunya i com a unitat a l’hora de promocionar el turisme, que a parer del seu grup té 

molt de sentit, atès que les persones que visiten la ciutat normalment comparteixen els 

atractius de Barcelona amb els de Catalunya en general; i sospita que aquest oblit és 

intencionat. 

Fa avinent que el seu grup sí que té clar el model que vol, que és el de turisme de 

qualitat, que significa tot el contrari del turisme de masses, que generi salaris dignes, 

uns allotjaments turístics dignes, legals i controlats, i un model de turisme diversificat 

que es reparteixi entre molts interessos diferents. Afegeix que aquest model també 
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inclou el respecte a l’espai públic com un espai de convivència que tant visitants com 

veïns puguin compartir de manera harmoniosa. 

Entén que al Govern també li costa molt transmetre a la ciutadania quin és el model de 

convivència que voldria per a una ciutat on el turisme té tant de pes i és tan important. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix, també, la feina esmerçada en l’elaboració d’aquest 

document per part del personal tècnic. 

Valora el pla que avui els presenta el Govern com un compendi de bones paraules, 

consensos enganyosos i falsa participació. En aquest sentit, confirma que el Govern ha 

escoltat tothom, però només s’ha fet cas a ell mateix i, en conseqüència, presenta aquest 

pla com una mesura de govern, que no s’ha de votar, segurament conscients que no el 

podrien aprovar. 

Posa de manifest que aquest Pla estratègic de turisme ha estat concebut d’esquena al 

sector i de la majoria de veïns de la ciutat. Entén que aquest pla és un cavall de Troia, 

amb el veritable objectiu de decreixement turístic en tota la ciutat, tal com va proclamar 

Barcelona en Comú en el seu programa electoral. 

Constata que la seva autèntica estratègia és demonitzar el turisme, paralitzar llicències i 

crear inseguretat jurídica, i que l’executen mitjançant el PEUAT, prohibint hotels, 

expulsant activitat fora de Barcelona, tot plegat sense resoldre els veritables problemes 

de massificació del turisme i d’incivisme al centre de la ciutat. Retreu al Govern que 

vulgui expulsar el turisme de qualitat, el que crea valor afegit econòmic, però també 

cultural i social, mentre que paral·lelament conviden ocupes i incívics a venir a la ciutat 

i instal·lar-s’hi. Igualment, subratlla que limiten el turisme de compres, ofegant-lo amb 

una zona turística de compliment impossible i ignorant que el turisme significa el 18% 

de les compres al comerç de proximitat de la ciutat. Es reafirma, doncs, en el fet que 

allò que busca aquest pla estratègic és el decreixement turístic. 

Afegeix que el Govern ha emplenat el Consell de Turisme i Ciutat d’entitats antiturisme 

a fi que l’acompanyi, no només en la seva campanya electoral, sinó ara en la seva tasca 

de govern. Subratlla que han anul·lat tant com els ha estat possible la col·laboració 

publicoprivada, però continuen sense resoldre els grans problemes del turisme a 

Barcelona: incivisme a l’espai públic, massificació al centre de la ciutat, l’activitat 

il·legal i els problemes a les escales de veïns, la mobilitat d’autocars i turistes, les 

competències d’inspecció i sanció; alhora que tampoc no aconsegueixen els recursos 

financers que suposa l’impost turístic —21 milions d’euros anuals—, i confirma que el 

seu grup considera que la ciutat l’ha de poder gestionar al cent per cent. 

 

La Sra. ROVIRA saluda els membres de la plataforma Municipalitzem que novament 

acudeixen a una sessió de Ple. 

Seguidament, posa de manifest que el seu grup considera que aquest pla és tècnicament 

molt feble, incomplet i políticament continuista i allunyat de les polítiques de justícia i 

decreixement turístic que defensa la CUP. Opina que és un pla de dretes per a les dretes 

de la ciutat. 

Posa en relleu que aquest pla hauria de ser una conseqüència directa d’un pla estratègic 

de ciutat; en aquest sentit, considera que sense uns objectius clars de ciutat, sense definir 

prioritats en les polítiques, els recursos i els pressupostos és inversemblant elaborar un 

pla d’una de les activitats econòmiques més importants de la ciutat, i que es basa en 

l’explotació del patrimoni comú. Afegeix la necessitat de tenir present que l’activitat 

turística està vinculada indestriablement a l’explotació del territori, de l’espai i, per tant, 

del conjunt del model de ciutat. 

En conseqüència, afirma que el seu grup considera que voreja el ridícul presentar avui 

aquest pla, quan fa uns mesos que han aprovat el PEUAT, que entenen que hauria 
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d’haver estat conseqüència directa d’aquest pla estratègic i no pas a l’inrevés. Observa, 

també, que en aquest document s’ignora qualsevol referència a la realitat social de la 

ciutat, i es dota el turisme d’un caràcter neutre que comporta que els interessos dels 

especuladors turístics siguin interpretats com els de la ciutadania. 

Al·lega que el seu grup no reconeix aquest pla, ni li dona suport, i remarca que estan als 

antípodes de l’anàlisi i de les propostes que fa. 

Creuen que si Barcelona en Comú es considera una formació d’esquerres, hauria de 

repensar aquest pla d’una vegada. 

Igualment, diu que hauria de parlar amb propietat quant a la sostenibilitat i la 

responsabilitat social; en aquest sentit, confirma que el seu grup no defensa la 

sostenibilitat en un context que és nítidament insostenible a dia d’avui; altrament, 

afirma que defensen el decreixement turístic, de la mateixa manera que defensen el 

repartiment del treball i de la riquesa; mentre que no estan d’acord amb conceptes 

clarament neoliberals com el de la responsabilitat social, que és un invent de les 

multinacionals per justificar els seves actuacions salvatges contra la classe treballadora i 

el medi ambient. 

Conclou, en definitiva, que aquest pla té assumit el creixement constant de visitants a 

Barcelona en comptes d’abordar el seu decreixement; fa referència a l’especialització de 

l’economia de la ciutat en comptes d’avançar cap a nous models productius a fi de 

diversificar-la. Igualment, fa notar que el document esmenta la col·laboració 

publicoprivada en qualitat de treball conjunt per al consens, quan en realitat aquest 

consens és absolutament fals. 

Insisteix que el seu grup advoca per un pla ambiciós que no és, ni de bon tros, el que 

avui presenta el Govern. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que la seva formació política, Demòcrates de 

Catalunya, considera que el turisme és un sector estratègic i de futur per a Barcelona, 

atès que comporta un impuls econòmic que no poden deixar perdre. Tanmateix, 

remarca que també ha de ser sostenible i no ha de basar-se en cap cas en la 

precarietat laboral i en una política de sous baixos. Així doncs, cal estudiar el seu 

impacte i analitzar la seva redistribució en els districtes; i remarca que és cabdal la 

protecció dels veïns i evitar la seva confrontació amb l’activitat turística, i per això 

aquest ajuntament ha de regular el comportament del turisme a fi de minimitzar el 

possible impacte negatiu en la convivència i, per tant, ha d’exercir autoritat i, alhora, 

ha de dialogar i pactar la governança del turisme amb consensos amplis. 

Remarca que disposen de la taxa turística, i tenen l’obligació de protegir la ciutadania 

d’aquesta confrontació amb el turisme, de la mateixa manera que, a la inversa, han de 

protegir també un sector estratègic per al desenvolupament i el creixement econòmic 

de la ciutat. 

 

El Sr. COLOM posa en relleu que l’anterior pla estratègic de turisme es va presentar, 

també, com una mesura de govern. 

Quant a l’observació de la Sra. Recasens en el sentit que no s’ha aplicat cap de les 

mesures contingudes en el Pacte local de turisme responsable aprovat al final de la 

legislatura passada, replica que una de les primeres mesures que van implementar va 

ser el Consell Turisme i Ciutat, i li retreu que la gran diferència rau en el fet que 

durant el mandat anterior no es va endegar cap mesura pel que fa al turisme, tot i 

tenir en vigència un pla estratègic. En aquest sentit, celebra que la regidora hagi fet 

referència a xifres reals, com ara que s’ha constatat un increment en el nombre de 

vistes a la ciutat, que ha passat de 30 a 40 milions anuals; i recorda que quan la seva 

formació va arribar al Govern de la ciutat només parlaven de 8 milions de visites i 
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ningú no reconeixia l’abast real del turisme. Per tant, posa en valor que el canvi que 

s’ha produït és que comencen a saber quina és la realitat d’aquesta activitat i, en 

conseqüència, la poden afrontar. 

Pel que fa a l’al·lusió del grup de Ciutadans que en cap moment apareix en el 

document una referència al criteri de qualitat, confirma que en parlen a bastament, 

però empren altra terminologia com ara sostenibilitat i responsabilitat perquè entenen 

que són conceptes molt més amplis. 

Al Sr. Bosch, que ha retret al Govern de no tenir un model de turisme, i hi contraposi 

el model del seu grup basat en salaris dignes, allotjaments regulats, espai públic de 

convivència, li fa notar que el pla s’expressa en els mateixos termes. Concreta, en el 

cas dels allotjaments, que Excel Tours, una de les grans empreses del sector turístic, 

ha posat de manifest reiteradament en els seus darrers informes que l’única ciutat de 

l’Estat espanyol que ha treballat de forma decidida contra els allotjaments turístics 

il·legals és Barcelona, cosa que entén que augura l’èxit d’aquest procés que han 

iniciat. 

Amb referència a la necessitat que Barcelona rebi el cent per cent de la taxa turística 

que ha apuntat el Sr. Mulleras, remarca que ha estat Junts pel Sí qui ho ha impedit a 

la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. 

 

2.- Introducció d’un sistema de tarifació social als serveis d’escoles bressol municipals 

de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ constata, abans d’entrar en el contingut de la mesura, que el Govern 

municipal considera l’educació 0-3 com una etapa plenament educativa; i que una de 

les seves prioritats ha estat revertir els embats que havia patit d’ençà del mandat 

anterior quant a condicions, qualitat, d’externalització de tres escoles bressol, així 

com quant a les condicions laborals d’algunes educadores. 

Insisteix, doncs, que l’educació a l’etapa 0-3 és un element clau per al desenvolupament 

dels infants, però també contribueix a reduir les desigualtats profundes que hi ha a la 

ciutat. En aquest sentit, comenta que hi ha estudis, com els de la Fundació Jaume Bofill, 

que demostren que precisament als barris amb pitjors condicions socioeconòmiques, el 

fet d’escolaritzar els infants durant aquesta franja d’edat multiplicava per sis les 

oportunitats i l’èxit educatiu i la possibilitat d’acabar l’etapa postobligatòria. 

Denuncia que els municipis estan afrontant, en solitari, la garantia del dret a l’educació 

0-3 pel càstig a què els han sotmès l’Estat i la Generalitat, especialment en aquesta 

etapa; i concreta que durant la legislatura anterior fins i tot es va renunciar a rebre els 

pocs recursos que hi aporta la Diputació. 

En conseqüència, manifesta que han considerat que s’havia d’avançar en l’equitat i, 

així, d’ençà que va començar aquesta legislatura van analitzar les causes que portaven 

les famílies a escolaritzar en una escola bressol o no, i van constatar que en els casos de 

les famílies amb rendes més baixes el preu era el factor que establia una barrera d’accés, 

mentre que en el cas de rendes altes la decisió tenia més a veure amb qüestions culturals 

i de model de criança. 

Indica que amb aquesta mesura proposen un canvi substancial, que és passar d’un 

sistema de preu únic —289 euros mensuals— a deu preus en funció de la renda. Valora 

que aquest sistema avança clarament cap a l’equitat en reduir les desigualtats en 

l’escolarització a l’etapa 0-3 i, per tant, permetrà ampliar les oportunitats educatives. 

Reconeix que aquesta tarifació social no se l’han inventada, sinó que ja l’han establert 

altres ajuntaments i és una recomanació del síndic de greuges de Catalunya, atès que no 

existeix la gratuïtat en l’escolarització 0-3. 

Precisa que al document de la mesura consten els detalls dels estudis previs del càlcul 
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de les diferents tarifes, i els motius pels quals consideren que beneficia la gran majoria 

de famílies, ja que el 62% pagarà menys i, en canvi, les rendes més altes contribuiran 

més al sistema. 

Destaca que amb aquesta mesura es fa un salt molt important en el model i en l’equitat 

de les escoles bressol, alhora que s’inclouen eines d’avaluació per si cal fer-hi algun 

retoc o correcció a partir del mapa que podran elaborar a partir de les dades que els 

proporcionarà la propera matriculació. 

 

El Sr. CIURANA considera que aquesta mesura de govern és un clar exemple de la 

manera com els apriorismes ideològics poden malbaratar unes bones intencions que 

pressuposa al Govern, i acaba convertida en un còctel de demagògia i de brindis al sol i, 

en certa manera, d’efectes perniciosos per a moltes famílies de la ciutat. 

Recorda que els han dit en altres ocasions que el seu govern era una broma per als rics i 

un malson per a les classes mitjanes de la ciutat. Precisa que aquest govern fa cent 

milions d’euros de superàvit, que no utilitza per introduir més recursos al sistema, sinó 

que el que fa és introduir el que anomena tarifació social, i la fa pagar no sobre la base 

dels majors ingressos d’aquest ajuntament, que el mateix govern reconeix que prové en 

gran part de les plusvàlues immobiliàries, sinó que la fa pagar a les famílies que formen 

part de la comunitat de les escoles bressol públiques. 

En aquest sentit, fa avinent que en el pressupost del 2015, pactat per l’anterior govern 

amb el grup del PSC, es va acordar implantar la tarifació social sobre la base d’un 

sistema de bonificacions vigent, amb una inversió complementària de 4,5 milions 

d’euros, sense augmentar durant quatre anys les quotes de l’escola bressol. 

Reconeix que són encomiables els esforços dialèctics del Govern per intentar imposar el 

relat que la bonificació és assistencialisme i que, en canvi, la tarifació que proposa és 

justícia social. I es pregunta si aquest assistencialisme que atribueixen a la bonificació 

es pot estendre a totes les bonificacions que fa aquest ajuntament i, si és el cas, si tenen 

intenció d’eliminar-les. 

Reclama, per tant, que no els vulguin enredar, atès que tant un sistema com l’altre poden 

ser vàlids per aconseguir un propòsit que el seu grup també comparteix; però no estan 

gens d’acord amb el fet que es carregui la tarifació social a les altres famílies de la 

comunitat educativa de les escoles bressol públiques. I aprofita per posar un exemple 

basat en l’aplicació del simulador que proposa el Govern: una parella amb un fill que té 

com a renda familiar 43.120 euros bruts anuals, és a dir, que cobra cadascun poc més de 

mil tres-cents euros nets mensualment; que probablement paga un lloguer que no para 

d’augmentar d’ençà que governa la Sra. Colau, situat de mitjana en els 800 euros 

mensuals, o una hipoteca. Entén que tothom estarà d’acord que no estan parlant d’una 

família rica, però que amb el sistema de tarifació social que es proposa haurà de pagar 

40 euros mensuals més per l’escolarització del fill a l’escola bressol. Això no obstant, si 

la mateixa parella, en comptes de cobrar els 43.120 euros bruts anuals entre tots dos, en 

cobra 65.000, haurà de pagar 395 euros al mes per l’escola bressol, 105 euros més 

mensualment que no pas ara, el mateix que pagaria una parella que cobrés 200.000 

euros bruts anuals. 

En conseqüència, justifica l’afirmació que aquest govern és un malson per a les classes 

mitjanes i una broma per als rics, i que té una curiosa manera d’entendre la justícia 

social. 

 

La Sra. BARCELÓ, després d’agrair la presentació d’aquesta mesura de govern i el 

diàleg que han pogut mantenir amb el comissionat d’Educació, manifesta que n’han tret 

diverses conclusions, la primera de les quals que Barcelona continua tenint les 

guarderies públiques de les més cares d’Espanya. Concreta que el cost màxim d’una 
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guarderia a Madrid és de 174 euros mensuals i a Barcelona de 395 euros, que l’any 

2016 costava 289 euros. I afegeix que la tarifa mínima que es paga a Madrid és de 14 

euros i a Barcelona 50, tret de les famílies sense recursos que no paguen res perquè se’n 

fan càrrec els serveis socials. 

Retreu al Govern, a qui agraden tant les fotografies amb les alcaldesses de les ciutats del 

“canvi”, que en aquest assumpte s’hagin coordinat tan poc; i remarca que la realitat és 

que a Barcelona no existeix la igualtat d’oportunitats en educació, atès que durant el 

període 2015-2016 un 43% de famílies es van quedar sense plaça de guarderia; i 

confirma que actualment no hi ha cap plaça vacant en l’etapa 0-3 per a una família que 

la necessiti. 

Considera que aquesta mesura de govern, d’una banda, intenta donar facilitats a les 

famílies amb les rendes més baixes, cosa que subscriuen plenament perquè consideren 

que aquestes famílies han de tenir un suport incondicional de l’Administració pública; 

d’altra banda, afirma que discrepen amb el fet que les famílies de classe mitjana es 

vegin perjudicades per l’increment del cost de l’escola bressol. 

Manifesta que estan d’acord amb l’increment de les hores d’acollida i de suport per a 

infants amb necessitats educatives, però no amb el fet que qui carregui amb el pes 

econòmic de tot això siguin les famílies de classe mitjana treballadora. En aquest sentit, 

es remet a l’exemple que ha posat el Sr. Ciurana i que considera molt aclaridor, i ho 

compara amb les tarifes que es paguen a Madrid que, com ja ha comentat abans, són 

molt menors. 

Per tant, recapitula que estan d’acord que cal ajudar en totes les etapes educatives les 

famílies que tenen les rendes més baixes, però demanen que rectifiquin aquesta tarifació 

social que volen implantar a fi de no perjudicar les famílies de classe mitjana. La Sra. 

BENEDÍ agraeix al Govern municipal la presentació d’aquesta mesura, atès que un dels 

objectius del seu grup és afavorir l’accés de la ciutadania als serveis i equipaments 

municipals amb igualtat d’oportunitats, adaptant els seus preus públics a la capacitat 

econòmica de les famílies. 

Observa que l’accessibilitat econòmica als ensenyaments no obligatoris, ja sigui per la 

manca de garanties de gratuïtat, per la no obligatorietat o bé per la manca de places 

públiques, compon l’àmbit de l’educació reglada amb més desigualtats d’accés. 

Remarca que els infants socialment més desfavorits tendeixen a accedir més tard al 

sistema educatiu, i també a abandonar-lo prematurament, amb els índexs més baixos 

d’assoliment d’ensenyaments postobligatoris. En conseqüència, assenyala que les 

polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància, 0-3, són clau a l’hora 

de garantir la igualtat d’oportunitats socials i educatives dels infants. 

Confirma que el seu grup considera que l’educació 0-3, tal com evidencien diversos 

estudis, és l’etapa durant la qual els infants reben els primers grans impactes positius 

respecte a diverses habilitats cognitives i socials; i, per tant, el seu grup és del parer, 

com ha expressat en diversos fòrums, que cal fer passos endavant en la universalització 

de l’educació 0-3, que implica un increment de l’oferta actual. 

Entén que si tenen clar que l’objectiu de planificació escolar a mitjà termini ha de ser 

garantir una plaça pública de secundària a tot alumne de primària escolaritzat en centres 

públics, també cal marcar-se l’objectiu de crear tantes places d’escola bressol públiques 

com calgui. 

Afegeix que, juntament amb l’augment de l’oferta, consideren essencial la tarifació; en 

aquest sentit, afirma que són conscients que l’actual sistema de bonificació per a 

famílies en situació d’atur i que no reben cap prestació econòmica, o per a aquelles en 

què els membres actius estan per sota del salari mínim interprofessional, fins ara ha 

estat una gran aportació. Això no obstant, creuen que calia canviar aquest model 

d’ajudes i bonificacions per un de tarifació segons la renda de la unitat familiar. 
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Constata que ERC sempre ha defensat posar fi a les polítiques que fomenten les 

diferències en l’accés als serveis educatius públics municipals i, per tant, subscriuen que 

el sistema de tarifació social segons la renda facilita un accés més equitatiu. Afegeix 

que el fet d’excloure per al càlcul de la tarifa la renda dels avis i les àvies els sembla una 

molt bona mesura. 

Per tant, anima el Govern a estendre progressivament la tarifació social a altres serveis 

educatius i serveis públics fonamentals, avançant cap a la universalització i gratuïtat de 

l’educació en totes les etapes a fi que Barcelona esdevingui una capital més humana i 

més justa. 

Finalment, demana al Govern que els presenti una avaluació d’aquesta mesura de 

govern per tal d’ajustar, si escau, els problemes que s’hagin detectat en l’aplicació dels 

deu trams tarifaris. 

 

La Sra. ESTELLER valora aquesta mesura de govern com una prova més que 

l’integrisme ideològic del Govern arriba a les escoles bressol, i amb la voluntat 

manifesta de donar a entendre que l’accés a aquests centres educatius és, però, un 

objectiu parcial. Manifesta que el seu grup comparteix la mesura que les classes més 

baixes tinguin una reducció de la quota, així com amb la conveniència que els infants 

estiguin escolaritzats en escoles bressol, ja que també incideix en la conciliació de la 

vida familiar i laboral, perquè possibilita que molts pares i mares treballin. Remarca, 

però, que en la mesura no es mencionen els 3.295 infants que any rere any es queden 

sense plaça d’escola bressol. Considera que ignorar aquests infants i només referir-se a 

una part del conjunt de les escoles bressol i dels infants que hi tenen accés és un acte 

d’hipocresia. I afegeix que la rebaixa que proposen per a les classes més baixes, la 

carreguen a les classes mitjanes. 

Recorda, en aquest sentit, que ella mateixa va presentar un prec en la darrera sessió de la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports —que va ser refusat— per demanar que 

aquesta rebaixa fos assumida per l’Ajuntament, i que no carregués contra les classes 

mitjanes l’increment, i fa referència, igualment, a la simulació que ha exposat el regidor 

Ciurana. 

Entén, per tant, que l’objectiu del Govern és expulsar les classes mitjanes de les escoles 

bressol públiques, i qualifica aquesta tarifació social de bullying econòmic a les famílies 

de classe mitjana. 

Insisteix a preguntar, novament, per quin motiu aquest ajuntament, atès el superàvit de 

què disposa, no assumeix el cost del 62% de rebaixa a les rendes més baixes i que, 

altrament, carreguen a les rendes familiars a partir de 43.000 euros bruts anuals. 

 

La Sra. ROVIRA, en nom del seu grup, aposta clarament per l’educació d’accés 

universal i gratuït també en l’etapa 0-3, i entenen que cal fer una crida perquè la 

Generalitat assumeixi la seva responsabilitat en aquesta matèria. Afegeix que també 

volen denunciar el transvasament que el Govern municipal de CiU va fer de diners 

adreçats a les escoles bressol a escoles concertades. 

Posa en relleu que el seu grup defensa fermament un sistema educatiu totalment públic 

en totes les etapes, d’accés universal i equitatiu. 

Destaca que, segons confirmen veus expertes, els barris amb menys recursos econòmics, 

rendes més baixes, índexs d’atur més elevats i amb més feminització de la pobresa són 

els que tenen un menor accés a les escoles bressol, i consideren que aquesta mesura que 

avui presenta el Govern ha d’ajudar a revertir aquesta situació, que entenen que és molt 

problemàtica, ja que l’escolarització entre els 0 i els 3 anys és especialment beneficiosa 

per als infants de famílies sense recursos. En conseqüència, consideren que cal apostar 

per una xarxa d’escoles bressol coherent, finançada exclusivament per l’Administració 
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pública. 

En aquest sentit, assenyala que han de poder generar un pla perquè a uns anys vista 

l’accés a les escoles bressol sigui totalment gratuït i universal. 

Seguidament, fa un seguit de reflexions en el sentit que acaba d’apuntar. Observa que en 

aquest document es parla força d’educació, però consideren fonamental que, a més, s’hi 

faci referència des d’una perspectiva diferent, que és la conciliació que permet 

l’escolarització en aquesta etapa a les famílies. Per tant, apunta que cal parlar d’altres 

formes de criança, que cal potenciar des de l’àmbit públic. 

Conclou, per tant, que cal fer un esforç en la distribució de tasques reproductives i de 

cura, aspecte en què les escoles bressol tenen un paper fonamental, no només des de la 

perspectiva educativa, sinó també de gènere. 

Afegeix la consideració que el nombre d’escoles bressol a Barcelona és molt inferior al 

necessari per al nombre d’habitants, i en aquest sentit reclamen la màxima celeritat per a 

la posada en marxa de les trenta escoles bressol que hi manquen; de la mateixa manera 

que avança que estaran amatents que les mesures de tarifació social proposades no 

generin un enfrontament entre el que resta de classe mitjana i les classes populars. En 

aquest sentit, demana per avançat un informe, un cop realitzada la matrícula, a fi 

d’analitzar quines són les famílies i les rendes que han accedit als recursos municipals. 

Reitera el compromís del seu grup en defensa d’una escola de gestió, de titularitat i de 

provisió totalment públiques i de qualitat en tots els trams educatius. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta el seu acord amb l’aplicació d’un sistema de tarifació 

social per a les escoles bressol, i recorda que ell mateix, com a regidor d’Educació que 

va ser durant el mandat anterior, va pactar amb el grup del PSC els primers passos per a 

la tarifació social en aquestes escoles. Afegeix que també van incrementar els 

percentatges de bonificació a les famílies amb dificultats. 

Afirma que li sorprèn positivament que el Govern apliqui el mateix model de tarifació 

que estan implantant a les universitats catalanes, i que el grup parlamentari CSQP tant 

critica. Constata, igualment, que per a un mateix nivell de rendes, avui és més car tenir 

un fill en una escola bressol pública a Barcelona que en una universitat pública catalana. 

Considera que en el sistema de tarifació que proposa el Govern caldria replantejar 

l’increment de preu per a aquelles rendes que considera altes en molts casos, però que 

no ho són. I afegeix que convindria valorar quant s’incrementen de més en el pressupost 

municipal les escoles bressol, atès que, altrament, estan fent un exercici d’enginyeria 

financera. 

 

La Sra. ORTIZ confirma que el Govern ha abocat més recursos públics a les escoles 

bressol, i n’ha reforçat la qualitat. Posa de manifest, tanmateix, la indignació que suscita 

entre els grups municipals que es parli de mesures redistributives i equitatives, i els surt 

la seva autèntica naturalesa. 

Replica al Sr. Ciurana, que els ha titllat de demagògics i de castigar les famílies, que la 

seva formació a la Generalitat ha dedicat zero euros a l’educació 0-3, i que els pocs 

recursos existents els va destinar a les escoles concertades; i que també va rebutjar els 

escassos recursos provinents de la Diputació. 

Al grup del PP, que els ha qualificat d’integristes, li respon que és d’un cinisme suprem 

al·ludir constantment a les famílies i dedicar zero euros a l’educació infantil en els 

pressupostos generals de l’Estat. I amb totes les seves polítiques l’únic que ha 

aconseguit ha estat incrementar la pobresa infantil. 

Posa en relleu que amb aquesta mesura proposen que tothom pagui en funció de la seva 

renda, establint un sistema més just de preus. I reitera que no és el mateix una 

bonificació per a les rendes més baixes, que el fet d’establir un preu just en funció dels 
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ingressos familiars. 

Reconeix que hi ha un canvi substancial pel que fa al model que defensen, atès que una 

cosa s’inscriu en l’àmbit dels ajuts i l’altra al reequilibri de tarifes en funció de les 

rendes. 

Insisteix en el fet que allò que pretenen és defensar la qualitat i unes tarifes que, fins i 

tot la més alta dels deu trams establerts, està molt per sota de la de les escoles bressol 

privades; i confirma, quant a les comparacions entre Madrid i Barcelona, que no té res a 

veure la prestació d’aquest servei en una ciutat i en l’altra. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Ortiz si ha pretès dir que les guarderies públiques 

de Madrid no tenen qualitat; i reitera que el cost més alt per escola bressol és de 174 

euros al mes en aquella ciutat, mentre que a Barcelona arriba fins als 395, tenint en 

compte que aquest ajuntament té un superàvit de gairebé cent milions d’euros. 

c) Acaba la seva intervenció reclamant que no es perjudiqui més les classes 

mitjanes treballadores. Informes 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (2017/32) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 16 de febrer de 2017, 

que aprovà l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya de 9 de novembre de 2015, per al desenvolupament de 

l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 

(RIS3CAT) en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació 

FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou l’ampliació de les obligacions de les parts 

d’acord amb la normativa vigent, la modificació del termini d’execució fins al 31 de 

desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la designació de membres de la 

Comissió Tècnica de Seguiment, i faculta el primer tinent d’alcaldia, l’Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que avui sotmeten a l’aprovació del Ple la millora d’un 

instrument que neix de la col·laboració d’aquest ajuntament amb la Generalitat, un 

conveni per al desenvolupament de l’Estratègia de recerca i innovació per a 

l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i amb aquesta addenda han 

acordat ampliar el període de vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023. 

Afegeix que aquest conveni permet invertir 40 milions d’euros per a la recerca, el 

desenvolupament tecnològic i la innovació, l’accés a noves tecnologies en la línia de 

les noves estratègies que estan implementant empreses i organismes com Barcelona 

Activa o l’IMI. 

 

La Sra. RECASENS recorda que aquest conveni va ser treballat i fet públic durant el 

mandat anterior i que va servir per donar un fort impuls inversor a la ciutat per un 

període molt remarcable de temps, atès que mai abans la Generalitat havia pogut fer 

una aportació tan gran per aquest concepte, de manera que Catalunya triplicava els 

recursos FEDER destinats a Barcelona, passant de 14 milions d’euros a 45. 

Destaca, per tant, que aquest conveni va significar una aposta conjunta coordinada de 

les institucions per afavorir l’ús de les noves tecnologies i la innovació en els sectors 
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econòmics estratègics i emergents, millorar la competitivitat del teixit productiu i 

generar nous llocs de treball de qualitat. 

Precisa que per aconseguir tot això es van dissenyar tres eixos operatius, un 

ecosistema emprenedor i innovador per al desenvolupament econòmic, una iniciativa 

de ciutat intel·ligent per als serveis públics urbans i la compra pública innovadora. 

Aprofita per agrair al gerent d’Economia que els hagi lliurat tota la informació que el 

seu grup ha requerit, tot i que consideren que van lents, ja que dels 40 milions d’euros 

de dotació del conveni, actualment només se n’han executat 7; de manera que confirma 

que estan molt amatents a comprovar com es va complint el programa, i quins eixos 

concrets desenvoluparan per complir amb els objectius del conveni, i confia que aquest 

allargament de la seva vigència sigui a fi de bé. La Sra. MEJÍAS anuncia el vot 

favorable del grup de Ciutadans a l’actualització d’aquest conveni de desenvolupament 

estratègic de la ciutat perquè consideren que és important continuar avançant en els 

projectes de tecnologia i innovació. Manifesta que si bé la dotació pressupostària està 

garantida, allò que els preocupa és la dificultat per desenvolupar nous projectes, atès que 

ara com ara només n’hi ha tres en marxa, provinents de la legislatura anterior. 

Tanmateix, a la meitat de la present legislatura, i amb una pròrroga de la vigència del 

conveni, així com adequar-lo i adaptar-lo, no veuen que es posin en marxa projectes 

nous que podrien incidir molt positivament en la millora de les condicions de vida de la 

ciutadania, posant la tecnologia al servei dels drets socials. 

Considera, per tant, que seria desitjable que a més d’aquesta ampliació del conveni el 

Govern presentés, en el termini més breu possible, els programes en què s’invertirà el 

pressupost disponible consignat de fons FEDER, entre altres motius perquè es tracta 

d’un jaciment d’ocupació, sobretot juvenil, i perquè és una de les activitats econòmiques 

que cal impulsar a Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH considera positivament que en aquest cas no es posi en risc una 

estratègia d’innovació i recerca en associació amb la Generalitat i amb el fons FEDER, 

com sí que va succeir amb l’operació de recerca i innovació amb les empreses Cisco i 

Schneider al Poblenou. Remarca que aquesta estratègia és el futur de l’economia de la 

ciutat, atès que si no opten per la innovació i la promoció de la recerca Barcelona 

quedarà encallada, cosa que no es pot permetre. 

Per tant, demana al Govern de la ciutat que, a banda de donar continuïtat a aquesta línia 

mitjançant els fons FEDER, que significa 40 milions d’inversió, es promogui i 

s’incrementi —i, sobretot, que s’ho cregui—, aportant nous projectes, amb ambició i 

amb ganes de fomentar l’economia de futur de la ciutat amb programes d’innovació i de 

recerca. 

 

El Sr. MULLERAS retreu al Govern que durant dos anys s’hagi dedicat a la política 

espectacle en comptes de governar; al “postureig” en comptes de treballar per a la 

ciutat, i que ha tingut com a conseqüència que 80 milions d’euros d’inversions no 

s’hagin executat, la meitat finançada per la UE; mentre que el Govern no ha estat capaç 

de presentar uns projectes per a aquesta inversió que contribueixin a millorar el teixit 

productiu de la ciutat, amb ajudes a emprenedors i autònoms i a reforçar el teixit 

productiu en l’àmbit de les noves tecnologies a fi de ser més competitius. 

Posa de manifest que sempre s’estan queixant de l’índex d’atur juvenil, de la manca 

d’actualització de les pimes, de la necessitat de crear ocupació de qualitat, tot i que, 

malauradament, fa dos anys que els projectes resten al calaix, i sense executar 80 

milions d’euros en inversió. 

Observa que amb aquesta addenda, a més, es planteja posposar quatre anys més la 

inversió, sense saber encara la seva concreció. Avança, no obstant això, que el seu grup 
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votarà favorablement aquest punt, perquè creu en la UE i perquè un vot a favor d’aquest 

conveni ho és per a Espanya, gràcies a la qual en formen part, i també ho és a favor dels 

emprenedors i dels autònoms i de millorar la qualitat de l’ocupació. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY observa que la Comissió Europea ha promogut un canvi radical 

en les polítiques de suport a la recerca i la innovació i de finançament europeu, i en el 

marc de l’estratègia 2020 té com a principal objectiu transformar el coneixement i la 

tecnologia en valor econòmic i social; és a dir, el pas d’un model basat en la 

construcció d’infraestructures i d’equipaments de recerca i desenvolupament a un de 

transferència tecnològica al teixit empresarial i als projectes col·laboratius 

d’innovació. Remarca que, en aquesta línia, l’objectiu del RIS3CAT és consolidar la 

innovació com a motor de creixement sostenible, la competitivitat del teixit 

productiu i la cohesió social. 

Considera, per tant, que Barcelona ha d’apostar per la innovació com a via per 

potenciar aquests actius i generar llocs de treball de qualitat, i és imprescindible que 

aquest ajuntament cerqui les màximes complicitats amb la Generalitat, i amb tot allò 

que significa el coneixement, per visualitzar Barcelona com a capital de coneixement 

i com a palanca per impulsar el creixement econòmic al país. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que estan parlant d’un projecte que està en fase 

d’execució, i concreta que s’han invertit 19 milions d’euros, 7 dels quals en l’IMI i 

12 milions a Barcelona Activa en projectes nous, elaborats el 2016 i el 2017, i que 

comporten una nova orientació, que no és la del govern anterior en alguns àmbits, i 

que està alineada amb el nou pla digital d’aquest ajuntament i amb les línies 

estratègiques que desenvolupa Barcelona Activa. 

Replica al Sr. Bosch que quan es mouen pel món per presentar els projectes de 

Barcelona en aquests àmbits la credibilitat és manifesta, tot i que li agrairà la seva 

contribució en aquest sentit. Afegeix que la inversió que s’està fent és per afavorir les 

pimes i per a la digitalització, que és molt important, de serveis públics municipals, i 

assolir sobirania tecnològica. 

 

La Sra. RECASENS considera que seria molt absurd no aprofitar uns diners que 

provenen de la UE, i entén que el Govern hauria de dimitir en bloc si deixés perdre 

80 milions d’euros aprovats el maig del 2015, durant el mandat anterior. 

 

El Sr. BOSCH confirma que el seu grup té moltes ganes de col·laborar amb la ciutat, 

i desitjaria que la ciutadania percebés la convicció d’aquest ajuntament pel que fa a la 

innovació i la recerca. 

Demana al Sr. Pisarello que, a banda dels que duen a terme l’IMI i Barcelona Activa, 

citi tres projectes de futur en innovació i recerca que tinguin la intenció d’impulsar. 

 

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

Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-03/8) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci 

Institut d’Infància i Món Urbà, en sessió de 26 d’octubre de 2016, relatiu a 

l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte de canviar la seva 
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denominació per “Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C”, reflectir la 

separació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a ens consorciat, 

considerar-lo mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de la resta 

d’ens consorciats, adaptar-los a les lleis 39/2015 i 40/2015, així com altres 

modificacions adients, d’acord amb el text que s’incorpora a l’expedient 

administratiu annex. MANIFESTAR, amb posterioritat a l’exercici de separació del 

Consorci per part de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la voluntat de 

continuïtat de l’Ajuntament de Barcelona al consorci. S’APROVA el dictamen 

precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.- (507/16) DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Rodolfo Martín Villa en 

el tràmit d’audiència, de conformitat amb els informes emesos pel Comissionat de 

Programes de Memòria en data 6 de març de 2017 i per Serveis Jurídics en data 10 

de març de 2017; informes que es contrauen a determinar que l’expedient de 

revocació de la medalla s’ha tramitat correctament i de conformitat amb l’establert al 

Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona i que l’acte és 

motivat en el sentit que l’interessat coneix el seu contingut i ha pogut manifestar la 

seva oposició; REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de 

Barcelona al Sr. Rodolfo Martín Villa, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament 

de Barcelona en sessió de 30 de març de 1976. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que, amb la presència de diverses entitats socials que 

avui els acompanyen, avui revocaran la concessió de la Medalla de Barcelona a un 

home que simbolitza com ningú els tèrbols lligams polítics i econòmics entre l’actual 

monarquia parlamentària i el franquisme. 

Justifica aquesta revocació per reparar totes les víctimes, a qui Rodolfo Martín Villa 

avui encara no ha demanat perdó; ho fan en homenatge a Enric Pubill, que els ha 

deixat aquesta setmana, i a qui les presons de la dictadura no van aconseguir llevar la 

dignitat; als treballadors assassinats a l’església de San Francisco a Vitòria, una tarda 

negra de 1976, mentre Martín Villa era ministre de Relacions Sindicals; ho fan per 

Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra, Guillermina Motta i per tots 

els artistes vetats mentre Martín Villa era governador civil; ho fan per les víctimes de 

Billy el Niño, torturador sanguinari condecorat el 1977 per Martín Villa amb la 

Medalla de Plata al mèrit policial; ho fan per Antonio Cubillo, líder independentista 

canari, apunyalat a Algèria per sicaris del Ministeri de l’Interior espanyol el 1978; ho 

fan pels treballadors de la CNT implicats de manera infame en el cas Scala el 1980; 

ho fan també per l’anciana de Reus, morta per un tall d’electricitat d’Endesa, 

empresa que Martín Villa va contribuir a convertir en un negoci privat sense 

escrúpols en els anys noranta; ho fan per les víctimes de la dictadura xilena, que van 

suportar amb dolor com Martín Villa era condecorat després d’intercedir a favor de 

l’alliberament d’Augusto Pinochet a Londres; ho fan pels germans i les germanes de 

Galícia colpejats pel chapapote, que van haver de patir la seva desídia com a 

comissionat del Govern Aznar per a la investigació del desastre del Prestige; ho fan, 

també, per totes les víctimes de l’estafa immobiliària que el 2012 van assistir amb 

indignació a la designació de Martín Villa al Consell d’Administració de la Sareb, 

amb un sou d’escàndol. 

Conclou que, en definitiva, fan aquesta revocació per justícia i perquè la Barcelona 

del futur que anhela la major part de la ciutadania no es pot construir sobre l’oblit, 

sobre el privilegi i sobre la impunitat. 
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El Sr. MARTÍ posa de manifest que en el debat sobre aquest punt que va tenir lloc a la 

Comissió de Presidència la setmana passada ja van tenir ocasió, com a Grup Municipal 

Demòcrata, de pronunciar-se i expressar el seu vot favorable a la revocació de la 

concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al Sr. Martín Villa, i avui en aquest plenari 

solemnement ratifiquen aquell vot, atès que troben que a l’expedient hi ha suficients 

arguments de caràcter polític i ètic per sumar-se a la retirada d’aquesta distinció que 

atorga la ciutat. 

Consideren que és una anomalia històrica i un anacronisme que un jerarca del règim 

franquista, més enllà de disquisicions jurídiques en les quals no entrarà, sigui 

mereixedor d’aquest guardó. Constata que la democràcia i els drets humans són 

incompatibles amb un fet com el que avui esperen deixar enrere. En conseqüència, 

consideren plenament justificada aquesta revocació, també amb l’objectiu, com ara deia 

el tinent d’alcaldia, de reparar simbòlicament la memòria de totes les víctimes, per acció 

o omissió, d’aquest jerarca del règim franquista. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que el seu grup farà una abstenció, i replica al Sr. Pisarello que 

no estan aquí per participar de les seves polítiques de revenja. Li pregunta si no ha 

tingut exemples suficients que els seus intents de venjança només l’han portat a fer el 

ridícul. 

Reclama que tots plegats treballin per coses necessàries per a la ciutat, i demana al 

tinent d’alcaldia que s’abstingui de qüestionar les decisions que van prendre consistoris 

del segle passat, perquè no té cap legitimitat moral per decidir sobre elles, ni ell ni el seu 

comissionat de la “venjança”. 

Adverteix al Sr. Pisarello que odiar algú és atorgar-li massa importància, i li recomana 

que rebaixi el seu grau d’odi i que es posi a treballar per a la ciutat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ descriu Rodolfo Martín Villa com un autèntic jerarca del 

tardofranquisme, que mai no hauria d’haver rebut la més alta distinció de la ciutat, i si la 

va obtenir va ser gràcies a l’alcalde, també franquista, Joaquim Viola. 

Remarca que les mans de Martín Villa estan tacades de sang per haver estat el 

responsable polític, juntament amb Fraga Iribarne, de l’assassinat a mans de la policia 

de cinc joves treballadors de Vitòria el 3 de març de 1976, en un episodi repugnant de la 

història recent d’Espanya, vint-i-set dies després del qual rebia la Medalla d’Or en 

aquest ajuntament, encara durant el franquisme. 

Confirma que no volen ni poden permetre que Barcelona continuï vinculada de cap 

manera a un home que qualsevol país amb un mínim de dignitat o de qualitat 

democràtica hauria d’haver estat jutjat per crims contra la humanitat. 

Assegura que aquesta revocació, tot i produir-se amb massa anys de retard, és un acte de 

justícia cap a les víctimes del feixisme, i un senyal inequívoc que els botxins no poden 

continuar gaudint d’impunitat, ni aquí ni enlloc, i menys encara continuar posseint 

medalles d’un ajuntament democràtic. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que aquest expedient de revocació sorgeix arran 

d’una querella de la justícia argentina, que sistemàticament ha ignorat la predisposició 

del mateix Sr. Martín Villa de comparèixer per esclarir els fets que li imputen i que ha 

declarat reiteradament que són falsos. 

Insisteix que aquest expedient neix a l’Argentina i continua a Barcelona, promogut per 

aquells que, en realitat, no volen la revocació de la concessió d’una medalla, sinó 

rebutjar la transició espanyola i tot el que va representar per a la democràcia. Per tant, 

amb aquests arguments, justifica el vot contrari del seu grup a la revocació. 
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El Sr. GARGANTE manifesta que, amb relació a aquest punt, l’Associació de 

Víctimes 3 de març els ha fet arribar la seva opinió, que llegeix: “És intolerable que 

persones participants en el genocidi i criminal règim franquista en qualsevol forma, 

política, judicial, militar o eclesiàstica tinguin, o hagin tingut, un reconeixement 

públic o institucional. Responsables directes de la massacre d’obrers com la produïda 

a Gasteiz com són Fraga Iribarne, Martín Villa, Adolfo Suárez o el bisbe Francisco 

Peralta, no poden gaudir de cap distinció.” 

Remarca que a Gasteiz ja es va aconseguir impedir que la nova estació d’autobusos 

portés el nom d’Adolfo Suárez, i que s’hagi aprovat la retirada de la Medalla d’Or de 

la Ciutat al bisbe Peralta. Remarca que veritables assots contra els drets humans com 

Fraga i el seu alumne avantatjat Martín Villa, mai millor anomenat “la porra de la 

Transición” encara conserven honors, i agraeixen que avui a Barcelona se’n despulli 

Martín Villa, tot i que Fraga continua ostentant-los al Senat i en altres llocs. 

Proclama que per higiene democràtica i per respecte a les víctimes del franquisme cal 

retirar les distincions atorgades pel mateix règim a les persones que li van donar 

suport i hi van col·laborar. I aprofita per recordar que a Barcelona encara resten 

reglaments de medalles, honors, estàtues, carrers i museus franquistes. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la revocació. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que allò que s’haurien de preguntar és per què en 

trenta-vuit anys de democràcia municipal, trenta-quatre dels quals amb un govern del 

PSC i ICV i ara amb Barcelona en Comú, no s’havia plantejat aquesta qüestió. 

Insisteix que allò que els molesta no és la medalla sinó que allò que volen revocar de 

debò és la Transició espanyola. I, en aquest sentit, els demana que prenguin exemple 

d’altres comunistes com Marcelino Camacho, que amb ocasió de la Llei d’amnistia 

del 1977 va dir que els comunistes havien enterrat els seus rancors i estaven resolts a 

mirar endavant. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, i el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i 

la Sra. Esteller. 

 
 

4.- (0781/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de 

Barcelona a la Fundació Festa Major de Gràcia amb motiu del bicentenari de 

l’activitat i per l’ininterromput treball en favor de la cohesió social i la cultura 

catalana. 

 

El Sr. BADIA saluda els membres de la Fundació Festa Major de Gràcia que avui els 

acompanyen, i que recullen el compromís de milers de graciencs i gracienques que 

amb molt d’esforç i treball voluntari han mantingut viva aquesta festa popular. 

Afegeix que el reconeixement també és pels festers que fan d’aquesta festa major una 

celebració de valors, de solidaritat, de respecte, d’inclusió i de compromís. 

Destaca que la Festa Major de Gràcia es remunta al segle XIX, i suposa una data clau 

en el calendari tradicional festiu, social i cultural de la vila de Gràcia, però també de 

tota la ciutat; alhora que són festes de nomenada a Catalunya, tal com demostra el fet 

que el 1997 fos declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional. 

Agraeix a la Fundació que mantingui viva la cultura popular del país i, per tant, 

considera que la concessió d’aquesta Medalla al Mèrit Cultural és un reconeixement 
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més que merescut. Finalment, com a regidor de Gràcia, se suma entusiàsticament a la 

celebració del bicentenari d’aquesta festa. 

 

La Sra. FANDOS saluda, al seu torn, els membres de la Fundació que avui assisteixen a 

aquesta sessió plenària. 

Manifesta la seva satisfacció per poder intervenir en aquest punt, no només perquè ha 

pogut compartir quatre anys intensos amb la gent de la festa major i perquè és 

gracienca, sinó també molt especialment perquè el 1936 el seu avi va ser el primer 

president de la Federació de Comissions de l’ex-vila de Gràcia. Posa en relleu que, 

malauradament, aquell any, el pressupost de les festes va servir per construir refugis 

antiaeris. 

Destaca, en nom del seu grup, la Festa Major de Gràcia, que ultrapassa uns calorosos 

dies d’agost i que dura tot l’any. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda els membres de la Fundació Festa Major de Gràcia i els 

felicita per la concessió d’aquesta medalla. 

Reconeix que la ciutat es transforma per l’agost, i que en aquesta transformació són clau 

els districtes de Sants-Montjuïc i el de Gràcia, i en aquest darrer cas la Fundació 

contribueix a guarnir els carrers d’una manera espectacular, que transporten i fan sentir 

emocions; i destaca que aquesta tasca és fruit de la il·lusió i de la dedicació de les 

associacions i dels veïns que hi treballen durant tot l’any. 

Destaca els dos-cents anys de feina per la ciutat, i valora el teixit associatiu que ho fa 

possible, entre el qual la Fundació, que ha tingut generacions de constància i esforç per 

a la celebració de la festa. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, després de saludar els i les representants de la Fundació, destaca 

que si hi ha un esdeveniment a la ciutat que palesa plenament el caràcter festiu, popular 

i creatiu de la seva gent és la Festa Major de Gràcia, una festa nacional que enguany 

celebra el seu bicentenari. Posa en relleu la mobilització que aquesta celebració 

significa entre veïns i veïnes dels carrers graciencs amb independència de la seva edat, 

nivell de formació o procedència; un exemple més que demostra que la vila de Gràcia és 

capaç d’aglutinar gent molt diversa tot preservant sempre una personalitat pròpia. 

Manifesta el vot absolutament entusiasta del seu grup a la concessió de la Medalla al 

Mèrit Cultural a la Fundació Festa Major de Gràcia, i expressa el seu reconeixement a 

les dones i els homes d’aquesta entitat que, generació rere generació, alegren la vida 

d’aquest districte guarnint amb tota la imaginació del món els seus carrers. 

 

El Sr. COLLBONI saluda, també, els representants de la Fundació, els seus socis i els 

veïns i veïnes de Gràcia. Posa en relleu que no cada dia té l’oportunitat, com a regidor 

de Cultura, de poder homenatjar una festa no tan sols bicentenària sinó també una 

expressió popular de la cultura pròpia, que expressa cohesió social, comunitat, igualtat i, 

sobretot, llibertat. 

Reconeix la tasca de la Fundació com una de les grans entitats culturals de Gràcia i 

de la cultura popular de la ciutat; que en prendre cura del carrer, dels veïnats, dels 

visitants i del sentiment d’acollida neix un esdeveniment que fa única la ciutat. 

Remarca que són medalles com aquesta que li concedeix aquest ajuntament que han 

de servir per recordar-los qui són, d’on venen i, sobretot, què volen que sigui 

Barcelona, una ciutat plena, una comunitat oberta que celebra, d’ençà d’aquell estiu 

de fa dos-cents anys a Cal Trilla, la festa major. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda i 

felicita els membres de la Fundació presents en aquesta sessió de Plenari del Consell 

Municipal. 
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Destaca que avui homenatgen i reconeixen un dels esdeveniments més importants al 

barri de Gràcia, una de les majors expressions de cultura a l’espai urbà i amb més 

repercussió dins i fora de la ciutat, i que enguany commemora el seu bicentenari. 

Valora que dos-cents anys són una fita important per a la Fundació i per al mateix 

barri de Gràcia, però també per a moltes entitats i veïns que en formen part i que any 

rere any aboquen tota la seva imaginació en la creació dels ornaments dels carrers. 

Anuncia el vot favorable del seu grup a la concessió d’aquesta Medalla al Mèrit 

Cultural, i aprofita per donar l’enhorabona a la fundació guardonada i a totes les 

entitats i veïns del barri de Gràcia que cada any s’impliquen en l’organització de la 

festa. 

 

El Sr. GARGANTÉ assenyala que, com a grup municipal, ja han expressat diverses 

vegades que no són partidaris d’aquesta mena de reconeixements institucionals, 

perquè consideren que no és el millor reconeixement aquell que fan institucions d’un 

o altre color mogudes per interessos partidistes, més encara si es resumeix en una 

quota de guardons per grup municipal. Altrament, el seu grup entén que el millor 

reconeixement és el de companys i companyes, sense cap interès al darrere i sense 

foto políticament correcta, i que expressa l’amor per la feina, la militància o la lluita. 

Per tant, avança que faran una abstenció en aquest punt i en la resta d’acords de 

concessió de medalles. 

 

El Sr. ARDANUY dona la benvinguda als representats de la Fundació i al 

comissionat que gestiona el bicentenari. 

Recorda que el Ple del Districte de Gràcia va acordar per unanimitat implicar-se en el 

bicentenari de la Festa Major, i remarca que la ciutat deu a aquesta festa el màxim 

suport, i que és evident i és tàcit. 

Destaca que aquesta medalla és el reconeixement a la trajectòria de la Fundació i a la 

cultura popular de Catalunya, i que s’ha d’estendre a tothom qui al llarg de dos-cents 

anys ha fet possible aquesta expressió cultural amb el seu esforç. Remarca que són 

l’orgull de la vila de Gràcia, de Barcelona i de Catalunya, i projecten Gràcia arreu. 

 

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

Lecha i Rovira. 

 

5.- (420/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de 

Barcelona al Sr. Paco Camarasa Yáñez per la seva important contribució al món 

literari barceloní, com a propietari de la llibreria Negra y Criminal i com a comissari 

del festival BCNegra. 

 

El Sr. ASENS anuncia que el Grup Municipal de Barcelona en Comú està a favor de 

l’atorgament d’aquesta Medalla el Mèrit Cultural. 

 

El Sr. CIURANA destaca que amb la concessió d’aquesta medalla s’homenatja un 

ciutadà, llibreter, prescriptor i dinamitzador cultural i del barri de la Barceloneta, i 

també un col·laborador d’aquest ajuntament. Posa en relleu que Paco Camarasa ha estat 

el principal responsable d’ampliar la base social de la novel·la negra a Barcelona i al 

país, alhora que a això s’hi afegeix la seva afabilitat, el seu optimisme i vitalitat, així 

com la seva capitat organitzadora. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca que Paco Camarasa és, sens dubte, un referent en el món de 

la novel·la negra, i amb la concessió d’aquesta medalla reconeix la seva feina, la seva 
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dedicació i contribució al gènere. 

Constata, com ell mateix deia en una entrevista, que va començar a llegir novel·la negra 

quan la literatura policíaca era un gènere considerat d’evasió i, per tant, no estava ben 

vist. Altrament, ell ho feia, ho deia i va crear la llibreria Negra y Criminal. Reconeix 

que la lectura permet l’evasió, situar-se en un context diferent al propi, i que això és un 

autèntic privilegi. 

Fa referència als dotze anys que Paco Camarasa ha estat comissari del festival literari 

BCNegra, i lamenta que ho deixi, malgrat que ho fa havent aportat un llegat important: 

les seves memòries Sangre en los estantes, de lectura obligatòria per entendre el gènere 

de la novel·la negra. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ posa en relleu que ningú no dubta que avui Barcelona ha 

esdevingut un referent literari global en matèria de novel·la negra, i remarca que en 

bona part ho deu al treball entusiasta i rigorós de Paco Camarasa que, amb Montse 

Clavé, ha estat l’ànima de Negra y Criminal, una llibreria que durant dotze anys va fer 

de la Barceloneta el centre neuràlgic de la novel·la negra. 

Remarca que també ha estat l’ànima del festival literari BCNegra, que ha comissariat 

durant dotze edicions, i del premi Pepe Carvalho, que amb els anys ha esdevingut un 

dels reconeixements amb més prestigi arreu per als autors del gènere. 

Considera que Barcelona i el món de la literatura estan en deute amb Paco Camarasa i, 

per aquest motiu, expressa el vot favorable del seu grup a l’atorgament d’aquesta 

medalla. 

 

El Sr. COLLBONI entén que un minut de temps és molt escàs per retre homenatge a un 

home de cultura, de literatura, de passió i energia incansable que explica, en definitiva, 

com en aquesta ciutat les petites coses poden fer-se grans; i com gent senzilla com Paco 

Camarasa explica la virtut de les grans gestes. Posa en relleu que així ho va fer amb 

Negra y Criminal, la seva llibreria a la Barceloneta, també amb BCNegra, convertint-lo 

en un festival literari de referència, i com un investigador nascut a Sangre en los 

estantes ha anat explicant històries i promovent per la ciutat l’amor pel gènere. 

Proclama que, com a regidor de Cultura, se’n sent orgullós, tal com també li van 

demostrar els regidors de l’àmbit que l’han precedit ara fa dos mesos. Així, doncs, creu 

que amb l’atorgament d’aquesta medalla fan un acte de justícia a la literatura, als 

amants de la lectura i a la cultura en general, i especialment a Paco Camarsa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reconeix que Paco Camarasa és la persona més cultivada 

sobre novel·la criminal a Barcelona. Es refereix a la seva faceta, durant molts anys, del 

llibreter que els descobria els crims més apassionants de la literatura a la ja 

desapareguda llibreria Negra y Criminal, un referent indiscutible en ser l’única 

d’Espanya dedicada al gènere. 

Considera que Barcelona, com a ciutat de referència literària, està en deute amb 

persones com Paco Camarasa, qui amb la seva tasca diària ha contribuït a fer més 

gran el món literari barceloní, i a aquesta tasca cal afegir-hi la també molt remarcable 

de comissari del festival BCNegra, que ha impulsat fins a convertir-lo en el més 

important dels que se celebren a Barcelona, i de referència al món. 

Per tant, expressa el vot favorable del seu grup a la concessió de la medalla. 

El Sr. GARGANTÉ expressa el vot d’abstenció del seu grup. 

El Sr. ARDANUY avança el vot favorable a la concessió d’aquesta medalla a Paco 

Camarasa, que ha convertit Barcelona en una referència internacional del gènere i, 
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per extensió, ha contribuït que la ciutat esdevingui un pol d’interès en l’àmbit de la 

literatura en general. 

 

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

Lecha i Rovira. 

 

6.- (424/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Jordi Joan 

Alsina en reconeixement del seu compromís amb les tradicions culturals catalanes i 

la seva projecció a la ciutat de Barcelona, mitjançant la seva contribució a la 

promoció, organització i consolidació de la cultura popular. 

 

La Sra. PÉREZ defensa el vot favorable de Barcelona en Comú a la concessió 

d’aquest guardó a títol pòstum a Jordi Joan Alsina, una persona de referència al barri 

de Sants i també a la ciutat de la cultura popular barcelonina, membre de la Colla 

Castellera de Sants, dinamitzador de les festes dels Tres Tombs, recuperador de la 

tradició de l’Home dels Nassos. Posa en relleu la seva altra faceta de cansalader al 

barri de Sants, i que a la seva botiga, per on passaven molts personatges del barri i de 

la ciutat, es coïa la manera com es podia dinamitzar la cultura popular. 

Assenyala que l’any 1980, juntament amb uns amics, va aconseguir organitzar el ball 

de disfresses del carrer Canalejas, que encara a dia d’avui es recorda; havia participat 

en molts esdeveniments de ciutat i de barri, on era una persona molt coneguda i molt 

estimada. 

 

El Sr. CIURANA recorda que el dia del comiat de Jordi Joan Alsina es va fer ben 

evident que era una persona implicada i estimada. 

Destaca la trajectòria d’Alsina com a referent de la cultura popular, compromès amb 

la ciutat i amb nombroses iniciatives cíviques i ciutadanes; el seu arrelament al barri 

de Sants on es dedicava al comerç. Remarca que també va ser president d’honor de 

l’Arca de Noè, col·laborador de la Universitat Ramon Llull i del Carnaval de Sants; i 

destaca de les seves activitats la reactivació de les festes dels Tres Tombs a 

Barcelona i que durant molts anys es va encarregar de la formació sobre cultura 

popular a RAC 1. Afegeix que també va treballar com a voluntari al servei de Creu 

Roja, i esmenta la seva col·laboració amb els equips de rescat de l’accident del 

càmping de Los Alfaques; la seva participació els anys noranta en l’organització dels 

carnestoltes de Sants i la seva pertinença a la Colla Castellera de Sants. 

Posa en relleu que, tot i ser una persona exigent en el desenvolupament de les tasques 

que emprenia, la seva qualitat humana aconseguia crear vincles amb tothom amb qui 

col·laborava. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca la contribució a la cultura popular del Sr. Jordi Joan Alsina. 

Lamenta la seva pèrdua, però remarca el seu llegat de contribució a la cultura popular 

d’ençà que era un nen, i la seva tenacitat per evitar que es perdessin tradicions populars. 

Destaca, igualment, que amb la seva empenta va contribuir a la recuperació del 

Carnestoltes i festes com la dels Tres Tombs i l’Home dels Nassos. 

Destaca que aprofitava tots els moments per impulsar la cultura, també des de la seva 

cansaladeria, al número 29 del carrer de Canalejas, sempre oberta als seus veïns i 

veïnes. 

Comenta que si d’alguna cosa se sentia orgullós era de ser el president d’honor de 

l’Arca de Noè, però sobretot de dialogar i debatre sobre les seves aficions amb els seus 

amics i veïns. 

Fa avinent que va tenir la sort de compartir més d’una conversa amb ell, i que sempre 
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n’aprenia alguna cosa. Constata que, malgrat que ja no hi és, el seu llegat de contribució 

a la cultura popular restarà present. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ fa esment, també, del compromís de Jordi Joan Alsina amb el seu 

país i la seva ciutat mitjançant la cultura popular, de l’associacionisme i del serveis als 

altres. Destaca que la seva trajectòria vital ha estat marcada per la implicació cívica, 

com demostra la seva tasca com a voluntari de Creu Roja; per l’arrelament al seu Sants 

natal, organitzant-hi el Carnestoltes i participant en la colla castellera; en la defensa de 

la cultura popular a Barcelona, contribuint a l’impuls de la festa dels Tres Tombs, i 

també per la renovació de la tradició gastronòmica en la seva faceta de cansalader. 

Per tot plegat, avança el vot a favor de la concessió d’aquesta medalla en reconeixement 

del compromís ciutadà que va exemplificar el Sr. Jordi Joan Alsina. 

 

El Sr. COLLBONI assenyala que amb aquest reconeixement es referma la idea que 

Barcelona també es fa des de la ciutadania, des de la societat civil, en aquest cas, 

palesada per la intensa activitat de Jordi Joan Alsina, que el va fer un referent de la 

cultura popular i de l’activisme cultural des de la seva cansaladeria del barri de Sants, 

on va exercir el seu compromís amb el barri i amb la ciutat consolidant diverses 

celebracions populars; també com a president d’honor de l’Arca de Noè, i sent el 

responsable indirecte que alguns regidors d’aquest Plenari també duguin un nom 

d’animal. 

Destaca que també va ser col·laborador de la universitat i a la ràdio, i va consolidar a la 

ciutat una festa que es donava per perduda, la dels Tres Tombs. 

Manifesta que trobaran a faltar Jordi Joan Alsina, la seva passió i la seva empenta i 

ganes de fer ciutat amb projectes cívics i solidaris i de coordinar petits equips per fer 

grans coses. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que l’atorgament d’aquesta medalla a Jordi Joan 

Alsina sigui a títol pòstum, al qual descriu com una persona entregada i polifacètica. 

Destaca la seva vinculació al barri de Sants, on regentava una cansaladeria, i l’empremta 

que ha deixat amb l’organització d’activitats culturals tradicionals, com el Carnestoltes 

o els Tres Tombs, que va ajudar a recuperar per a la ciutat. 

Posa de manifest que els va sorprendre fa uns anys amb la participació en programes de 

ràdio, i amb l’edició de llibres de gastronomia; i posa en relleu la seva vinculació al 

món associatiu, a la Universitat Ramon Llull, o amb entitats com Creu Roja, els 

castellers de Sants i l’Arca de Noè, alhora que també va ser un dels impulsors de la 

marxa Sants-Montserrat. 

Constata que amb la concessió d’aquesta medalla es reconeix el seu compromís amb 

les tradicions de cultura popular, però també la seva grandesa com a persona. El Sr. 

GARGANTÉ anuncia el vot d’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY observa que totes les intervencions que l’han precedit s’han 

referit als trets biogràfics de Jordi Joan Alsina; això no obstant, des l’amistat que 

compartien, vol destacar el rescat dels Tres Tombs al barri de Sant Antoni i que, per 

extensió, es van convertir en els de Barcelona. 

El qualifica com un ciutadà compromès, no només amb el seu barri sinó amb la ciutat 

i amb el país. Posa en relleu que els móns del comerç, de l’associacionisme, de 

l’animalisme i de la cultura popular d’aquest país han perdut un referent que serà 

molt difícil de suplir. 

 

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



Ref.: CP 

04/16 V: 

21/04/2017 

PÀG. 100  

Lecha i Rovira. 

 

7.- (425/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al restaurant Els Quatre Gats, 

un establiment emblemàtic de Barcelona, amb més de 120 anys d’història. 

 

El Sr. COLOM manifesta que amb la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic 

reconeixen la trajectòria i la contribució cultural i gastronòmica a Barcelona del 

restaurant Els Quatre Gats, que el 12 de juny d’enguany celebra cent vint anys d’ençà 

que el 1897 es va obrir de la mà de Pere Romeu. 

Destaca que es tracta d’un espai emblemàtic, on es podien trobar molts dels elements 

de la riquesa i la creativitat de la societat catalana de l’època; el modernisme hi va ser 

present amb el projecte de Puig i Cadafalch, i diversos artistes com Ramon Casas, 

Rusiñol, Picasso, Gaudí, Isaac Albéniz o Opisso el van freqüentar. A partir del 1903 

va ser la seu del Cercle Artístic de Sant Lluc i, malauradament, d’ençà del 1936 i, 

durant la llarga nit del franquisme, es va posar fi a aquest espai. 

Tanmateix, posa en relleu que, coincidint amb la fi de la dictadura i la recuperació 

del dinamisme ciutadà, Els Quatre Gats va tornar a obrir, ara de la mà dels 

empresaris com Pere Moto, Ricard Alsina i Ana Verdaguer, i a partir del 1989, Josep 

M. Ferré. 

 

El Sr. BLASI valora la concessió d’aquesta medalla a Els Quatre Gats, a les portes 

del seu cent vintè aniversari, com un homenatge a aquest àmbit de contribució 

cultural i gastronòmica; un espai avantguardista que ha tingut una trajectòria 

significativa per a la ciutat. 

Destaca la feina de Pere Romeu, el seu iniciador, i la dels qui en els moments més 

difícils van tirar endavant Els Quatre Gats, i Josep M. Ferré, que avui el porta amb el 

mateix entusiasme que els seus predecessors, i que palesa que Barcelona ha de fer 

una aposta pels establiments emblemàtics. 

 

La Sra. BARCELÓ posa en relleu l’atmosfera de finals del XIX que conserva Els 

Quatre Gats, que suposa un viatge al passat històric i cultural de la ciutat. Remarca 

que ha estat el punt de trobada i de reunió de grans artistes més enllà d’un restaurant. 

Destaca la idea del seu fundador, Pere Romeu, que es va inspirar en París i va decidir 

crear aquest indret a Barcelona que respira l’esperit modernista, i que reunia els grans 

artistes del moment en animades tertúlies. 

Valora que Els Quatre Gats continuïn mantenint l’essència, malgrat els anys en què 

va haver de restar tancat. El Sr. PUIGCORBÉ es felicita perquè Barcelona encara 

conserva un gran nombre d’establiments emblemàtics, que formen part de la vida de 

veïns i veïnes, i que donen caràcter a la ciutat. Tanmateix, considera que entre tots no 

n’hi ha cap que hagi arrelat tant en l’imaginari col·lectiu com el restaurant Els Quatre 

Gats, que, amb el cosmopolitisme que desprenia amb el seu aire parisenc i la 

bohèmia dels artistes que el freqüentaven, aquesta cerveseria-cabaret de la belle 

èpoque barcelonina va acabar tenint un paper decisiu en el modernisme català. 

En destaca l’esperit de creativitat transgressora, que el local ha sabut mantenir al 

llarg dels anys i que li ha permès esdevenir un símbol de Barcelona i dels seus 

artistes. 

 

La Sra. BALLARÍN felicita el restaurant Els Quatre Gats per la concessió d’aquesta 

medalla, un establiment emblemàtic que enguany celebra el seu cent vintè aniversari. 

Fa referència al fet que Els Quatre Gats va ser fundat amb la idea de ser un 

restaurant, però també un referent en l’àmbit cultural; i s’inscriu en una llarga 
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tradició de tertúlies, cenacles i caus d’art de Barcelona, per on s’han succeït vetllades 

literàries, musicals, lectures poètiques i exposicions d’art, entre les quals una de les 

primeres de Picasso; i tot plegat presidit pel famós quadre del tàndem de Ramon 

Casas, on es retrata ell mateix amb Pere Romeu, el primer propietari de l’establiment. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ glossa, al seu torn, l’establiment emblemàtic Els Quatre 

Gats, tant per la seva gastronomia com per allò que ha representat per a la cultura de 

Barcelona en el seu segle llarg d’història. 

Fa referència al fet que el seu fundador, Pere Romeu, es va inspirar en els cafès i 

tavernes de París, i al fet que va esdevenir un dels principals nuclis del moviment 

modernista, convertint-se en lloc de trobada d’artistes, músics i escriptors. Destaca 

que l’edifici que ocupa és obra de Puig i Cadafalch, i que el local és conegut i 

referent de l’època per les seves tertúlies i vetllades literàries i musicals i, 

especialment, per les exposicions d’art. 

Celebra que la recuperació del local, ja fa anys, ha permès que Els Quatre Gats 

instaurés els premis Ploma de relats curts, i que continuï sent un referent gastronòmic 

que forma part de la història de la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY considera que amb aquesta distinció fan un reconeixement a un 

establiment que d’ençà fa cent vint anys ha explicat la ciutat des de la seva visió 

modernista, i com a espai d’acollida d’escriptors i artistes barcelonins, catalans i 

universals. 

 

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

Lecha i Rovira. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 10 de març de 2017, 

que aprovà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 

de la Zona Franca sobre actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme 

municipal de Barcelona. S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels 

Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i el vot en contra del Sr. 

Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

9.- (EM 2016-12/28) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat 

al·legacions durant el termini d’informació pública, la memòria que preveu la 

justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de 

l’activitat econòmica en règim de lliure competència consistent en la 

comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa pública 

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. 

APROVAR l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure competència 

consistent en la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa 

pública Tractament i Selecció de Residus, SA i ENCARREGAR-LI la realització 

dels tràmits necessaris i els esmentats a la memòria i a l’expedient EM 2016-12/28 

amb l’objecte de posar en marxa i desenvolupar l’activitat de comercialització 

pública d’energia elèctrica a què fa referència el present acord. FACULTAR, 

indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i Energia i la directora d’Energia i 

Qualitat Ambiental perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena 
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efectivitat d’aquest acord. 

 

10.- (EM 2016-12/29) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat 

al·legacions durant el termini d’informació pública, la modificació dels estatuts de la 

societat amb participació majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA 

(TERSA), aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 

en sessió de 14 de desembre de 2016. FACULTAR, indistintament, el conseller 

delegat i el secretari del Consell d’Administració de Tractament i Selecció de 

Residus, SA (TERSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena 

efectivitat d’aquest acord. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que, segons acord de la Junta de Portaveus, els 

punts 9 i 10 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. BADIA posa de manifest que amb l’aprovació d’aquesta operadora elèctrica 

municipal es dota d’eines aquest ajuntament per independitzar-se de l’oligopoli 

elèctric a l’hora de fer el contracte de compra elèctrica, cosa que s’estima en un 

estalvi de mig milió d’euros, i que contribueix a tenir una ciutat més verda i fomentar 

la generació d’energies renovables, i possibilitar l’autoconsum, una de les opcions 

que ha estat paralitzada arran de les traves que hi posa el Govern central. Igualment, 

remarca que els ha de permetre disposar d’eines per combatre la pobresa energètica i 

fer efectiva la Llei 24/2015; fer partícip la ciutadania a fi que esdevingui motor de la 

transició energètica; i per impulsar el sector econòmic de les energies renovables, 

enfonsat actualment per les polítiques estatals. 

Posa en relleu que la creació d’aquesta elèctrica municipal també ha de servir per 

teixir aliances entre les administracions, la ciutadania i el sector empresarial de les 

energies renovables per a la transició cap a la sobirania energètica. 

 

La Sra. VILA recorda que durant el mandat passat es van prendre un conjunt 

d’iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic i per tendir cap a l’autosuficiència 

energètica, amb l’horitzó del 2050 perquè Barcelona fos autosuficient, i van valorar 

l’oportunitat d’aprofitar l’energia que són capaços de generar per crear un operador 

energètic municipal. 

Confirma que els consta que a l’inici del mandat el govern actual va dubtar del projecte, 

suposen que sobre la base de les tesis revisionistes de l’obra que va impulsar l’alcalde 

Trias, tot i que finalment els ha resultat impossible no tirar aquesta iniciativa endavant, 

perquè era una bona idea i perquè s’havien posat unes bases per fer-ho. 

Remarca que la posada en marxa d’aquest projecte significarà un estalvi i permetrà que 

Barcelona se situï com a capdavantera en polítiques energètiques; per tant, convida el 

Govern municipal a aprofitar-lo i que, d’alguna manera, corregeixi el ridícul estrepitós 

que acaba de fer amb el contracte de subministrament elèctric. 

 

El Sr. ALONSO confirma que el seu grup aposta decididament per l’impuls de les 

energies renovables i, especialment, de l’energia solar, i considera que l’empresa 

pública Tersa pot ser un bon instrument per potenciar la generació d’electricitat a partir 

d’aquesta energia. Igualment, també creuen que en un futur aquesta empresa pot 

impulsar un model d’autoconsum en determinats equipaments o comunitats de veïns. 

Destaca que la proposta consta d’una memòria econòmica que confirma que seria una 

activitat rendible, alhora que està acompanyada dels corresponents informes positius 

dels serveis jurídics, motius pels quals avança el vot favorable del seu grup. Per acabar, 

però, adverteix el Govern municipal que cal emprar bé aquesta eina de què disposarà, i 
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assenyala que el seu grup serà exigent i reclamarà rigor. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable als punts 9 i 10, atès que per al seu grup 

l’existència d’aquest comercialitzador energètic municipal és un element estratègic pel 

qual sempre han apostat. Entenen, doncs, que es tracta d’una peça clau per impulsar una 

política energètica pròpia que afavoreixi la implantació d’infraestructures generadores 

municipals, que cobreixi el consum energètic de l’Ajuntament, a més de poder 

comercialitzar energia a tercers i que, alhora, faciliti l’autoconsum energètic als privats. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup també és favorable a rebaixar el preu de 

l’electricitat, així com combatre, amb eficàcia, la pobresa energètica. Per tant, manifesta 

que si estiguessin convençuts que amb aquesta nova empresa municipal això es pot 

aconseguir serien els primers a donar suport a aquesta operació. Altrament, diu que no 

creuen que aquesta empresa garanteixi una rebaixa en la factura de l’electricitat, ni 

tampoc que serveixi per combatre, amb més eficàcia, la pobresa energètica. 

Justifica les seves observacions perquè la mateixa empresa ha anunciat que 

proporcionarà electricitat a vint mil famílies, quan a la ciutat passen de les sis-centes 

vint-i-cinc mil, és a dir, només abraçaran un 3% de les llars. I pels motius que ha 

expressat, expressa l’abstenció del seu grup en aquests dos punts. 

 

La Sra. LECHA ratifica els arguments expressats en comissió, així com el vot 

favorable que ja van expressar en ambdós punts, que suposen l’inici d’un futur 

subministrador d’energia renovable als edificis municipals, i dels ens dependents, i 

en un futur llunyà obre la possibilitat de subministrar energia a un nombre reduït de 

famílies a Barcelona, i focalitzada contra la pobresa energètica. En conseqüència, diu 

que els sobta el discurs grandiloqüent, atès que tot just s’està a les beceroles. Afegeix 

que en comissió van apuntar la necessitat de col·laborar amb empreses com ara Som 

Energia, o altres del mercat, perquè entenen que són bones aliances de cara a la 

sostenibilitat. 

 

El Sr. ARDANUY celebra aquesta proposta del Govern, que començant per un 

projecte d’autoabastiment municipal d’energia elèctrica significa un primer pas per a 

l’impuls d’un canvi cap a la sobirania energètica, establint tots els passos necessaris 

per assolir aquest objectiu i amb mesures mediambientals que tendeixin cap a 

l’autosuficiència energètica i a donar un servei més eficient i considerat un bé públic. 

Remarca que cal que aquest acord serveixi també per impulsar les energies 

renovables a Barcelona i, per extensió, arreu del país. 

 

El Sr. BADIA agraeix els posicionaments favorables que permeten fer un pas molt 

important per al canvi de model energètic, i que significa conquerir sobirania 

energètica, alhora que proporcionen una eina a la ciutadania i al sector energètic 

perquè sigui motor de la transició cap al nou model. 

Finalment, dona la benvinguda a Barcelona Energia, l’empresa pública més gran i 

més important de tot l’Estat espanyol. 

 

S’APROVEN els dos dictàmens en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i de la Sra. Esteller. 

 

11.- (20160056) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 

2016 entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 

Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, 
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per al manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de 

la Gran Via Nord, d’acord amb la normativa reguladora dels expedients 

d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions 

públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; 

FACULTAR la cinquena tinenta d’alcaldia per a la seva signatura, i AUTORITZAR 

i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses 

derivades d’aquesta addenda. 

 

La Sra. SANZ indica que aquest punt fa referència al conveni amb el Consell 

Comarcal del Barcelonès per al manteniment de les rondes, que cada any passa pel 

Plenari. 

Atès que en comissió algun grup va fer esment de les aportacions de cadascuna de les 

administracions amb relació al conveni, puntualitza que, tenint en compte la 

recomanació dels serveis jurídics de la Generalitat, i en virtut dels convenis bilaterals 

entre aquella administració i l’Àrea Metropolitana, l’aportació que fa la Generalitat al 

manteniment de les rondes s’ha transferit a l’Àrea Metropolitana i que, per tant, és 

aquesta administració qui fa l’aportació a l’Ajuntament. 

 

El Sr. MARTÍ avança que el seu grup votarà a favor d’aquesta addenda al conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament i la resta d’administracions metropolitanes, tal com ja 

va fer en comissió, per al manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona per 

un import de gairebé sis milions d’euros. Posa de manifest que es tracta d’un capítol 

més d’una llarga cadena de col·laboracions institucionals entre entitats metropolitanes 

titulars de les rondes a fi de garantir-ne la conservació, ja que es tracta d’una 

infraestructura viària estratègica que acaba de complir vint-i-cinc anys, de manera que 

entenen que a partir d’ara requerirà alguna cosa més que l’estricte manteniment. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el seu grup està a favor que cal mantenir les rondes, tot i 

que consideren que estan entrant en la contradicció de demanar, d’una banda, la 

dissolució del Consell Comarcal i, d’altra banda, atribuir més competències i diners al 

conveni. Altrament, consideren que haurien de debatre la manera com l’Àrea 

Metropolitana hauria de recuperar la competència de gestió de les rondes, i per aquest 

motiu el seu grup farà un vot contrari. 

 

El Sr. CORONAS observa que la gestió ja és competència de l’Àrea Metropolitana, i 

avança l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que potser algun dia arribaran a esbrinar per què 

alguns grups municipals voten diferentment sobre una mateixa qüestió en el Consell 

Comarcal i en aquest ajuntament. 

Dit això, expressa el vot contrari del seu grup a aquest dictamen perquè, en primer lloc, 

consideren que qui ha de gestionar les rondes és l’Àrea Metropolitana, tal com estableix 

la llei del Parlament de Catalunya, i subratlla que el seu grup sempre ha expressat la 

seva disconformitat amb el fet que les gestioni el Consell Comarcal. En segon lloc, 

justifica aquest vot contrari per la discrepància amb el quadre de finançament, és a dir, 

dues terceres parts d’aquest finançament pertoquen a l’Ajuntament, sis milions d’un 

total de nou. Altrament, consideren que, atès que es tracta d’una via estratègica 

interurbana, el finançament hauria de correspondre a la Generalitat, que en aquest cas es 

limita a aportar poc més d’un milió d’euros. 
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La Sra. LECHA manifesta que el seu grup ja ha expressat el vot contrari en tots aquells 

àmbits en què es vota el contracte de manteniment de les rondes, no tan sols perquè 

consideren que la gestió hauria de correspondre a l’Àrea Metropolitana sinó perquè la 

licitació del contracte s’adjudica reiteradament a l’empresa Indra, que es troba entre les 

majors companyies armamentístiques mundials, amb la fabricació de simuladors, armes 

i reixats que mutilen les persones que intenten entrar per la frontera sud de l’Estat 

espanyol. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que l’aprovació d’aquesta addenda al conveni de 

manteniment i conservació de les rondes permetrà a l’Àrea Metropolitana l’assumpció 

de les funcions que fins ara tenia el Consell Comarcal. Adverteix que allò que cal 

assegurar és que aquest canvi d’operador no acabi afectant el manteniment i l’ús 

d’aquesta infraestructura, i com que considera que serà així, avança el vot favorable a 

aquest dictamen. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs.  Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. 

Benedí i Capdevila, i els vots en contra dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. 

Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller i també del Sr. 

Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 12.- (17SD0106) Primer.- APROVAR 

l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al nou Pacte d’alcaldes/ses per l’energia 

sostenible i el clima de la Unió Europea de conformitat i amb ple coneixement dels 

compromisos establerts al document oficial del pacte. Segon.- APROVAR 

l’elaboració del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima en el període màxim de 

dos anys com a resposta al compromís. Tercer.- FACULTAR la cinquena tinenta 

d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la signatura del 

present document i annexos que es derivin dels acords anteriors. Quart.- 

NOTIFICAR el present acord al comissari d’Energia i Clima de la Unió Europea (de 

conformitat i amb els termes del model establert) i a l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ manifesta que l’Ajuntament, i la ciutat en conjunt, és conscient de la 

necessitat d’afrontar i de lluitar contra la greu problemàtica que planteja el canvi 

climàtic. En aquest sentit, recorda que el 1995 la ciutat es va adherir a diversos 

compromisos internacionals, que aquell any van derivar en accions concretes com 

l’adhesió a l’Agenda 21; i, posteriorment, s’han produït diverses propostes de pactes 

d’alcaldes i alcaldesses. 

Indica que el Govern té un full de ruta concret vinculat al Compromís pel clima, 

signat per més de vuit-centes entitats, que no només és de l’Ajuntament, sinó de tota 

la ciutadania, i en el qual s’especifiquen objectius per lluitar contra el canvi climàtic, 

com ara l’augment d’1,6 quilòmetres quadrats d’espais verds de cara al 2030; la 

reducció del 40% de les emissions d’efecte hivernacle, o l’increment de la generació 

d’energies d’origen renovable. 

Remarca que les ciutats han decidit deixar de ser part del problema i ser-ho de les 

solucions quant a les emissions de CO2, per a la qual cosa hi ha aspectes estratègics, 

entre els quals la gestió dels residus, el port i l’aeroport i, sobretot, el sector energètic 

i el de la mobilitat, ja que dos terços de l’energia que es consumeix són recursos que 

contribueixen a l’escalfament global, i que el 70% d’aquesta energia prové dels 

combustibles fòssils. 

En conseqüència, destaca iniciatives com les que han tractat fa una estona, com ara la 

creació d’una comercialitzadora d’energies renovables, i que s’inscriuen en el marc 
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del compromís contra els efectes del canvi climàtic. 

 

La Sra. VILA avança el vot favorable del seu grup, no sense manifestar un cert 

escepticisme quant a què explicarà la tinenta d’alcaldia quan es reuneixi en aquest 

fòrum. 

Reconeix que avui s’ha aprovat una mesura important provinent del mandat passat 

com és la creació d’un operador energètic, però més enllà d’això diu que no veuen 

polítiques sòlides per reduir les emissions contaminants, i tot i que admet l’existència 

de la societat civil organitzada i amb un posicionament clar, insisteix que l’actuació 

municipal s’ha limitat al nyap de la superilla del Poblenou, i la intenció d’hipotecar 

la ciutat amb una infraestructura ferroviària pel bell mig de la Diagonal. 

 

El Sr. ALONSO avança el vot favorable a aquesta adhesió, convençuts que cal 

avançar cap a una ciutat més sostenible i lluitar contra el canvi climàtic. 

Comparteix la necessitat de revisar el model energètic, potenciar l’ús d’energies 

renovables i assumir compromisos per reduir els nivells de diòxid de carboni. 

Igualment, subscriu la idea que les ciutats han d’assumir un paper de lideratge en la 

constitució d’una societat més sostenible. Subratlla que la majoria de la població 

mundial viu en grans metròpolis, de manera que el compromís de les ciutats amb el 

medi ambient és imprescindible. 

 

El Sr. CORONAS també dona suport a l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per 

l’energia i el clima, tot i que insta el Govern municipal, en primer lloc, a posar l’accent i 

avançar en els objectius que es fixa per a la ciutat i les mesures per assolir-los, atès que 

aquests pactes per si sols no garanteixen el compliment d’allò que es proposen, i 

mentrestant la ciutat continua patint els efectes de la contaminació i d’una mobilitat 

insostenible. En segon lloc, destaca que aquests pactes sovint generen nous plans, i en 

aquest cas pregunta si serà el nou Pla del clima de Barcelona, ja que els han anunciat 

que el presentaran properament. 

Destaca que, en l’àmbit de la sostenibilitat, aquest consistori disposa de fins a sis plans 

municipals i més de vuit mesures i programes amb horitzons temporals diferents, i per 

aquest motiu convida el Govern a començar a racionalitzar i endreçar-los en pocs plans 

que ho integrin tot, sobretot quant a pressupost i calendari, i que fixin clarament els 

objectius i les prioritats de les polítiques ambientals municipals. 

 

El Sr. MULLERAS considera positiu que les administracions locals, regionals i 

nacionals estableixin acords per decidir mesures per reduir les emissions contaminants. 

Entén que tothom subscriu que la lluita contra la contaminació és necessària, però 

segurament no es posaran d’acord en algunes de les mesures que cal implementar, com 

ara les superilles, el tramvia o altres mesures prohibitives. 

Creu que el Pacte d’alcaldes i alcaldesses hauria de ser una bona eina i un bon punt per 

continuar desenvolupant polítiques necessàries per aconseguir la reducció de les 

emissions contaminants a Barcelona i a l’àrea metropolitana en general. 

 

La Sra. LECHA observa que tothom està disposat a votar a favor d’aquest pacte, sense 

cap garantia, però, que els acords es duguin a terme, atès que es tracta d’un recull de 

bones intencions amb què hi ha el perill de crear una sensació de falsa satisfacció en la 

lluita contra el canvi climàtic. 

Concreta que en el pacte no es preveu cap mena de sanció per als països que no 

assoleixen els objectius proposats, atès que no és vinculant; i fins i tot les entitats 

ecologistes l’han qualificat de decebedor i insuficient. Afegeix que l’acord manté els 
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mecanismes de mercantilització del clima inscrits en tractats anteriors, com ara els 

mercats de carboni que afavoreixen l’especulació i la política de talonari enfront dels 

esforços reals de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Considera que la manca d’estímuls en agroecologia, sobirania alimentària, mobilitat 

sostenible i la desinversió en combustibles fòssils posen en evidència la manca 

d’ambició de les administracions, de manera que només serà efectiu un canvi en el 

model de consum per canviar les coses. 

 

El Sr. ARDANUY entén que aquest pacte s’alinea amb una estratègia basada en el 

diàleg i en els compromisos globals quant a l’ús de l’energia, així com les polítiques 

cabdals per al futur de tots. 

Considera que Barcelona ha d’expressar un compromís clar amb la lluita contra el canvi 

climàtic i una estratègia clara de ciutat per reduir les emissions. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 13.- (16PL16420) 

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK House 

School, situat al carrer Sant Pere Claver, 12-18, promogut per la Fundació Privada 

OAK House School, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a 

l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra del Sr. Garganté i de 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 

14.- (14PL16284) MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel 

Consell Plenari en sessió de 28 d’octubre de 2016, de conformitat amb els articles 

92.1.b del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 

42.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú (Llei 30/92, de 26 de novembre) del Pla especial integral i de 

millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 

44-52, i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, tenint en compte 

l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR els 

promotors del pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia 

següent al de la notificació d’aquest acord, per realitzar les activitats necessàries per 

continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de 

l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el 

present acord als promotors del pla. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

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

Esteller. 

 

Districte de Nou Barris 

 

15.- (16PL16402) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 
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Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la 

conservació del passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal; amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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; TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

La Sra. SANZ agraeix, d’entrada, la feina feta per l’arxiu històric de Nou Barris, de les 

persones que han impulsat aquesta proposta i, sobretot, dels veïns i veïnes que viuen a 

les cases unifamiliars d’estreta relació amb el pintor modernista Ramon Casas, i el fet 

que avui poden impulsar aquesta proposta de desafectació. Considera que aquesta 

modificació de PGM és inevitable per resoldre un deute històric per reconèixer el 

patrimoni popular dels barris. Concreta que en aquest cas es tracta d’un element que 

forma part de la identitat del districte de Nou Barris, de l’origen del barri de Vilapicina-

Torre Llobeta. I precisa que es tracta d’una actuació que no només determina la 

conservació de trenta-sis habitatges unifamiliars del passatge de Santa Eulàlia, sinó que 

alhora es reforça la intervenció de l’interès públic general en tot l’àmbit, determinant 

que hi haurà un espai concret d’habitatge dotacional per desenvolupar una construcció 

de trenta habitatges de lloguer públic assequible. 

 

El Sr. MARTÍ confirma el vot favorable del seu grup a l’aprovació provisional de 

modificació de PGM, com a pas previ a la seva aprovació definitiva per part de la 

Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat. 

Considera que la solució donada als habitatges afectats i els seus entorns pel PGM 

vigent respon a les reivindicacions veïnals, se salven trenta-sis habitatges, hi pren relleu 

l’interès públic, atès que el passatge interior passarà a ser d’ús públic, mentre que 

l’actual aparcament en superfície s’expropiarà i es destinarà en part a zona verda i l’altra 

per a la construcció d’habitatge dotacional. 

Valora que, com en altres casos, aquesta modificació de PGM deixarà enrere 

conseqüències molt negatives d’afectació urbanística. 

 

El Sr. BLANCO considera que aquesta desafectació és una qüestió de justícia, ja que 

aquests habitatges han estat quaranta anys pendents de l’afectació de planejament del 

PGM del 1976 que les qualifica de zona verda, i que posava els residents en una situació 

d’indefensió i d’inseguretat jurídica, cosa que ha comportat que no es millori la situació 

de la zona ni obres significatives de manteniment. 

Diu que també són conscients que existeixen algunes discrepàncies i que s’hi han 

presentat al·legacions, tot i que en conjunt consideren que l’actuació és d’interès general 

i, per tant, avança el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS celebra que després de quaranta-un anys les cases del passatge de 

Santa Eulàlia es desafectin. Confia que aquesta modificació de PGM sigui un preludi 

del que hauria de passar en molts més casos, ja sigui per executar el planejament o bé 

per resoldre els conflictes. En aquest sentit, fa notar a la Sra. Sanz que totes les 

modificacions de PGM haurien de ser inevitables i inexcusables. 

Remarca que després d’anys de lluita els veïns han aconseguit preservar aquest passatge 

i amb això la singularitat del teixit d’habitatges unifamiliars de dues plantes amb pati al 

darrere, així com la seva història, en estar ubicats en uns terrenys propietat del pintor 

Ramon Casas. 
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El Sr. MULLERAS destaca, també, que estan davant una reivindicació històrica del 

Districte de Nou Barris i, per tant, confirma que el seu grup no pot fer altra cosa que 

donar suport a aquesta desafectació urbanística. Destaca que amb aquesta modificació 

de PGM es millorarà l’espai públic, s’hi incorporarà habitatge dotacional i equipaments 

públics. 

 

La Sra. LECHA destaca la lluita veïnal, la constància i el treball en equip per la 

conservació de la història redescoberta, valorada i que ha aconseguit la desafectació. 

Aprofita per posar de manifest que molts barris encara pateixen el problema 

d’afectació pel PGM del 1976. El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable. 

 

La Sra. SANZ expressa el reconeixement del Govern municipal als veïns i veïnes, 

especialment a Jordi Sánchez, que contribueixen a descobrir i valorar la memòria del 

patrimoni dels barris. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en 

debat. Districte de Sant Martí 

16.- (16PL16433) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 

industrial consolidat al carrer Tànger, 62-74, de Barcelona, promogut per UKE 

Iberia2, SLU. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra del Sr. Garganté i de 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 

c) Proposició 

 

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

 

Única.- (M1519/5927) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació 

d'una comissió no permanent d'estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir 

la connectivitat del transport públic a l'avinguda Diagonal, entre les places de Francesc 

Macià i les Glòries, d'acord amb els paràmetres següents: 1.1 Objecte de la comissió: 

Determinar quina és la millor solució tècnica per a la connectivitat del transport públic a 

l'avinguda Diagonal, entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en 

consideració entre totes les alternatives possibles, la integració de la D30 en la nova 

xarxa de bus totalment implantada. Més específicament, la comissió haurà de: a) 

Avaluar tots els estudis efectuats per l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions 

competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions 

tècniques de transport públic a l'avinguda Diagonal, així com els costos 

d’infraestructura, interessos que se'n derivin, tarifa tècnica, etc. b) Avaluar "l'Estudi 

informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós" adjudicat a BIMSA, 

actualment en redacció. c) Avaluar el "Projecte executiu de l'alternativa escollida per la 

implantació d'una xarxa tramviària unificada", adjudicat per BIMSA, actualment en 

redacció. d) Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat 

per l'Ajuntament de Barcelona, així com els que s'encarregui a demanda de la Comissió 

o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri d'interès 
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per a l'anàlisi de l'objecte d’aquesta. 1.2 Composició: la comissió d'estudi serà presidida 

per una regidor de l'Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de 

l'alcalde (article 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups 

municipals del consistori. 1.3 Règim de funcionament: la comissió es reunirà cada mes 

amb caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 

tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients 

per al compliment de la seva comesa, d'acord amb criteris anàlegs als establerts a 

l'article 39 ter del ROM. 1.4 La comissió no permanent d'estudi s'extingirà quan 

existeixi un consens polític ampli sobre quina és la millor solució tècnica a la qüestió 

objecte d'aquesta comissió, que es tradueixi en un acord majoritari respecte d’això, al 

plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. FORN enceta la seva intervenció manifestant que, a parer del seu grup, la 

proposició que avui presenten hauria d’haver estat el punt de partida del debat generat 

entorn de la connectivitat del transport públic entre la plaça Francesc Macià i la de les 

Glòries. Consideren que estan davant una decisió molt important: triar de quina manera 

es pot donar a la ciutadania el millor servei de transport públic a la Diagonal. 

Per tant, avui proposen concentrar-se a valorar aquesta alternativa, deixant al marge les 

ideologies i els apriorismes, buscant el rigor tècnic i l’eficiència econòmica en l’ús dels 

recursos públics. 

En conseqüència, el seu grup proposa la creació d’una comissió d’estudi per avaluar les 

solucions tècniques per a la connectivitat del transport públic per l’avinguda Diagonal, 

entre Francesc Macià i Glòries, tenint en compte totes les alternatives possibles, inclosa 

la integració de la D30 en la nova xarxa de bus, totalment implantada. 

Reitera, com ha dit en començar, que aquesta iniciativa s’hauria d’haver pres fa temps, i 

aprofita per agrair les seves esmenes als grups municipals del Govern i al de la CUP, i 

que han recollit en la proposició. 

Puntualitza que aquesta iniciativa respon a la reclamació expressada moltes vegades, en 

comissió i al Plenari, que no s’avancés en la construcció d’una línia de tramvia pel tram 

central de la Diagonal sense comptar amb el consens polític i tècnic necessari. Fa 

avinent que els conviden a fer un punt i a part; fer una aturada per reflexionar, per 

establir un mètode de treball i una altra manera de fer les coses. Insisteix que els 

proposen asseure’s per valorar les diverses opcions existents, demanar l’opinió 

d’experts perquè situïn els pros i els contres de les diferents possibilitats, avaluar-ne els 

costos i, finalment, prendre una decisió. 

Confirma que el seu grup té clar el seu posicionament en aquest assumpte concret, i és 

que la millor solució per connectar les dues línies de tramvia per la Diagonal és el bus 

elèctric integrat a la nova xarxa de bus. Fa avinent que han arribat a aquesta conclusió a 

partir de l’estudi i l’avaluació de totes les opcions, i no moguts per la voluntat de fer una 

oposició cega i sectària al tramvia. Destaca que, des del primer dia, han estudiat tots els 

informes tècnics que els ha lliurat aquest ajuntament, contrastant-los amb experts en la 

matèria i proposant allò que els sembla la millor opció per una mobilitat sostenible a 

Barcelona. 

Remarca que no prefereixen el bus elèctric per anar contra el tramvia, sinó perquè 

consideren que és la millor opció, i n’estan tan convençuts que volen tenir l’oportunitat 

de justificar aquesta tria, i compartir amb els membres del consistori els motius pels 

quals han considerat que el tramvia no és la millor opció. 

Reprenent l’observació que ha fet al principi, addueix que no s’hauria de refusar aquesta 

proposta, que és nova en les formes, però que respon a una demanda que han formulat a 

bastament: la creació d’una comissió d’estudi per posar damunt de la taula totes les 

alternatives a la construcció d’una línia de tramvia al centre de la ciutat. Repeteix que 

han de decidir de quina manera proporcionen a la ciutadania el millor servei de transport 
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públic per la Diagonal. 

Es ratifica en el fet que el seu grup ho té clar i que no temen contrastar la seva opció 

amb d’altres en el marc d’una comissió d’estudi, i pregunta a la resta de membres del 

consistori si també estan disposats a parlar-ne abans de decidir una connexió de 

transport públic per la Diagonal. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el seu grup considera que els grans projectes de ciutat 

han d’anar acompanyats pel consens polític, social i de les administracions. Creu que 

tothom té clar que la reforma de la Diagonal i el desenvolupament del transport públic 

ha de ser un dels grans projectes de ciutat, i que la realitat és que el consens encara no 

existeix. 

Confirma que estan d'acord amb bona part del diagnòstic, en el sentit que el transport 

públic de la ciutat s’ha de millorar per lluitar contra la contaminació i optimitzar el 

trànsit; en aquest cas concret, constata que el transport públic amb autobús està 

col·lapsat en el tram central de la Diagonal a les hores punta, i no té la qualitat 

desitjable. 

Afegeix que també estan d’acord amb el fet que el tram central de l’avinguda, entre 

passeig de Gràcia i la plaça de les Glòries, s’ha de reformar per convertir-lo en un 

veritable eix cívic i comercial, i que no sigui només una via de pas per a vehicles. 

Addueix que una vegada saben què cal millorar, falta el consens sobre la manera de fer-

ho. En aquest sentit, diu que la creació d’una comissió d’estudi els sembla una bona 

iniciativa, que permetrà fer un debat enriquidor i, alhora, començar a teixir les 

complicitats necessàries per tirar endavant les grans reformes urbanístiques que 

necessita la ciutat. 

Afegeix que no entenen aquesta comissió com una eina ni en contra ni a favor de res, i 

fa avinent que hi volen participar amb una mentalitat oberta i ànim constructiu per 

generar el consens polític i social que encara no s’ha assolit, i avança el vot favorable a 

la proposició. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot a favor de la proposició en considerar que la solució 

definitiva de connexió en transport públic per la Diagonal depèn, d’entrada, d’una 

anàlisi exhaustiva de les alternatives tècniques i, en segon lloc, d’un ampli consens 

polític que en garanteixi la viabilitat. 

Valoren que la creació d’una comissió no permanent per abordar aquesta qüestió pot ser 

interessant per avaluar objectivament tots els estudis tècnics de connexió, que en alguns 

casos entren en contradicció amb les solucions que apunten en funció de l’interès 

particular de qui les hagi encarregat. 

Diu que estan convençuts que la comissió pot servir per contraposar o compartir visions 

entre partidaris i detractors de diverses solucions tècniques, fent-ho juntament amb els 

representants polítics, cosa que per força hauria d’ajudar a arribar a un acord. Manifesta 

que, al marge d’aquesta reflexió, el seu grup analitza fil per randa els pros i els contres 

tècnics d’una solució concreta, i fins on saben el tramvia tindria més capacitat de 

transport de viatgers que la línia D30, però també hauria de superar obstacles pel que fa 

als fluxos de vehicles que creuen l’avinguda horitzontalment i verticalment. Afegeix 

que el tramvia també planteja una inversió vinculada a una ocupació permanent en 

superfície que difícilment és reversible, i que fa difícil compatibilitzar l’espai que ocupa 

amb altres usos. 

Assenyala que en el cas que sigui viable caldrà que entre totes les forces polítiques es 

prioritzin les inversions, que es fixi en quins terminis es pot plantejar l’obra, i valorar si 

primer cal prioritzar altres projectes com ara l’enllaç de les línies 9 i 10 de metro amb 

Sarrià, que suposaria un pas important per al sistema de transport metropolità que 
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connectaria millor Barcelona amb el Vallès; o l’enllaç de l’L4 amb la Sagrera, encara 

pendent. Indica que un cop valorades totes les alternatives estaran en disposició de 

decidir l’opció del tramvia o la D30 i, per tant, podran arribar a un acord polític que 

aglutini la majoria de les forces polítiques municipals amb l’objectiu final que, en un 

període de temps prudencial, es trobi la solució definitiva, es dissolgui la comissió no 

permanent de treball, i s’acabi, amb una conclusió sòlida, un debat que, ara com ara, 

sembla que no té final. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comença la seva intervenció expressant el desig que aquesta 

nova comissió d’estudi tingui millor sort que la que es va constituir fa un temps per a la 

candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern, les conclusions —o no conclusions— de la 

qual encara no s’han traslladat al Plenari i que aprofita per reclamar ara. 

Dit això, anuncia el vot favorable del grup del PP a la constitució d’una comissió 

d’estudi en considerar que la connectivitat del transport públic al tram de la Diagonal 

entre les places de les Glòries i de Francesc Macià és una decisió estratègica de ciutat, 

irrevocable en els termes en què l’havia plantejada el Govern, amb el tramvia, amb un 

cost aproximat de cent setanta-cinc milions d’euros, que s’havien d’afegir a les reformes 

de l’avinguda iniciades durant el mandat anterior, per un import de gairebé dinou 

milions. 

Remarca que el seu grup considera imprescindible avaluar les conseqüències en els 

àmbits de la mobilitat i del medi ambient. Fa referència, en aquest sentit, a un informe 

del RACC que posava de manifest la congestió i la contaminació que podia representar 

la implantació del tramvia com a mitjà de connectivitat de transport públic a la Diagonal 

en el tram esmentat; l’afectació del trànsit en vies com el carrer d’Urgell o l’avinguda 

de Sarrià, així com l’impacte en altres carrers, i en la mobilitat mar-muntanya i Sant 

Gervasi - l’Eixample. 

Confirma que tots estan d’acord que cal la connexió del transport públic en el sentit 

Besòs-Llobregat, però la controvèrsia es genera quan s’ha de valorar si ha de ser per la 

Diagonal. En aquest sentit, afirma que el seu grup és del parer que cal respectar la 

consulta que es va fer el 2010, en què un 80% dels consultats van refusar l’opció de 

connexió de les línies de tramvia. Igualment, consideren que si ara es prengués una 

decisió favorable a la connectivitat amb tramvia, aquesta infraestructura hauria de ser 

finançada per la Generalitat. 

Reclama al Govern municipal que no prengui decisions amb frivolitat, i que ho faci amb 

rigor i sense apriorismes ideològics, i molt menys amb fets consumats. 

Afegeix que la comissió d’estudi també hauria d’avaluar quin seria el cost de la 

remunicipalització del tramvia que apunten alguns, i l’afectació que suposaria, quant a 

l’explotació del servei de transport públic i concretament per a TMB, si, finalment, fos 

l’opció triada. 

 

La Sra. LECHA posa en relleu que han tingut diverses ocasions per parlar del present i 

del futur del tramvia; i que per al seu grup, més enllà del traçat, la seva gestió ha estat 

una qüestió fonamental. En aquest sentit, assenyala que si inicialment es va optar per un 

sistema de concessió a empreses privades, el futur del Tram ha de passar, 

necessàriament, per assolir una gestió cent per cent pública. 

Tot seguit, fa un breu repàs de la situació, posant de manifest que les dues xarxes del 

Tram existents van significar una gran inversió de diners públics per un servei que ara 

exploten dues empreses privades, que de fet n’és una, amb grans beneficis nets. Precisa 

que actualment només un 5% és de titularitat pública, i el 95% està en mans de 

l’empresa TramNet, que el 2014 va rebre cent milions d’euros públics, i quan acabi la 

concessió, iniciada el 2003, el 2032 haurà rebut, pel capbaix, més de dos mil milions 



Ref.: CP 

04/16 V: 

21/04/2017 

PÀG. 100  

d’euros. Denuncia, per tant, que a dia d’avui la gestió del Tram és un forat negre on els 

diners públics van a parar sense aturador perquè hi hagi qui faci un gran negoci amb un 

dret tan públic com és el de la mobilitat. 

Retreu al Govern municipal que hagi passat de puntetes per aquesta qüestió, malgrat el 

compromís electoral amb la gestió pública de Barcelona en Comú. I aprofita per 

recordar a la presidenta de TMB, la Sra. Vidal, l’article 44 del recent conveni signat per 

tres sindicats a autobusos —la plantilla s’ha negat dues vegades a signar-lo—, que 

textualment diu que TMB es compromet a fer totes les actuacions tècniques, jurídiques i 

econòmiques per poder esdevenir operador del nou tramvia, aportant tot el coneixement 

i l’experiència que té com a empresa pública excel·lent i referent del sector. 

Justifica, per tant, el fet que fa dos mesos el seu grup presentés una proposició a la 

comissió de Mobilitat a fi que s’estudiés el cost i els mecanismes per recuperar la gestió 

pública del Tram, així com una eventual ampliació. Recorda que la proposta va tirar 

endavant malgrat que el Grup Municipal Demòcrata hi va votar en contra, però tot i 

això ara ha estat possible transaccionar l’esmena del seu grup en el mateix sentit que 

llavors es va rebutjar. 

Celebra que, finalment, el futur del Tram es pugui discutir des de totes les perspectives, 

també pel que fa a la gestió, que fins ara havia estat silenciada. Per tant, anuncia el vot 

favorable a la proposició i ratifica el compromís del seu grup per un transport públic 

sostenible i, sobretot, cent per cent públic. 

 

El Sr. ARDANUY considera que la proposició presentada pel Grup Demòcrata planteja 

la realitat dels reptes de la mobilitat de cara al futur, i que no es podran dur a terme 

sense pacte i acord entre els representants de la ciutadania, cercant el bé comú i deixant 

de banda posicionaments tàctics, i des d’aquest punt de vista es mostra favorable a la 

proposta. 

Afegeix que el seu partit, Demòcrates de Catalunya, està analitzant quin posicionament 

polític ha de tenir respecte al projecte, i que es fonamentarà en l’anàlisi de les diverses 

opcions, motiu pel qual considera que la comissió d’estudi és una bona eina. 

Això no obstant, destaca que la proposta té l’inconvenient per a ell, que no està adscrit a 

cap grup municipal, que planteja la representació dels grups a la comissió i al grup de 

treball i, per tant, que no hi podrà participar. Per aquest motiu, demana que se’l deixi 

participar i, en cas que se li denegui la petició, anuncia que farà una abstenció, tot i que 

valora positivament la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL entén que de tothom és coneguda la posició del Grup Socialista pel que 

fa a aquesta qüestió. Recorda que, arran de l’acord de govern amb Barcelona en Comú, 

es van comprometre a treballar per la connexió del tramvia per la Diagonal; i també que 

van confirmar que era imprescindible el consens pactat per fer-ho. 

Entenen que aquest és el camí per construir el consens sobre quin ha de ser el traçat del 

tramvia; i posa en relleu que allò que més els preocupa no és només una qüestió de 

mobilitat, sinó de quin model d’espai públic es vol a la Diagonal. Per tant, valora molt 

positivament la creació d’aquesta comissió per debatre aquest aspecte, i avança que el 

seu grup no donarà suport a un projecte que no tingui molt en compte quina és la 

solució de l’espai públic a l’avinguda, i confia que no es tornarà a repetir el que va 

passar el mandat anterior, i és que sense consulta, ni consens, es va fer tirar endavant el 

pitjor projecte d’urbanització de la ciutat en un tram de la Diagonal. Per tant, celebra la 

proposta de crear una comissió d’estudi, tot i que lamenta que no s’hagués posat en 

marxa el mandat passat. 

 

La Sra. SANZ indica que han acordat el contingut de la proposició amb el Grup 
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Demòcrata en considerar que una comissió d’estudi pot ser un bon espai per al debat i 

per a l’acord. Precisa, però, que la comissió haurà de substituir les taules tècniques de 

treball obertes, en què participen els grups polítics que han volgut treballar aquesta 

qüestió. En aquest sentit, avança que la comissió serà l’espai de debat, que també 

incorporarà el debat ciutadà; i aprofita per dir al Sr. Ardanuy que recull la seva petició i 

mirarà d’aconseguir que també sigui present a la comissió. 

Ratifica que per al seu grup la qüestió del tramvia s’ha de fonamentar en el consens 

institucional, que han treballat i que ara mateix està sobre la taula amb el Govern de la 

Generalitat i s’està materialitzant en el marc de l’ATM; també en el consens polític, 

actualment en construcció, i confien que amb la comissió d’estudi rebi un impuls 

important. I afegeix que també requereix el consens social, que estan treballant sobre la 

base de reunions i trobades amb associacions veïnals, plataformes, comerciants o 

col·legis professionals, que podran intensificar la seva participació en la comissió. 

Reitera l’argument que la ciutat té un problema de contaminació evident, que només es 

pot resoldre si s’incentiva el transport públic, i diversos grups han plantejat, en més 

d’una ocasió, la necessitat d’enfortir la xarxa de transport públic, no només pensant en 

l’interior de la ciutat sinó en la seva connexió amb l’àrea metropolitana, atès que el 

principal problema de contaminació el causen els vehicles que accedeixen a la ciutat. 

En conseqüència, considera que la connexió del tramvia és un projecte en aquesta 

direcció, metropolità i de país, que amb la connexió de 3,6 quilòmetres permetria un 

increment de viatgers fins a arribar per sobre dels dos-cents mil usuaris diaris. 

Afegeix que des del primer dia han plantejat aquesta qüestió amb el màxim rigor i 

voluntat de consens, i sense prejudicis escolten els tècnics, la ciutadania i els nou 

ajuntaments de l’àrea metropolitana implicats en el projecte, molts dels quals són 

favorables a aquesta opció. Remarca que en la comissió d’estudi hi haurà d’estar 

present, a més d’aquests ajuntaments, la Generalitat, que és qui té les competències en 

el projecte que és d’abast metropolità i de país. Reconeix que se senten ben 

acompanyats pel Govern de la Generalitat, començant pel president Mas en el seu 

moment, i ara pel president Puigdemont i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep 

Rull, tots del PDeCAT, que els han donat suport. 

En conseqüència, agraeix la iniciativa presentada pel Grup Demòcrata, i creu que entre 

tots plegats aconseguiran escollir una proposta per resoldre el greu problema de 

contaminació de la ciutat. 

 

El Sr. FORN agraeix els suports dels grups municipals, i considera que és un bon punt 

de partida, el que hauria hagut de ser al principi. 

Observa que algunes de les qüestions que s’han plantejat són objecte de la comissió, i 

convida a debatre-les en aquell àmbit. Igualment, reconeix que hi ha suport quant a la 

unió dels tramvies, però no hi ha consens polític ni tècnic perquè es faci per la 

Diagonal; i les mateixes administracions que han signat protocols respecte d’això, 

reconeixen que és l’Ajuntament qui ho ha de decidir, ja que, en definitiva, és la 

ciutadania qui finalment hauria de patir les conseqüències negatives d’una mala decisió 

i una connexió inadequada. 

Per acabar, demana que la comissió es constitueixi al més aviat possible. El Sr. 

CORONAS assegura que el seu grup es prendrà seriosament aquesta comissió a fi 

d’aconseguir una solució favorable. 

 

El Sr. ARDANUY, entenent que es garanteix la seva participació en la comissió, avança 

el vot a favor de la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL puntualitza que per al seu grup la qüestió clau és l’espai públic i no la 



Ref.: CP 

04/16 V: 

21/04/2017 

PÀG. 100  

mobilitat a la Diagonal exclusivament; i afegeix que una de les principals justificacions 

del projecte és el seu component metropolità i, per tant, subscriu que els municipis de 

l’àrea metropolitana han de participar, també, en la comissió, i apunta que també s’hi 

haurien d’implicar les universitats, les escoles d’arquitectura i d’enginyeria. 

I, finalment, apunta que fora bo que en la comissió s’analitzés el projecte inicial. 

S’APROVA la proposició per unanimitat, amb el text transaccionat següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació d'una comissió no permanent 

d'estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport 

públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, d'acord 

amb els paràmetres següents: 1.1 Objecte de la comissió: Estudiar i avaluar totes les 

solucions tècniques per la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre 

les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en consideració totes les alternatives 

possibles, inclosa la integració de la D30 en la nova xarxa de bus totalment implantada. 

Més específicament, la comissió haurà de: 

a) Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres 

administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses 

solucions tècniques de transport públic a l’avinguda Diagonal, així com els costos 

d’infraestructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc. b) Avaluar “l’Estudi 

informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós”, adjudicat per BIMSA, 

actualment en redacció. c) Avaluar el “Projecte executiu de l’alternativa escollida per la 

implantació d’una xarxa tramviària unificada”, adjudicats per BIMSA, actualment en 

redacció. d) Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat 

per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la 

comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri 

d’interès per a l’anàlisi de l’objecte d’aquesta. e) Estudiar i avaluar els costos de totes 

les opcions de gestió de les xarxes de tramvia actualment existents, així com de la seva 

possible ampliació, incloent els mecanismes que caldria aplicar per garantir-ne la 

titularitat i gestió 100% públiques i l’impacte econòmic en TMB que tindria la unió dels 

tramvies per la Diagonal. 1.2 Composició: la comissió d'estudi serà presidida per un 

regidor de l'Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de 

l'alcalde (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups 

municipals del consistori. 1.3 Règim de funcionament: la periodicitat de les reunions 

s’establirà en el marc de la mateixa comissió i el calendari de treball serà d’un màxim 

de 6 mesos, la comissió prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 

tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients 

per al compliment de la seva comesa, d'acord amb criteris anàlegs als establerts a 

l'article 39 ter del ROM. 

La comissió no permanent d'estudi s'extingirà un cop estudiades totes les alternatives 

i s’hagi acomplert el calendari de treball, proposant unes conclusions que hauran de 

ser debatudes i aprovades al Plenari del Consell Municipal. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipals de Cs: 

 

1.- (M1519/5931) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat, 
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amb relació a les obres de la plaça de les Glòries: 1. Assumeixi el compromís de 

finalitzar les obres d'infraestructura de les Glòries segons el projecte aprovat i 

establint un calendari d'execució d’aquestes i el termini de finalització. 2. Presenti un 

pla financer en què es detalli el cost pressupostat, els sobrecostos afegits, i el cost 

final previst en què es garanteixi la viabilitat i la continuïtat de l'obra i la previsió 

econòmica per a la seva finalització. Que s'inclogui tota la informació amb relació als 

sobrecostos de les obres i que es determini si existeixen responsabilitats sobre 

aquests. 3. Que es faci una investigació interna específica sobre el procés 

d'adjudicació de les obres de la plaça de les Glòries, amb l'objectiu de clarificar si va 

existir-hi alguna irregularitat. 4. Que es creï un grup de treball entre tots els partits 

polítics i els serveis jurídics de l'Ajuntament, per tal d'analitzar els procediments de 

contractació i determinar-ne possibles millores. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que el Sr. Vives, anterior regidor d’Urbanisme durant el 

mandat de l’alcalde Trias, els ha deixat una herència enverinada amb les Glòries, que 

ara hauran de pagar entre tots. Precisa que, com a conseqüència de l’auditoria que el 

Govern va presentar fa uns dies, tots els mitjans de comunicació es fan ressò dels 

retards acumulats en el procés de transformació de la plaça de les Glòries, 

deficiències tècniques i sobrecostos milionaris als quals s’haurà de fer front. 

Afirma que es constata que tot plegat és conseqüència d’un projecte deficient, que no 

va tenir en compte la complexitat de l’obra; una oferta temerària, que reduïa de 

gairebé un 25% el cost de l’obra inicialment pressupostat —dels 80 milions previstos 

es va acabar adjudicant per 60 milions—. Subratlla, igualment, els incompliments 

reiterats en els compromisos d’execució de les empreses, alhora que s’havien 

establert acords que no es podien complir perquè estaven prohibits per llei, com ara 

les jornades de treball; i, finalment, els sobrecostos desorbitats, que apunten a una 

desviació de gairebé el 60%. 

Afegeix que, darrerament, també han tingut notícia que l’adjudicació de l’obra està 

sota sospita, ja que segons l’atestat de la Guàrdia Civil es va fer a base de “mordidas” 

i sobre la base de les exigències de la trama del 3%. 

En aquest sentit, considera que titulars com el que avui ha aparegut a la premsa, que 

anuncia la rescissió del contracte i l’aturada de les obres a les Glòries, no són gens 

tranquil·litzadors, i adverteix a la Sra. Sanz, amb qui ha mantingut moltes converses 

sobre aspectes de mobilitat, que aquesta infraestructura és imprescindible per garantir 

la mobilitat global de Barcelona. 

Alerta que no es poden rendir als xantatges de les empreses, i demana al Govern que no 

ho faci, motiu pel qual el seu grup presenta, avui, aquesta proposició, amb la qual 

demana compromisos quant a la finalització i el calendari d’execució de les obres; un 

compromís financer per saber exactament la viabilitat econòmica d’aquestes obres; i 

que la ciutadania no s’hagi de sotmetre al xantatge de les empreses amb sobrecostos 

absolutament injustificats, fruit, com ja ha dit, de l’adjudicació de les obres amb una 

baixa temerària. 

Reclama al Govern que els expliquin exactament com es pagaran les obres d’aquesta 

infraestructura, a quina partida pressupostària seran imputades; i sobretot, que els 

confirmin si hi ha hagut pagament de comissions i que l’adjudicació es va fer 

prèviament al coneixement per part de l’Ajuntament; i, també, si s’han pagat comissions 

vinculades a la trama del 3%. 

Demana al Govern que s’avingui a investigar tota aquesta situació, i que exactament 

dirimeixi qui va ser responsable de tot plegat. En aquest sentit, li recorda que no va 

voler investigar les irregularitats de Barcelona Regional, però considera que amb el pas 

del temps ho haurà de fer. 
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El Sr. MARTÍ fa avinent que el projecte de construcció dels túnels de Glòries, amb 

l’enderroc de l’anella viària i l’impuls del nou parc urbà, va ser una de les prioritats del 

govern de l’alcalde Trias i, per tant, assenyala, d’entrada, que no estan d’acord amb 

alguns dels plantejaments que acaba de fer la Sra. Mejías. 

Es reafirma en el fet que el projecte és cabdal per a la ciutat, que ha de crear una nova 

polaritat a l’entorn de la plaça de les Glòries; que recull les reivindicacions majoritàries 

del veïnat, i que millorarà notablement l’espai públic i la qualitat de vida de la gent, 

especialment dels barris directament afectats per aquesta gran obra de transformació 

urbana. 

Reconeix que és de domini públic que el projecte mai no ha estat sant de la devoció de 

l’actual govern, que més d’una vegada s’ha manifestat contrari a l’execució de la 

segona fase, que inclou els túnels entre les Glòries i la rambla del Poblenou. 

Reitera, per tant, que estan al davant d’una gran obra de transformació urbana, de la 

qual la seva formació s’enorgulleix, malgrat que l’actual govern la qualifiqui, 

pejorativament, d’obra faraònica. 

Entrant en el contingut de la proposició de Ciutadans, observa que barreja diverses 

coses, però interpreten que per damunt de tot hi preval la voluntat d’empènyer a favor 

d’aquest projecte, més enllà de les comissions d’investigació i altres consideracions que 

ha defensat la seva portaveu. 

Avança, doncs, el vot favorable a la proposició, entenent que el grup de Ciutadans està a 

favor de l’execució del projecte; i subscriu el segon i el tercer punt de la proposició 

relatius a garantir la continuïtat de l’obra i a l’anàlisi del procés d’adjudicació, que el 

seu grup està convençut que es van desenvolupar amb total rigor i dins la més absoluta 

legalitat, com d’altra banda són totes les adjudicacions que ha fet històricament Bimsa, i 

les que continua fent en aquest mandat. 

Finalment, afegeix que també estan d’acord amb el punt quart del text, ja que tots els 

procediments, normes i protocols són susceptibles de millora. I avança que donaran 

suport al Govern municipal perquè en les negociacions amb les empreses de la UTE 

prevalgui l’interès públic. 

 

El Sr. CORONAS fa avinent que arran del resultat de l’auditoria i de les darreres 

notícies aparegudes als mitjans només pot dir que el seu grup troba molt escaient la 

proposició de Ciutadans i, per tant, confirma que hi votaran a favor. 

Posa de manifest que l’endarreriment de dinou mesos va vinculat a un increment del 

pressupost, que segons els van fer saber està relacionat amb tres causes: les 

sobrevingudes, les imprecisions del projecte i la falta de diligència de la UTE que fa les 

obres. 

Observa que, sobre la base d’això, pot semblar que aquest ajuntament no té cap culpa 

del que passa, però entén que hi ha aspectes sobre els quals cal fer autocrítica i esbrinar 

responsabilitats. Apunta, en primer lloc, que cal analitzar si per fer dos túnels calen 

quaranta-nou mesos —per fer-ne un en necessitaran vint-i-cinc—, tenint en compte que 

els imprevistos es concentren en les primeres fases de l’obra; alhora que cal considerar 

que també és el tram més complex d’executar per les infraestructures que creuen aquest 

punt. En segon lloc, assenyala el fet que Bimsa no demanés a la constructora que 

corregís la previsió de fer torns de treball de vint-i-quatre hores en la seva oferta, ja que 

va contra les normes d’aquest ajuntament. I, en tercer lloc, es refereix a la qüestió que 

no s’hagi donat tota la informació a les forces polítiques del consistori, ja que a la 

reunió amb motiu de l’auditoria se’ls va dir que els túnels d’Adif estaven en molt mal 

estat i que un tenia la volta esquerdada i que s’hi havia injectat formigó, però no els van 

dir que mentrestant hi havien continuat circulant els trens. 
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Fa referència, finalment, a la notícia que s’ha publicat sobre l’opció de rescindir els 

contractes, i pregunta si és certa; així com si és cert que volen aturar les obres un any 

més, i deixar la ciutat potes enlaire. 

Reclama que els diguin quina és la veritat del que està passant, i remarca que allò que 

no volen de cap manera són decisions de caràcter unilateral sobre les Glòries perquè, 

recorda, hi ha un compromís ciutadà i polític i les decisions han de ser compartides. 

Afegeix que volen saber, també, quant costaran les obres, si es compliran els terminis 

anunciats, i si hi haurà seguretat garantida que impedeixi que les obres s’aturin per 

aquesta causa, i si Adif interposarà una querella per demanar que s’aturin arran de 

l’incident del túnel. 

Demana transparència absoluta al Govern, que es depurin responsabilitats, si n’hi ha, i, 

sobretot, que la ciutadania no pateixi ni un sol dia més el caos de les Glòries, i que no es 

posi en risc el servei de rodalies i que l’operació no els costi ni un cèntim més. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa memòria que fa deu anys que es va aprovar, per 

unanimitat, l’anomenat Compromís per Glòries, quan la plaça era referent 

d’equipaments, d’habitatge social, d’un nou gran parc per transformar la confluència de 

quatre barris —Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou—; però 

també hi havia el compromís per fer un túnel per convertir la Gran Via en una rambla i 

millorar la mobilitat en un indret estratègic. 

Per tant, reitera, en nom del seu grup, el compromís amb la necessitat de finalitzar la 

construcció del túnel de Glòries. No obstant això, consideren que per aconseguir-ho cal 

garantir que es faci bé, que es faci a temps, amb transparència i amb el preu establert; és 

a dir, que cal que la construcció del túnel es faci sense més incidències ni sobrecostos, 

ni tampoc retards ni ombres en els processos d’adjudicació, i amb absoluta seguretat per 

als trens que circulen pels túnels d’Adif. Subratlla que aquestes condicions requereixen 

el màxim grau d’informació, investigació, auditories i seguiment de les obres i els seus 

costos, que entre altres aspectes és la raó per la qual el grup de Ciutadans ha presentat la 

proposició. 

Adverteix que és imprescindible escatir de qui és la responsabilitat dels sobrecostos, si 

pot ser assignada a la UTE, a Bimsa, a la consultora d’enginyeria o a la redacció del 

projecte executiu. A més, considera que és evident que, tenint en compte les 

investigacions judicials en curs, cal arribar fins al final i que el Govern aclareixi algunes 

qüestions, com ara si s’aturaran les obres o no, si s’acumularan retards, o si hi haurà 

rescissió de contractes adjudicats. 

 

La Sra. LECHA fa avinent que tan bon punt van tenir coneixement del retard que 

patirien les obres de la plaça de les Glòries, van tenir molt clar que calia anar fins al 

final quant a les causes i les conseqüències. Justament per aquest motiu, recorda que van 

portar una proposició a la comissió d’Urbanisme a fi que l’Ajuntament encarregués una 

auditoria tècnica i econòmica del projecte a fi de determinar les causes del sobrecost i 

les responsabilitats. 

Remarca que ha arribat l’hora de parlar de responsabilitats i exigir a cadascú allò que li 

correspon. Precisa, en aquest sentit, que el mal estat dels túnels de rodalies qüestiona 

directament si s’està fent el manteniment que pertoca, i genera dubtes sobre la seva 

seguretat, alhora que la informació incorrecta aportada per Adif és causa directa del 

sobrecost generat; en aquest sentit, fa notar que no li serveix de res al president Rajoy el 

seu paper de Míster Marshall si no paga allò que toca. 

En segon lloc, es refereix al fet que el projecte presentava deficiències importants, que 

és una cosa habitual en l’obra pública del país per la baixa qualitat dels projectes, que 

genera, a posteriori, sorpreses durant l’execució, i que prepara l’escenari ideal per colar 
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comissions i sobrecostos vinculats a trames de corrupció. 

Posa de manifest que qui va redactar el projecte, però també el govern que el va 

acceptar, haurà d’assumir la seva responsabilitat. 

Apunta, en tercer lloc, que el Govern municipal de CiU va engegar de pressa i 

malament un projecte faraònic i milionari, amb promeses que sabia que no podria 

complir, i els acusa de fer-ho amb objectiu electoralista només; i diu que confiaven que 

tan sols fos aquesta la causa, però les investigacions judicials del 3% impliquen 

directament l’extresorer de CiU, Andreu Viloca, i la mà dreta de l’alcalde Trias, Antoni 

Vives. 

Puntualitza que no es tracta d’un assumpte menor, i posa en qüestió si es va acordar 

l’adjudicació de les obres a la UTE de Copisa als despatxos de CiU, i a canvi de què, si 

del 3% o del 4,5%, com s’ha dit al judici del cas Palau. Insisteix que el seu grup vol 

arribar al fons d’aquesta qüestió caigui qui caigui. 

Finalment, exigeix valentia i transparència al Govern de la ciutat, i li pregunta si té la 

intenció d’assumir sobrecostos milionaris i, fins i tot, aturar les obres de les Glòries 

durant un any pactant amb la constructora, tal com publica avui la premsa. 

 

El Sr. ARDANUY confirma que el projecte de Glòries és una obra estratègica per a la 

ciutat i que, alhora, ha obtingut un consens i un pacte a tots nivells. En aquest sentit, 

considera que no es pot ajornar permanentment l’execució del projecte i s’ha de 

desenvolupar en els terminis previstos. 

Quant a la petició de Ciutadans d’elaborar un pla financer, i una anàlisi del procés 

d’adjudicació, assegura que està a favor de la màxima transparència, i subscriu que cal 

aportar tota la informació per evitar sospites i falses interpretacions. Per tant, avança el 

vot favorable a la proposició. 

 

El Sr. MÒDOL avança el vot favorable a la proposició amb la voluntat de sumar-se a tot 

allò que ajudi a aclarir el procés de les obres de les Glòries. 

Manifesta que, lamentablement, el seu grup té molt clar des de fa temps que es tracta de 

la crònica d’un fracàs anunciat. En aquest sentit, constata l’existència de múltiples 

informes tècnics, no només del que va fer el redactor del projecte, sinó d’altres tècnics 

municipals que auguraven el que ha succeït, que alertaven que s’estava fent una obra 

ruïnosa. Malgrat tot, remarca que el llavors màxim responsable d’Urbanisme va decidir 

tirar-lo endavant, fins i tot amb els informes tècnics en contra. 

Entén que cal demanar explicacions polítiques sobre una decisió mal presa, que costarà 

molts diners a la ciutat, encara no saben quants. Demana, per tant, que es valorin les 

empreses municipals, que no es posi en dubte Bimsa, ni cap tècnic redactor d’un 

projecte, perquè les empreses que han treballat en la redacció del projecte de Glòries 

són exemplars. 

Entén que era ben evident que l’obra de Glòries seria la més complicada que ha abordat 

la ciutat, i només cal consultar els informes elaborats en el període 2007-2011 per 

constatar-ho. En aquest sentit, confirma que ell mateix es va reunir amb el Sr. Vives i 

l’arquitecte en cap, Sr. Guallar, en múltiples ocasions, per alertar-los que passaria el que 

està succeint, tot i això van optar per fer populisme i anunciar als veïns que tindrien una 

plaça plana, i que les obres serien ràpides. Altrament, s’ha endegat una obra que no 

aporta res a la ciutat, s’estan llençant diners per no millorar en res la mobilitat i, a dia 

d’avui, es troben amb un problema de gran magnitud. 

Insisteix a demanar, per tant, que centrin les responsabilitats en l’àmbit polític i que no 

responsabilitzin les empreses municipals, que fan molt bé la seva feina, i menys encara 

amb les empreses redactores del projecte. 
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La Sra. SANZ observa que el sistema de licitació i adjudicació de les obres de grans 

infraestructures i obres públiques és pervers, i aquest és un dels problemes principals 

amb què es troben avui dia: la vigència d’unes normes i lleis que possibiliten, i que fins 

i tot obliguen, a adjudicar a determinades ofertes l’execució d’obres que, altrament, 

s’haurien de plantejar des d’una perspectiva tècnica dels criteris que la motiven i no 

només si són més o menys econòmiques. 

Considera que això ho demostra no només el cas de Glòries sinó, sobretot, el cas de la 

Sagrera, una ferida urbana oberta des de fa molt de temps sense que ningú no se’n 

responsabilitzi, ni Adif ni el Ministeri de Foment. 

Per tant, considera que aquestes normes que abonen el sistema han de canviar el sistema 

d’adjudicació. 

Dit això, confirma que aquesta obra és prioritària per al Govern municipal, atès que 

existeix el Compromís per Glòries que la motiva, perquè existeix consens polític i social 

que justifica la construcció d’un parc urbà, equipaments, habitatge públic, i en aquesta 

direcció treballa el Govern d’ençà que va arribar a l’Alcaldia, en què només s’havia 

desenvolupat la infraestructura del túnel. 

Puntualitza que en cap moment han demanat que s’aturin les obres, sinó que han posat 

llum en tots els dubtes i les sospites que hi havia; així, van encarregar una auditoria, a 

proposta de la CUP, que els dona informació sobre les causes de l’endarreriment i, a 

partir d’aquí, han sol·licitat un informe als serveis jurídics, a fi de conèixer les 

actuacions que poden fer i les conseqüències que se’n deriven. 

Remarca que des de bon principi han mantingut que no acceptaran cap sobrecost ni cap 

endarreriment injustificats, tampoc cap xantatge. 

Per tant, confirma que continuaran treballant amb tothom, des del consens. I replica a la 

Sra. Mejías que el Govern mai no ha mirat cap a una altra banda, i fa notar que si la 

Fiscalia està actuant és justament perquè el Govern ho ha facilitat sempre que hi ha 

hagut acusacions sòlides, no meres sospites. Concreta que en aquest cas van obrir un 

expedient informatiu intern, que es va activar d’ençà que la Guàrdia Civil va entrar a 

l’empresa, i assegura que estan disposats a fer totes les actuacions necessàries per aclarir 

què ha succeït amb el contracte. La Sra. MEJÍAS conclou, de les intervencions, en 

primer lloc, que tothom està d’acord que l’obra no es pot aturar, motiu pel qual ha 

expressat la seva preocupació pels titulars apareguts avui mateix respecte d’això. Per 

tant, insisteix al Govern que ha d’exigir el compliment a les empreses adjudicatàries i 

no cedir al xantatge. 

En segon lloc, ha pogut constatar que es reclamen respostes quant al finançament de 

l’actuació, i per aquest mateix motiu el seu grup demana la presentació d’un pla 

financer a fi de saber com es pagarà i qui respondrà dels sobrecostos, ja que la 

ciutadania no té per què pagar els errors d’una decisió mal presa. 

En tercer lloc, agraeix al Sr. Mòdol que hagi estat tan clar pel que fa a l’exigència de 

responsabilitats polítiques, perquè la transparència no és només seguir la traçabilitat del 

diner públic, sinó també assumir responsabilitats per les decisions que es prenen. 

Considera que en aquest cas concret es pot deduir que es van prendre decisions 

equivocades i, per tant, que hi ha algú que haurà de donar explicacions. 

Finalment, subscriu, com ha dit la Sra. Sanz, que el sistema de licitació no és el més 

adequat, i informa que s’està discutint al Congrés dels Diputats una llei del sector 

públic, i els experts han fet constar que és molt més important prioritzar la valoració 

tècnica que no pas l’econòmica. 

Agraeix als grups municipals el suport a la proposició, que confia que es posi en marxa 

al més aviat possible. 

 

El Sr. MARTÍ recorda que els informes tècnics de què disposen a dia d’avui atribueixen 
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les desviacions pressupostàries i els endarreriments de les obres a causes tècniques, 

entre les quals imprevistos en el subsol, el mal estat del calaix dels túnels ferroviaris 

d’Adif i la cota diferent de la base del col·lector. 

Tanmateix, fa notar al Sr. Mòdol que és art i part perquè ha treballat pel projecte i ha 

cobrat, i tot i que respecta la seva opinió entén que s’ha de prendre amb mesura. 

Quant a l’afirmació de la Sra. Mejías que l’obra es va adjudicar a una oferta temerària, 

indica que de les sis ofertes presentades, la guanyadora era la quarta més econòmica. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana la màxima celeritat a constituir el grup del treball, 

amb la concurrència dels grups municipals, així com pel que fa a l’aportació i la 

configuració de tots els informes per conèixer exactament què ha succeït a fi de garantir 

que l’obra, finalment, s’enllesteixi bé, amb la màxima transparència i amb el preu 

acordat, sense acceptar noves incidències i sobrecostos inadmissibles. 

 

El Sr. MÒDOL, quant a l’observació del Sr. Martí que ell és art i part en el projecte, 

considera que la seva formació política no es pot permetre recórrer a aquesta mena 

d’afirmacions. I ratifica que té molt clara la figura d’un tècnic i la d’un polític, i quina 

és la feina de cadascun. 

Observa, tanmateix, que durant el mandat passat la política passava per damunt de la 

tècnica, i gràcies a això ara han de bregar amb el nyap que hi ha a la plaça de les 

Glòries o el de l’avinguda Diagonal. Afegeix que el grup del PSC es va abstenir en la 

presentació del projecte de l’anterior govern, també en la licitació de l’obra, actuant 

en l’àmbit de la política, que és el que li pertocava. Demana, per tant, que no intentin 

desviar l’atenció, i confirma que tiraran l’obra endavant, malgrat que provingui d’una 

decisió mal presa i amb un sobrecost increïble. 

 

La Sra. MEJÍAS respon al Sr. Martí que una oferta temerària és la que fa una rebaixa 

d’un 25% respecte del preu inicialment pressupostat per l’Ajuntament; i aprofita per 

aconsellar-li que es llegeixi l’atestat de la Guàrdia Civil. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat per unanimitat. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

2.- (M1519/5913) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: Realitzar una consulta ciutadana al barri de la Vila Olímpica sobre l'alberg de 

l'avinguda Icària, núm. 145-147. 

 

El Sr. BOSCH, que presenta la proposició, subratlla que la Vila Olímpica és un barri 

de veïns, i el que ara proposa debatre és si aquest consistori vol ajudar que ho 

continuï sent. I aprofita per saludar representants veïnals que avui els acompanyen, 

especialment a Jordi Giró, president de l’Associació de Veïns i Veïnes. 

Destaca que la gent que va triar viure en aquest barri, també anomenat Nova Icària, 

va fer una aposta de ciutat, i instal·lar-s’hi després dels Jocs Olímpics. 

Recorda que el barri havia de ser la connexió de la ciutat amb el mar, oxigenat, 

lluminós, enjardinat, un model de convivència i un model de veïnatge. Altrament, 

destaca que aquell somni s’ha convertit en un malson, en què el veïnat ha de suportar 

a altes hores de la matinada sorolls, baralles, prostitució, borratxeres i brutícia que 

provoquen una degradació, a marxes forçades, del barri, per la saturació d’oci mal 

gestionat. Afegeix que per si tot això fora poc, ara s’hi projecta l’obertura d’un 

macroalberg de 450 places, que ha provocat un fort rebuig veïnal. 
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Remarca que avui, en aquesta cambra, tenen l’oportunitat de demostrar si aquest 

consistori creu en aquelles persones que van apostar per Barcelona, si tenen la 

voluntat certa d’escoltar-les perquè els importa la seva veu. 

Considera que una consulta és una bona eina per fer-ho, i recorda que aquesta 

possibilitat és fruit del pacte que el seu grup va tancar amb el Govern municipal per 

al PEUAT, però que sobretot és un pacte de resposta als veïns que així ho demanen. 

Recorda a l’alcaldessa que en certa ocasió va manifestar que apostava fermament per 

les consultes ciutadanes, i li fa notar que ara té l’oportunitat de demostrar-ho i fer-la 

amb urgència, sense esperar un any a tenir una pregunta dissenyada en un despatx, i 

aprovar la consulta per recollir el batec del carrer. 

Altrament, alerta que si bloquegen aquesta consulta sobre l’alberg de la Vila 

Olímpica, consideraran que tot plegat ha estat un engany monumental. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé per demanar a les persones del públic que si 

despleguen pancartes no impedeixin la visió de les persones que tenen al darrere. 

 

El Sr. BLASI fa notar que en la sessió anterior de plenari i en aquesta d’avui es tracten 

dos assumptes urbanístics farcits de falses promeses, de mitges veritats i d’informes i, 

per dues vegades, plana la sensació que el Govern fa el ridícul: fa un mes Diagonal Mar, 

i avui l’alberg de la Vila Olímpica, actuacions a les quals s’hi sumen la benzinera de 

Pere IV, la superilla del Poblenou i algun altre nyap, i aprofita per demanar al Govern 

que deixi de fer experiments al Districte de Sant Martí. 

Observa que l’argument del victimisme que empra la Sra. Sanz ja no serveix per tapar-

los les vergonyes; i es reafirma, com ja va dir en comissió, que el seu model de 

governança urbanística comença a ser preocupant, i no només posa en tensió els equips 

tècnics i jurídics de la casa, sinó que genera inseguretat jurídica i judicialitza 

l’urbanisme. Alerta que aviat començaran a veure conseqüències patrimonials i penals 

arran de l’assumpte de Diagonal Mar. 

En conseqüència, pregunta al Sr. Bosch com és que fan confiança a l’alcaldessa, 

sobretot quan ja tenen l’experiència de la taula del top manta, la de la modificació de 

crèdit del 2016, i ara la tindran amb l’alberg de la Vila Olímpica. 

Observa que els incompliments del Govern posen en dubte l’acord a què s’ha referit el 

Sr. Bosch perquè el seu grup donés suport al PEUAT, i recorda que la taula de 

negociació era excloent i no comptava amb la resta de grups municipals, tot i que ara 

estan disposats a socialitzar el fracàs i l’engany. Pregunta, en aquest sentit, quantes 

vegades s’ha reunit la taula —recorda que s’havia donat un termini d’un mes per fer-

ho—, quins contactes s’han fet amb els principals agents implicats, i si no sospita que 

l’informe que es va presentar ja havia estat redactat prèviament. 

Posa en relleu que la llicència d’obres s’ha donat durant aquest mandat, i que es basa en 

un planejament urbanístic dels anys noranta, quan el Govern de la ciutat era de coalició 

entre el PSC i IC. 

Recorda que el novembre el seu grup va presentar una iniciativa al Districte de Sant 

Martí en què es posicionava sobre la necessitat de valorar solucions i alternatives que 

reivindicaven els veïns i veïnes de la Vila Olímpica. I afegeix que també s’han posat en 

contacte amb l’Institut de Mercats, actual ocupant de l’edifici on ha d’anar l’alberg, per 

considerar l’aturada de les obres per impediment de la convivència amb la seva activitat. 

Demana que es prevegi, de manera efectiva, la possibilitat de revocar la llicència, 

independentment de l’expropiació de l’edifici, que de ben segur contribuiria a rebaixar 

el cost de l’operació. 

Novament reclama al Govern que gesticuli menys i gestioni més, i pregunta fins quan 

hauran d’aguantar determinades actituds de les àrees de responsabilitat política del 
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Govern. 

 

El Sr. BLANCO saluda els veïns de la Vila Olímpica presents en aquest ple. 

Seguidament, fa avinent que el seu grup encara recorda la intervenció del regidor 

Coronas en la sessió plenària del mes passat amb motiu del debat sobre el centre 

comercial Diagonal Mar. Precisa que en aquella ocasió va retreure al Govern que no se 

sabés el que va descriure com una lliçó de primer d’Urbanisme; i fa avinent que ara els 

posa en safata parafrasejar aquella expressió per fer-li notar que la que tracta avui és una 

lliçó de preescolar de dret administratiu: no es pot anul·lar una llicència d’obres de 

forma arbitrària; de la mateixa manera que a Diagonal Mar l’Ajuntament tampoc tenia 

marge de maniobra per prendre una decisió contrària a dret. I aprofita per advertir que el 

fet que no s’hagi presentat en aquesta sessió de ple l’aprovació per silenci administratiu 

del PEU de Diagonal Mar és una irregularitat i un incompliment de la mesura de govern 

que es va presentar el novembre de 2015. 

Centrant-se novament en el cas que els ocupa, remarca que no es poden concedir o 

retirar llicències mitjançant consultes o assemblees populars, que és el que sembla que 

pretén el grup d’ERC. Observa que si la consulta és sobre la llicència d’obres, cosa que 

no queda gens clara en la proposició, entenen que seria del tot irresponsable fer-la, ja 

que no es tracta d’un assumpte sobre el qual l’Ajuntament pugui prendre una decisió si 

no és saltant-se la legalitat, i adverteix que cap administració hi està per damunt, 

malgrat que a aquest ajuntament sembla que no li importa gens l’estat democràtic de 

dret, motiu pel qual el Govern s’ha negat a signar una declaració del seu grup en 

defensa del sotmetiment de totes les administracions a la legalitat. 

Confirma que al seu grup li preocupa molt que l’Ajuntament pretengui saltar-se la 

legalitat, i que convocar una consulta sobre un assumpte en què no té competències és 

un engany, que tan sols generaria frustració i no permetria solucionar cap problema. 

Això no obstant, entén que des d’aquest ajuntament es pot promoure el diàleg i mediar 

amb les parts, veïns i promotors de l’alberg, i això és el que proposen. Manifesta que si 

aquest ajuntament pot ser part de la solució, el seu grup està disposat a intentar-ho, però 

confirma que no defensarà actuacions que, a la llarga, puguin generar una gran 

frustració. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reconeix que no sabia que quan el grup d’ERC va signar un 

acord per a l’aprovació del PEUAT, aquest requeriria la ratificació del Plenari com 

sembla amb la presentació d’aquesta proposició. I pregunta al grup proposant si no troba 

més lògic que abans de tancar l’acord hagués plantejat el tancament de l’alberg de la 

Vila Olímpica, que d’altra banda és un acord extraplanejament, i estudiar tota la 

informació pertinent en els dos mesos de marge que tenien abans de l’aprovació 

definitiva del PEUAT, havent valorat si el tancament era factible des d’un punt de vista 

legal. 

Això no obstant, arran de la proposta del grup d’ERC de fer una consulta, pregunta si 

realment han explicat la veritat als veïns. Planteja la hipòtesi, improbable, que s’aprovi 

aquesta proposició i se’n derivi un mandat del Govern d’efectuar la consulta ciutadana, 

de la qual és ben fàcil imaginar el resultat aclaparadorament favorable al tancament, 

però que no tindrà cap conseqüència; no entén, doncs, per quin motiu cal esperar uns 

mesos per prendre una decisió que ja s’hauria de prendre avui mateix, i que és traslladar 

al Govern de la ciutat un mandat nítid de negociació amb la propietat a fi d’aconseguir 

que el dret legítim dels veïns de la Vila Olímpica d’aconseguir que l’alberg no sigui una 

realitat, no col·lideixi amb els drets del promotor que ha obtingut una llicència d’obres. 

Reclama que no s’enganyi els veïns amb la possibilitat de fer una consulta que no traurà 

cap a res; a més, entén que no cal consultar una cosa que ja saben, i és l’oposició 
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majoritària a l’obertura de l’alberg. 

 

La Sra. LECHA posa de manifest que malgrat la suspensió de llicències d’allotjaments 

turístics que va suposar l’inici de la tramitació del PEUAT, molts hotels i altres tipus 

d’allotjaments es van escapar de la moratòria perquè havien obtingut prèviament el 

certificat d’aprofitament urbanístic. Puntualitza que, en alguns casos, la data del 

certificat és sospitosa, com és el cas de l’hotel d’Hostafrancs, que va ser admès 

justament el dia abans del canvi de govern. 

Observa que tots els projectes que es van escapar de la moratòria han estat objecte de 

rebuig veïnal en major o menor grau, i suposen un atac frontal al necessari decreixement 

turístic, amb un model que amenaça amb expulsions massives de veïns i veïnes dels 

seus barris. 

Denuncia que la pressió turística que pateix Barcelona ataca frontalment el dret a 

l’habitatge i també l’arrelament de les persones als seus barris. Concreta que en el cas 

de l’hotel d’Hostafrancs, el seu grup va presentar fa gairebé dos mesos la demanda de 

reversió de llicències per nul·litat de ple dret de les modificacions de PGM en què es 

basa el projecte de l’hotel. I destaca que així mateix ho van fer els veïns i veïnes de la 

Vila Olímpica, amb un escrit que perseguia el mateix objectiu quant a l’alberg. 

Constata que de motius per aturar aquests projectes n’hi ha molts i diversos, però 

manifesta que si alguna cosa tenen clara és que els que es basen en il·legalitats 

urbanístiques o que no compleixen amb allò establert han de ser aturats fulminantment 

per part de l’Ajuntament i, de fet, ni tan sols caldria cap consulta. 

Considera, tanmateix, que la proposició d’ERC té poc a veure amb el que acaba 

d’exposar. Entén que si ERC va arribar a fer un pacte amb el Govern a canvi de 

l’aprovació del PEUAT, allò que cal és complir-lo, però no exposar les seves 

picabaralles al Plenari, i menys encara instrumentalitzar la lluita del veïnat per 

interessos partidistes i pràctiques que recorden polítiques clientelars. 

Lamenta que el grup d’ERC no hagi acceptat transaccionar la proposició arran de la 

proposta del grup de la CUP que la consulta sobre l’alberg de la Vila Olímpica es fes 

extensiva als barris de la ciutat amb relació als projectes hotelers que es van escapar de 

la moratòria. Constata que els mateixos veïns de la Vila Olímpica trobaven encertada la 

proposta perquè atorgava molta més força a la proposició. 

Per això, avança que faran un vot d’abstenció i, alhora, exigeix al Govern que revisi 

d’ofici la legalitat de tots els projectes sobre els quals planin dubtes i que els paralitzi 

cautelarment, i que no acoti el cap davant dels fons voltor i de la màfia hotelera. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que la formació política a la qual pertany, Demòcrates de 

Catalunya, està a favor de la realització de consultes, en considerar-les una bona 

fórmula per conèixer el posicionament de la ciutadania i vincular-la a les decisions 

municipals. 

Observa que en aquest cas de l’alberg cal tenir en compte l’oportunitat de codecisió al 

barri de la Vila Olímpica i, també, l’impacte econòmic que podria suposar per a 

l’Ajuntament. Per aquest motiu, demana al Govern que, en cas que s’aprovi la 

proposició i es faci la consulta, s’informi amb claredat la ciutadania quant a les 

repercussions que podria comportar qualsevol de les decisions que es plantegin. 

 

El Sr. MÒDOL entén que la situació que s’està vivint entorn d’aquest projecte va més 

enllà del fet que s’implanti un alberg a la Vila Olímpica, tal com ha definit el Sr. Bosch 

amb una descripció patètica de la situació del barri. 

Considera que aquesta proposició i el seu debat no ajuden en res els veïns i veïnes de la 

Vila Olímpica, perquè probablement l’únic que faran serà generar-los falses 
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expectatives sobre una qüestió que els preocupa molt. 

En conseqüència, convida els membres d’aquesta cambra a abstenir-se de fer discursos 

legals absurds, ja que la llicència, com ha dit el Sr. Blanco, està sotmesa a un acte reglat 

i, precisament per aquest motiu, fa avinent que a la ciutat s’empassen moltes coses que 

no voldrien. 

Diu que el populisme urbanístic s’hauria d’erradicar del Plenari, atès que altrament 

s’aniran trobant sempre en la mateixa situació; tots es converteixen en experts legals, 

sense resoldre cap problema i escalfant el cap dels veïns i generant falses expectatives 

que després queden arraconades en virtut de la legalitat. 

Expressa tota la voluntat d’acompanyament als veïns de la Vila Olímpica en una 

situació no volguda, però que no depèn exclusivament d’aquest ajuntament; i remarca 

que mentre no es canviï la legalitat vigent no es pot vendre fum a la ciutadania. 

 

La Sra. SANZ confirma que el seu grup és plenament conscient de la realitat del barri 

de la Vila Olímpica, que pateix moltes molèsties derivades especialment de la 

concentració d’oci nocturn. Afegeix que també són ben conscients dels efectes de la 

massificació turística que pateixen moltes zones de la ciutat. 

Subratlla que aquestes van ser les principals raons per què el Govern va actuar des del 

minut zero impulsant la proposta de moratòria hotelera i de suspensió de llicències a 

tota la ciutat, que els ha donat com a resultat el PEUAT, que ha fet possible posar fi a la 

barra lliure i començar a governar el turisme a fi d’evitar casos com el que avui estan 

debatent. 

Això no obstant, afirma que el Govern ha d’actuar amb equilibri, cosa que no sempre és 

fàcil, entre el desig i la voluntat política i la seguretat jurídica. Reconeix que és 

frustrant, moltes vegades, no disposar sempre de totes les eines jurídiques suficients per 

evitar que allò que sembla de sentit comú, com ara l’especulació o l’expulsió dels veïns 

i veïnes dels seus barris, sigui una realitat immediata. 

Concreta que aquest alberg va poder continuar la tramitació en situació de moratòria 

perquè hi havia una drecera legal com són els certificats d’aprofitament urbanístic; i per 

aquest motiu, d’acord amb el grup d’ERC i amb el veïnat, van acordar la creació d’una 

comissió per analitzar exhaustivament tot el procés d’atorgament de la llicència, i així 

ho han fet. Assenyala, però, i malgrat que aquest projecte no els agrada, que han pogut 

confirmar que la llicència està ben atorgada. Afegeix que estudiaran altres opcions com 

ara determinar si seria possible justificar un interès general objectivable que motivés la 

compra o l’expropiació de l’edifici i també de la llicència. 

Posa en relleu que la ciutat s’ha dotat del PEUAT gràcies al suport dels grups d’ERC i 

de la CUP, no pas de la resta de grups que ara reclamen solucions i alternatives, i el 

qualifica com la principal eina d’actuació de què disposen. Insisteix, en aquest sentit, 

que la situació que tracten no és exclusiva de la Vila Olímpica, sinó que hi ha molts 

altres territoris de la ciutat en situació complexa; i remarca que en aquest cas, sobretot, 

han d’actuar en coherència amb l’informe jurídic que tenen damunt la taula. 

 

El Sr. BOSCH fa referència a la consulta ciutadana que fa pocs anys es va fer a Premià 

de Mar sobre uns terrenys al centre de la població, arran de la qual ara estan en procés 

d’expropiació, tot i que la situació en què estaven era pràcticament idèntica a la que els 

ocupa. 

Precisa que aquella consulta la va organitzar el Sr. Fernando Pindado, actualment 

comissionat de Participació d’aquest ajuntament, i els suggereix que li preguntin com ho 

va fer, i està segur que trobaran la manera d’organitzar una consulta en el cas de 

l’alberg. 

Adreçant-se al Sr. Blanco, i també als qui han posat objeccions a la celebració d’una 
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consulta, fa avinent que preguntar no és ofendre, no és il·legal, ni significa retirar una 

llicència. Es pregunta, doncs, com poden posar tantes objeccions a fer la consulta si 

encara no saben quina serà la pregunta. 

Està d’acord amb el Sr. Ardanuy que s’hauria de preguntar sobre el cost que podria 

tenir per a aquest ajuntament actuar contra l’obertura de l’alberg, però també és 

essencial valorar el cost que té per als veïns si es materialitza, si consideren que paga 

la pena dedicar els seus diners, en definitiva, a rescabalar un problema com aquest. 

El Sr. BLASI considera que el Govern ha aixecat la camisa al grup d’ERC pel que fa 

a l’acord a què van arribar per a l’aprovació del PEUAT, tal com avui els ha tornat a 

manifestar la Sra. Sanz. 

Indica que allò que el seu grup demana, i també d’altres, és que estudiïn solucions 

sense aixecar falses expectatives. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. BLANCO ratifica que consultar no és il·legal, sempre, però, que sigui sobre un 

assumpte de competència municipal en aquest cas. Altrament, si no es pot complir 

allò que es consulta, es pot incórrer en una gran irresponsabilitat. I atès que la 

indefinició sobre la consulta continua, avança que no es poden posicionar a favor i 

per això s’abstindran. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que a partir d’avui el Govern ha de començar a 

negociar amb la propietat per valorar de quina manera, respectant els drets del 

promotor, poden fer realitat que no s’obri l’alberg, i anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL reitera als veïns la disposició del seu grup per mirar de trobar una 

solució, que saben que no passarà per revocar la llicència. 

 

La Sra. SANZ, quant a l’al·lusió a la consulta de Premià de Mar, demana al Sr. 

Bosch que no barregi les coses, atès que aquells terrenys estaven qualificats en el 

planejament com a sòl d’equipament i verd i, per tant, estava permesa l’expropiació, i 

li retreu que posar-ho com a exemple és enganyar els veïns. 

Li recorda, igualment, que el seu grup es va passar molts mesos, quan el Govern va 

decretar la moratòria, acusant-lo de perjudicar els hotelers i les arques públiques. 

 

El Sr. BOSCH puntualitza que allò que van dir des que es va decretar la moratòria és 

que podia ser una solució en alguns llocs, però que en altres era un problema. I entén 

que en una zona saturada com la Vila Olímpica no és bona idea saturar-la encara 

més. 

Per tant, insisteix que fer una consulta és legal, i a Premià es va fer sobre uns terrenys 

que, precisa, eren sòl industrial. 

Quant a la consulta que proposen, consideren que el resultat pot ajudar a negociar, 

cosa amb què no estan en desacord perquè, molt probablement, s’acabarà amb una 

negociació però, per fer-ho, cal tenir eines poderoses per obtenir un resultat 

favorable. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb quinze vots en contra 

—emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal i pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i 

Ballarín—, dinou abstencions —emeses pels Srs. Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les 

Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. 

Mejías i Barceló, pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també pel 
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Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i sis vots a favor de la resta de membres 

del consistori. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

3.- (M1519/5923) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern 

municipal a: 1. Presentar un informe al Plenari del Consell Municipal, en el termini de 3 

mesos, sobre els fets denunciats, conclusions i valoracions contingudes a l'Informe de la 

Sindicatura de Comptes núm. 23/2016 sobre el Grup del Consell Comarcal del 

Barcelonès en el període 2005-11, i en allò que afecta l'Ajuntament de Barcelona i la 

ciutat, i segons les conclusions, si escau, crear una comissió d'investigació. 2. Reclamar 

la dissolució del Grup del Consell Comarcal del Barcelonès. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència a la transacció de la proposició amb una 

esmena del Grup Socialista, i que hi han recollit algunes aportacions que oralment els 

havia fet el grup de Ciutadans. 

Precisa que aquesta iniciativa planteja un parell de qüestions; en primer lloc, la 

dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, amb la qual teòricament tots estan 

d’acord des de fa anys, però que a la pràctica ningú no expressava explícitament llevat 

del seu grup. 

Esmenta, en segon lloc, la possibilitat d’analitzar i fiscalitzar més intensament el que el 

seu grup qualifica de gestió opaca i ineficaç d’aquest òrgan. Recorda, en aquest sentit, 

que recentment, a instància del seu grup, la Sindicatura de Comptes va presentar al 

Parlament un informe relatiu a la gestió del Consell Comarcal entre el 2005 i el 2011, en 

el qual es ratificaven diversos aspectes que el seu grup ja havia posat en evidència, 

alhora que aportava nous elements. Remarca, però, que allò realment significatiu és que 

la Sindicatura es referia a determinats aspectes d’especial rellevància. 

Assenyala que entre aquests aspectes la Sindicatura ratifica allò que el seu grup ja havia 

advertit, i és que les empreses comarcals Regesa i Rasa són mitjans propis del Consell 

Comarcal però no pas de l’Ajuntament; és a dir, que aquest ajuntament no podia fer 

encàrrecs de diverses actuacions públiques a aquestes empreses del Consell Comarcal 

sense un concurs, tot i que any rere any ha anat adjudicant a les empreses comarcals 

obres i encàrrecs públics en solars de titularitat municipal per construir-hi equipaments 

o habitatge social. Recorda que el seu grup sempre ha qüestionat per quin motiu 

s’encarrega a una empresa del Consell Comarcal la construcció d’habitatge social en sòl 

de titularitat municipal quan existeix el Patronat Municipal de l’Habitatge; o per quin 

motiu també se li encarrega la construcció d’un aparcament en sòl públic si existeix 

BSM. 

Precisa que tan sols entre el 2007 i el 2011 l’Ajuntament de Barcelona va encarregar la 

construcció de tretze promocions d’habitatge social a les empreses comarcals, quatre 

aparcaments —1.179 places—, o onze equipaments públics en nou solars municipals. 

Assenyala que la Sindicatura de Comptes ha anat referint diferents observacions i 

constatant la vulneració de la normativa, com ara la venda de finques sense valoració 

jurídica per part d’aquest ajuntament; o el deteriorament d’existències, amb pèrdues en 

deu promocions per un import de 13,7 milions d’euros. Per tant, entén que d’aquí se’n 

pot desprendre la pregunta de si aquest ajuntament està finançant la mala gestió del 

Consell Comarcal. I afegeix a tot plegat, l’adquisició d’actius a Regesa per un import, 

entre el 2012 i 2015, de 24 milions d’euros; així com contractacions de personal 

qüestionables per part de Rasa, sense informes de control financer; o la controvertida 

decisió de vendre a un fons voltor 298 habitatges socials als districtes de les Corts, Nou 

Barris i Sant Andreu. 
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Entén que les observacions que acaba d’apuntar aconsellen que s’obri un debat sobre les 

irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes al Consell Comarcal, atès que 

afecten la ciutat de Barcelona i les relacions que hi ha establert els darrers anys. El Sr. 

MARTÍ fa avinent que el seu grup havia previst votar en contra d’aquesta proposició 

per diverses raons, però tenint en compte la transacció del partit proposant amb el 

Govern que la fa més digerible, la poden assumir en els termes que definitivament ha 

estat plantejada, tot i que haurien preferit un redactat més rigorós. Això no obstant, 

avança el vot favorable del Grup Demòcrata perquè estan absolutament a favor de la 

màxima transparència. 

Observa que el grup del PP pateix el que podria denominar “comarcofòbia”, 

especialment respecte al Consell Comarcal, que es remunta a fa molts anys, i consideren 

que no està fonamentada en motius suficients per justificar la seva dissolució forçada. 

Assenyala que gràcies a l’informe de la Secretaria General d’aquest ajuntament s’ha 

pogut reconduir el text inicialment proposat pel grup del PP; i recorda que durant 

l’anterior legislatura del Parlament de Catalunya va decaure un projecte de llei per 

encabir les competències, serveis i personal del Consell Comarcal a l’Àrea 

Metropolitana i altres administracions amb competències en les matèries que gestiona el 

Consell. Afegeix, igualment, que fa pocs dies van aprovar unànimement una moció al 

Consell Comarcal del Barcelonès, que a parer seu és on s’han de debatre prioritàriament 

les qüestions que l’afecten, que entre els cinc punts de què consta n’hi ha un que es 

refereix a traslladar ordenadament tots els recursos del Consell al Govern de la 

Generalitat, que segurament es produirà quan el Parlament de Catalunya aprovi la llei 

properament. 

Subscriu que cal que l’informe de la secretaria jurídica del Consell Comarcal es posi a 

disposició d’aquest ajuntament perquè el pugui valorar i, si escau, assumir la iniciativa 

d’una comissió d’estudi per avaluar-ne els continguts. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el seu grup està contra les administracions duplicades, i 

tenen clar que el Consell Comarcal és una entitat perfectament prescindible. Remarca, 

en aquest sentit, que tenen un ajuntament, el Consell Comarcal, l’Àrea Metropolitana, 

les diputacions i els consorcis dels ajuntaments, de manera que consideren que 

coherentment no és defensable aquesta multiplicitat d’administracions locals. 

Indica que el seu grup ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta instant la 

dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, atès que és l’administració que té les 

competències per efectuar-la. Afegeix que, per tant, donaran suport a les propostes en 

aquest sentit que es presentin en qualsevol altre fòrum, i per aquest motiu avança el vot 

favorable a la proposició. 

Acaba amb la reflexió quant a l’escenari possible de la dissolució, posant de manifest 

que cal fer-la bé, garantir els llocs de treball de la plantilla del Consell Comarcal, els 

serveis que presta actualment i, també, saber què faran amb els seus actius, i considera 

que l’Ajuntament hauria de tenir un criteri propi respecte d’això. 

 

El Sr. CORONAS indica que arran de la transacció, el text de la proposició encaixa 

molt millor amb l’àmbit competencial d’aquest ajuntament i, per aquest motiu, avança 

el vot favorable del grup d’ERC. 

Destaca, també, la proposició aprovada per unanimitat al Consell Comarcal, que va 

néixer arran d’una proposició presentada per ERC i acordat el text definitiu amb la 

CUP, i que finalment va portar a abandonar una actitud de defensa i passar a una de 

proactiva en pro de la transparència, de la claredat sobre totes les actuacions; i entén que 

es tracta d’una decisió que va a favor de l’optimització de l’Administració pública. 

Constata que el Consell Comarcal té competències molt escasses, i que la majoria del 
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seu pressupost es destina al manteniment de les rondes, que és competència de l’Àrea 

Metropolitana. Afegeix que el Consell tampoc no disposa de carta de serveis d’ençà del 

2007; i actualment pateix un moment d’inseguretat jurídica remarcable que no s’ha de 

passar per alt. Continua dient que tampoc no disposa ni del Reglament orgànic comarcal 

ni del Pla d’actuació que són preceptius, així com tampoc no s’ha convocat l’assemblea 

d’alcaldes, tot i que sembla que el conseller de Regesa va anunciar que es convocaria 

per ratificar la decisió del Consell Comarcal, aprovada per unanimitat, cosa que li 

sembla més aviat una decisió del PSC per tornar a la seva actitud defensiva. 

Insisteix que cal tenir ben clara la situació del Consell Comarcal, què ha fet bé i què ha 

fet malament i dissoldre’l, tal com es va acordar. 

 

La Sra. LECHA observa que s’ha produït una mena de cursa frenètica per decidir el 

futur del Consell Comarcal del Barcelonès. Així, constata que la va iniciar ERC, i fa poc 

més de quinze dies CiU i el PSC s’hi han afegit, i ara ho fa el PP. 

Indica que el PSC i CiU estan directament implicats en la nefasta gestió del Consell i de 

les seves empreses durant dècades, especialment ara, arran de les irregularitats 

detectades per la Sindicatura de Comptes. 

Conclou, per tant, que sense fer gaire soroll ja han proposat al Parlament la dissolució 

del Consell Comarcal i la distribució de les seves competències; i fa avinent que allò 

que tothom vol passar per alt és la responsabilitat política de cada formació i, en aquest 

sentit, el grup del PP avui pretén posar el focus del debat en aquest ajuntament, 

emfasitzant el problema de Regesa i de la seva divisió d’aparcaments. Considera que és 

una manera molt matussera d’intentar tapar un dels majors escàndols que afecten el 

Consell Comarcal, i que està en mans de la Fiscalia, com ara les irregularitats de Marina 

Badalona, que apunten directament al cap del PP a Catalunya, el Sr. García Albiol. 

Altrament, manifesta que el seu grup defensa un model d’organització territorial propi, 

que respongui a la realitat històrica, cultural, social i econòmica dels Països Catalans, 

que superi les falses fronteres provincials, autonòmiques i estatals, basat en la 

transparència, la participació directa i la democràcia radical, eficaç i útil. 

Per tot això, confirma que defensen el model comarcal, però també tenen molt clara, en 

aquest cas, la realitat del barcelonès, que és una excepció a la norma general, i que fa 

perdre tota mena de sentit a l’existència del Consell Comarcal. 

Per tot el que acaba d’apuntar, assenyala que el seu grup demana auditar i investigar 

totes les actuacions i operacions de gestió i administració del Consell Comarcal i ens 

dependents i depurar responsabilitats; analitzar i exposar amb rigor i transparència els 

actius i els passius, les competències del Consell, així com establir un pla de treball amb 

un calendari concret per dur a terme els passos necessaris per depurar les 

responsabilitats que convingui, i que es faci una liquidació ordenada i transparent. 

Confirma que el seu grup no contribuirà a l’espectacle dels grups penjant-se medalles, i 

menys encara a generar soroll amb l’únic objectiu de tapar la mala gestió, i fins i tot 

casos de presumpta corrupció, i per aquest motiu avança que s’abstindran. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia l’abstenció en aquest punt, atès que l’àmbit on s’ha de 

plantejar aquest assumpte és el plenari del mateix Consell Comarcal, on tots els grups 

del consistori hi tenen representació; més encara tenint en compte l’acord pres per 

unanimitat en el darrer ple del Consell, amb què es va marcar el camí de la seva 

dissolució, per aclarir la situació i visibilitzar totes les dades i informació respecte 

d’això. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta el posicionament favorable del seu grup a la dissolució i 

supressió del Consell Comarcal, un posicionament que manté des de fa temps tal com 
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demostren les resolucions dels seus congressos, convencions i programes a Barcelona. 

Dit això, indica que es van sumar a la iniciativa que es va prendre fa pocs dies en el 

plenari del Consell Comarcal del Barcelonès, a fi d’encarregar al Parlament de 

Catalunya, que és qui té la competència, el traspàs de les competències als òrgans 

territorials escaients, garantint els drets dels treballadors. 

Recorda a alguns grups que avui reclamen per primera vegada la supressió d’aquest 

òrgan que al Parlament hi ha una llei sobre ens locals aturada des de la legislatura 

passada. Per tant, apunta la necessitat de reprendre-la a fi de racionalitzar 

l’administració territorial a Catalunya. 

Quant a la proposició del grup del PP, indica que el seu grup ha plantejat una transacció, 

fent cas d’una recomanació de la Secretaria General en el sentit que l’Ajuntament de 

Barcelona, com a institució, no té cap mena de potestat per exercir un control sobre 

l’activitat política i econòmica del Consell Comarcal, ni sobre cap altra administració 

territorial. Precisa que el control polític i econòmic s’instrumenta mitjançant els òrgans 

propis del mateix Consell, tot i que aquest ajuntament sí que té competències per revisar 

els actes de col·laboració en la prestació de serveis. 

En conseqüència, valoren que l’esmena al text inicial de la proposició era necessària 

jurídicament, a fi d’avançar en l’exercici de transparència sobre les actuacions de 

l’Ajuntament que, en cap cas, han estat qüestionades per ningú perquè s’ajusten a la 

legalitat. 

 

El Sr. MONTANER subscriu el text transaccionat de la proposició, deixant clar que 

parteixen d’una decisió que s’ha pres al ple del Consell Comarcal, que és allà on 

pertocava, i instar el Parlament de Catalunya, ja que és la Generalitat l’àmbit que té 

competència per a la dissolució del Consell; tenint en compte, igualment, que allò que 

ha de quedar clar és que l’Ajuntament de Barcelona no ha intervingut en les dues 

incidències assenyalades a l’informe de la Sindicatura de Comptes relatiu al Consell, i 

que han motivat que es doni trasllat a la Fiscalia del cas de la societat Marina de 

Badalona, SA, i la Fundació Pisos de Lloguer. Per tant, tenint en consideració aquesta 

premissa, creu que es pot acceptar esperar a disposar de l’informe, i que l’Ajuntament 

s’ha de poder posicionar quant a la distribució de les competències del Consell 

Comarcal en l’entorn metropolità i la manera com es produeix la dissolució; i, 

especialment en el cas de Regesa, valorar com es fa el repartiment dels actius i dels 

deutes al territori, i com es respecten els drets del personal que hi treballa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que novament s’atribueix “regesafòbia” al seu 

grup, i confirma que ell és “regesafòbic”, cosa que ja va posar de manifest el 2010, 

durant el mandat de l’alcalde Hereu, quan en un debat semblant al d’avui va fer un 

plantejament no gens diferent, i li van aplicar per primera vegada el qualificatiu. Per 

aquest motiu, recorda que van traslladar al Parlament de Catalunya una proposta 

perquè la Sindicatura fiscalitzés els comptes del Consell Comarcal, i que ha 

desembocat, en part, en la motivació d’aquest debat. 

Puntualitza que la seva proposició s’emmarca en un àmbit doble, i per aquest motiu 

han acceptat la transacció, en el sentit d’incloure a debat en aquest ajuntament 

l’informe de la Sindicatura de Comptes. 

Es reafirma en el fet que sí que hi ha relacions entre l’Ajuntament i el Consell 

Comarcal, tal com demostra que els darrers anys han votat successivament en 

aquesta cambra adjudicacions directes al Consell Comarcal i a les seves empreses de 

construcció, en terrenys de titularitat municipal, d’aparcaments i habitatge social a 

Barcelona, que hauria estat lògic encarregar a les empreses municipals BSM i al 

Patronat Municipal de l’Habitatge. I posa en relleu que, a més, la Sindicatura de 
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Comptes refereix, entre les irregularitats detectades, que s’infringien criteris per a la 

valoració de les ofertes, que es produïen sobrecostos i que en només sis de les quinze 

adjudicacions auditades s’havia triat l’oferta més econòmica. 

 

El Sr. ALONSO aclareix que en la legislatura parlamentària anterior el seu grup va 

demanar en diverses ocasions la dissolució del Consell Comarcal, i celebra que ara 

sembla que prospera amb el consens polític necessari. 

 

El Sr. CORONAS entén que ha quedat clar que calia que ERC es posicionés a favor 

de la dissolució del Consell perquè tirés endavant. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb quatre abstencions —

emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i també pel Sr. Ardanuy—, i 

trenta-sis 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: 1. Que el 

Consell Comarcal del Barcelonès traslladi a l’Ajuntament de Barcelona l’informe 

que està elaborant sobre l’Informe de la Sindicatura de Comptes núm. 23/2016, i en 

funció d’aquest informe, crear un grup d’estudi sobre els acords adoptats entre el 

Grup Consell Comarcal i l’Ajuntament en el període 2005-11. 2. Reclamar la 

dissolució del Grup del Consell Comarcal del Barcelonès. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal de BComú: 

 

1.- (M1519/5912) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Reconèixer i reafirmar la importància d'una contractació pública sostenible 

que incorpori criteris socials i ambientals en la presa de decisions, amb l'objectiu de 

contribuir a la transformació socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, 

i la promoció de les petites i mitjanes empreses i de totes aquelles organitzacions que 

generin impactes econòmics, socials i ambientals positius. 2. Manifestar la preocupació 

amb el text del Projecte de llei de contractes del sector públic presentat pel Govern del 

PP perquè no garanteix una contractació pública responsable, eficient, íntegra, 

transparent i sostenible. 3. Reclamar que la llei de contractes del sector públic incorpori 

els objectius concrets següents: - Suprimir les instruccions de contractació que cada 

organisme del sector públic pot redactar per regular la seva contractació i establir un 

marc jurídic comú que, respectant les competències de les CCAA, asseguri la 

participació de les empreses i especialment les PIME en condicions de seguretat jurídica 

i igualtat de condicions. - Ampliar l’àmbit material per a la interposició del recurs 

especial que abasti, també, els contractes licitats públicament de llindar no harmonitzat, 

a l’efecte d'atacar la corrupció en la contractació pública i eliminar les males pràctiques, 

garantint, en tot cas, l'eficiència i la rapidesa a la resolució dels recursos que coneixen 

els tribunals administratius de recursos contractuals. - Regular la contractació dels 

serveis públics atenent consideracions singulars de qualitat, territorialitat i accessibilitat 

en la prestació dels serveis. - Assegurar que el concepte d'oferta econòmicament més 

avantatjosa es basi en l'òptima relació qualitat-preu, incorporant valoracions de tipus 

social, ètic, laboral, ambiental i d'igualtat de gènere. Desplegar les eines i els 

procediments necessaris perquè això sigui assumible. - Agilitzar els procediments de 

contractació pública i regular un procediment obert realment simplificat que permeti la 
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selecció de l'oferta amb eficiència i reducció del termini mínim de presentació d'ofertes. 

- Garantir el control i la supervisió de la contractació pública mitjançant la creació d'un 

instrument nomenat des de les Corts Generals que vetlli per la integritat i dirimeixi els 

conflictes d'interessos en els procediments de contractació, al mateix temps que asseguri 

la competència lleial entre les empreses. - Regular íntegrament la contractació 

electrònica, revisant els processos i funcionalitats per agilitzar el sistema de 

comunicació entre els agents intervinents. Definir el model i els sistemes que poden 

seguir totes les administracions públiques per a la implantació de la contractació 

electrònica i regular el paper dels proveïdors privats de serveis informàtics. - Atendre 

les singularitats de la contractació de les administracions locals considerant els mitjans 

humans i materials de què disposa i l'amplitud de les seves competències directament 

vinculades amb la satisfacció de les necessitats vitals dels ciutadans del seu territori. - 

Regular les peculiaritats dels serveis a les persones, garantint-ne la universalitat i 

continuïtat, l'atenció a l'usuari i l'experiència de les entitats prestadores. - Potenciar la 

participació en la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, artesans i 

proveïdors locals i de proximitat i habilitar la possibilitat del pagament directe del preu 

al subcontractista en cas de morositat del contractista principal. - Regular la contractació 

reservada de serveis a les persones a favor de les empreses socials. - Establir 

mecanismes que facilitin la participació de les empreses socials en la contractació 

pública per promoure models de negoci generadors d'efectes econòmics ambientals, 

socials i de bon govern positius, i reservar un segment de la contractació no sotmesa a 

regulació europea a favor d'aquestes. - Regular la relació entre els òrgans de 

l'Administració local i els serveis competents en matèria d'inspecció laboral i ambiental 

per a un major control en cas d'incompliment per les empreses contractades i 

subcontractades de les seves obligacions ambientals, laborals i de Seguretat Social. - 

Regular la prohibició de contractar les empreses que directament o indirectament, 

mitjançant empreses interposades, realitzin activitats en paradisos fiscals a fi 

d'incomplir les seves obligacions tributàries al país on duen a terme l'activitat 

econòmica o per a la realització d'altres activitats il·lícites que, en tot cas, comporten 

l'obtenció d'avantatges i generen una competència deslleial a les licitacions públiques. 4. 

Traslladar aquest acord a les institucions europees implicades, al Govern d'Espanya, a 

les taules del Congrés i del Senat i als grups polítics, així com a les entitats 

municipalistes i els agents patronals i sindicals del país. 

 

El Sr. PISARELLO indica que amb aquesta proposició pretenen refermar el compromís 

del Govern amb la contractació pública com a eina de transformació socioeconòmica i 

de foment del teixit productiu local. Reitera, com ja han dit moltes vegades, que la 

contractació pública no és només una qüestió administrativa, sinó una de les eines més 

potents per incidir en la realitat econòmica. 

Això no obstant, posa en relleu que massa sovint aquesta contractació pública ha estat 

molt restringida per a les petites i mitjanes empreses i, en canvi, ha estat controlada i ha 

beneficiat unes quantes grans empreses. Afegeix, també, que en força casos no ha estat 

prou transparent, s’han produït males pràctiques vinculades i ha estat el brou de cultiu 

per a nombrosos casos de corrupció que llasten la democràcia. Afegeix que, 

darrerament, alguna d’aquestes males pràctiques han tingut a veure amb la morositat 

dels grans contractistes respecte als petits; i precisa que un terç de les empreses que han 

tancat d’ençà del 2007 ho han fet per culpa de la morositat, atès que grans empreses 

arriben a trigar entre dos-cents i tres-cents dies a pagar els petits proveïdors. 

Pel que fa a l’ocupació, destaca que la situació no és millor, ja que moltes vegades la 

contractació pública ha servit per precaritzar llocs de treball mitjançant la rebaixa de 

costos, considerant el preu com a únic criteri. 
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Reconeix que els ajuntaments no tenen competències per resoldre la qüestió de fons que 

hi ha al darrere, com ara les lleis laborals que han bloquejat les polítiques de 

contractació pública responsable, com és el cas de la LRSAL –Llei Montoro–, o les 

dificultats que s’estableixen en matèria de subrogació. Això no obstant, apunta que allò 

que sí que poden fer és fer servir la determinació política per impulsar un marc nou de 

discussió sobre la contractació pública; indica que poden dividir els lots per afavorir que 

les pimes puguin accedir a la contractació pública; pagar directament els 

subcontractistes —com ja fan— en els casos de morositat dels proveïdors principals; fer 

més transparent la contractació i reduir les adjudicacions directes. Afegeix que, des del 

punt de vista laboral, també poden introduir clàusules que obliguin a respectar els 

convenis sectorials i no només de l’empresa, o premiar les empreses que paguin per 

sobre del conveni, amb l’objectiu que a Barcelona ningú guanyi menys de mil euros 

mensuals, que hauria de ser un salari mínim indispensable. 

Justifica la presentació d’aquesta proposició per tots aquests motius que acaba 

d’exposar, i assenyala que ha estat transaccionada i que ha rebut el suport de molts 

ajuntaments de diferents colors polítics, de Catalunya i de la resta de l’Estat; i que té el 

suport d’actors econòmics i socials i sindicats. 

Admet que no poden reemplaçar la negociació col·lectiva, però com a ajuntament poden 

fer de palanca amb aquesta eina de transformació. 

 

La Sra. RECASENS observa, d’entrada, que els grups de govern presenten proposicions 

al Plenari quan disposen d’altres instruments per incidir en allò que és competència 

efectiva d’aquest ajuntament; entén que aquest fet denota paràlisi de govern, ja que 

l’apartat executiu de l’ordre del dia és força buit i demostra una greu mancança per 

assolir consensos en allò que realment han de fer per a la ciutat. 

Considera que la del Govern és una manera estranya de treballar: primer es fan una foto 

i després porten al Plenari una declaració, en aquest cas factible de suscitar acords i, per 

tant, entén que no és necessari reiterar un debat d’allò amb què estan d’acord. 

Fa avinent que el seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats ha presentat 167 

esmenes a una llei que està preparant el PP, que a parer seu té àmplies possibilitats de 

millora, i en les quals han posat èmfasi en la introducció de clàusules socials i 

ambientals, en l’obertura i la garantia d’incorporació de les pimes, i també en la 

contractació de serveis a les entitats sense ànim de lucre. Això no obstant, posa en relleu 

que no tenen una plena coincidència amb el que avui presenta el grup proposant; en 

aquest sentit, destaca que el grup parlamentari de Podemos ha fet una esmena a la 

totalitat a la llei esmentada al·legant que és centralista i, per tant, que no respecta les 

comunitats autònomes i, en canvi, Barcelona en Comú proposa en aquesta cambra 

establir un marc jurídic comú en matèria de contractació pública; i anuncien que a fi de 

dirimir possibles conflictes i control de supervisió de la contractació municipal 

nomenaran un comissionat a les Corts generals, quan això ho podrien fer des del 

Parlament de Catalunya amb òrgans que ja estan creats. 

Posa en relleu que Barcelona en Comú proposa la creació d’un sistema de contractació 

pública per a totes les administracions, i els recorda que Barcelona fa molt de temps que 

té autonomia en aquesta matèria. 

En conseqüència, demana al grup de govern que faci menys proclames i més fets. En 

aquest sentit, fa notar que advoquen per la presència d’empreses sense ànim de lucre en 

la contractació, però la realitat és que van contractar l’atenció domiciliària a una 

empresa del grup de Florentino Pérez; o, per exemple, proclamen la negativa a treballar 

amb empreses radicades en paradisos fiscals, però han contractat empreses que 

apareixen en els famosos papers de Panamà. 

Destaca, altrament, que la seva formació ha estat sempre defensora de la petita i mitjana 
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empresa i el suport a la contractació pública honesta i amb garanties de responsabilitat i, 

per tant, avança l’abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que els sorprèn que Barcelona en Comú proposi mesures que no 

són de la seva competència, i es pregunta si és que no tenen res a fer per a la ciutat i 

proposen un conjunt d’esmenes per portar-les a Madrid. 

Indica que Ciudadanos ha portat esmenes al Congrés al projecte de llei de contractes del 

sector públic, que és allà on pertoca, advocant per canvis per millorar la contractació 

pública en la línia marcada per la UE. En aquest sentit, diu que consideren essencial 

limitar la possibilitat de variar les pròrrogues, que generen sobrecostos i paralitzacions 

en els contractes d’obra pública, tal com han pogut comprovar avui mateix en el punt 

referent al túnel de Glòries. Afegeix que també entenen que és important lluitar contra 

la morositat de les grans empreses que no compleixen els terminis legals de pagament 

als proveïdors i subcontractistes; de la mateixa manera que garantir la transparència en 

totes les fases de la contractació, des de la licitació fins a la publicació. Igualment, 

subratlla que és clau afavorir, en la mesura que sigui possible, l’accés de les pimes a la 

contractació pública, a fi que els contractes no es reparteixin sempre entre unes quantes 

grans empreses; i, sobretot, prioritzar els criteris tècnics per assignar els contractes. 

Confirma que estan d’acord amb les clàusules socials i ambientals que proposa el 

Govern, però fa notar que allà on té competència no ho acaba de fer bé, ja que tenia 

l’oportunitat de fer-les complir, però quan es parla de criteris d’igualtat de gènere o de 

no-discriminació de les persones LGTBI, estableix que les empreses subcontractades 

tindran de deu a quinze dies per confirmar que compleixen aquestes clàusules després 

de l’adjudicació del contracte, cosa que el seu grup considera que hauria de ser una 

obligació prèvia. 

Reitera, com deia en començar, que el contingut d’aquesta proposició s’està treballant 

actualment al Congrés de Diputats, que és l’àmbit adequat per discutir i presentar 

esmenes, i no pas mitjançant iniciatives en aquest ajuntament que només busquen 

efectisme per amagar la manca d’acció. 

Per tot plegat, avança que el seu grup s’abstindrà. La Sra. CAPDEVILA comenta que 

aquestes darreres setmanes han seguit els debats sobre el projecte de llei de contractació 

pública impulsada pel Govern del PP, amb la qual es transposen a la legislació estatal 

les directives del Parlament i del Consell Europeu 2014/23 i 2014/24. 

Observa que hi ha a qui no li importa tramitar per la via d’urgència la regulació, i que 

allò que pretén és continuar legislant a favor dels oligopolis de la “casta” i de la llotja 

del Bernabeu, tal com va retreure la diputada d’ERC al Congrés, Teresa Jordà. D’altra 

banda, la seva formació ha presentat desenes d’esmenes a aquest projecte de llei amb 

l’objectiu d’afavorir el teixit productiu del país, format per petites i mitjanes empreses i, 

també, per les iniciatives cada vegada més presents d’economia social i solidària. En 

aquest sentit, subratlla la necessitat que la legislació en matèria de contracció pública 

fomenti la contractació social, que no és altra cosa que fer que el sector públic tingui un 

paper com a dinamitzador econòmic i de repartiment de rendes en comptes de 

concentrar-les en mans de les oligarquies. 

Precisa que la llei de contractació del sector públic, a banda d’afavorir el teixit 

productiu real del país, ha de vetllar perquè pràctiques com la morositat de les grans 

empreses contra les pimes que subcontracten s’erradiquin del tot; igualment, assenyala 

que també cal vetllar perquè la contractació sigui una eina a favor de la cohesió social, 

que garanteixi salaris dignes i les eines per deixar fora de la contractació les empreses 

que eludeixen o evadeixen impostos. 

Insisteix que no es pot permetre que l’atenció domiciliària estigui en mans de 

Florentino Pérez, o que la contractació pública serveixi per privatitzar beneficis i 
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nacionalitzar pèrdues com en els casos ben coneguts pel PSC-PSOE i pel PP. Manifesta 

que necessiten una legislació que afavoreixi l’economia social i solidària i les pimes, 

que valori el teixit real del país i no la llotja del Bernabeu, o que el BOE sigui el modus 

vivendi dels grans oligopolis. 

Assenyala, però, que els sobta negativament que el grup proposant no hagi volgut parlar 

ni tan sols d’una transacció amb què el grup d’ERC proposava posar en relleu la 

necessitat que la legislació estatal no aixafi les competències de la Generalitat en 

aquesta qüestió, i que valoren com un nou exemple de la manca de voluntat de diàleg 

del Govern municipal. Tanmateix, destaca que en la propera República catalana ja no 

caldrà parlar de competències i tindran un govern que apostarà per una contractació 

social que beneficiï la ciutadania. 

Finalment, avança el vot favorable a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS indica que el projecte de llei de contractes del sector públic 

trasllada les directives europees a la contractació pública d’Espanya, i justifica la 

urgència perquè durant un any no es va poder legislar al Congrés. 

Concreta que aquesta llei obliga a pagar els proveïdors en el termini legalment establert 

i, a més, incorpora interessos de demora si no es compleix aquest termini, amb la qual 

cosa afavoreix, per exemple, les pimes; incrementa la transparència incorporant la 

contractació electrònica i la publicitat obligatòria a internet; millora l’eficiència 

afavorint l’accés de més empreses a la contractació, i contribueix a la competència, al 

millor preu i la millor qualitat del servei públic. Afegeix que se simplifiquen els 

procediments amb la introducció del model únic de declaració responsable, i 

s’afavoreixen les pimes enfront de les grans empreses; reserva una part de la 

contractació als centres de treball amb persones amb discapacitat i a les empreses que 

tenen el 2% de la seva plantilla constituïda per treballadors amb discapacitat, i fa notar 

que entre aquestes empreses no s’hi pot comptar l’Ajuntament de Barcelona, que no 

compleix aquest percentatge en la seva plantilla. 

Continua dient que el projecte de llei inclou mesures contra la corrupció, endureix la 

contractació d’empreses com a mitjans propis, i aprofita per al·ludir a Regesa, Consell 

Comarcal, Sindicatura de Comptes, irregularitats i Fiscalia; igualment, remarca que 

s’elimina la modalitat de contracte negociat sense publicitat, que ha estat una de les 

dreceres més utilitzades per a la contractació a dit, i aprofita per concretar que durant 

aquest mandat el 97% de la contractació s’ha fet amb aquest mètode. Afegeix que també 

s’incrementa el control dels modificats del 20%. Observa, en aquest sentit, que la 

tinenta d’alcaldia, la Sra. Sanz, ha qualificat aquest sistema de pervers referint-se al cas 

de les Glòries. 

Considera que és per tots aquests motius que el grup de Barcelona en Comú ha presentat 

aquesta proposició, que qualifica de miniesmena a la totalitat del projecte de llei, i 

confirma que el seu grup hi votarà en contra. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta que el primer que els fa pensar aquesta proposició és que, 

implícitament, el Govern municipal reconeix la seva impotència per aplicar els objectius 

que anunciava pel que fa als criteris de contractació. Es pregunta, en aquest sentit, si els 

acords, documents i mesures que s’han fet fins ara en matèria de criteris de contractació 

pública —i es refereix especialment a la Guia de contractació pública social— s’han 

quedat en paper mullat i serà novament un anunci convertit en fiasco. Si no és així, 

entén que no cal aquesta proposició; altrament, creu que allò que hauria de fer el Govern 

municipal és reconèixer la situació i excusar-se per les falses expectatives creades, tant 

entre les organitzacions empresarials que visita com entre certes empreses sindicals que 

acompanya. 
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Consideren, tanmateix, que posats a fer peticions al poder de l’Estat pel que fa a la 

gestió de les administracions, fa temps que podrien haver reclamat l’alliberament de 

l’aprovació i convocatòria d’ofertes públiques d’ocupació que permetessin la gestió 

directa dels serveis i estalviessin la innecessària generació de rendes empresarials, ja 

siguin tant empreses dolentes com bones. I entén que el Govern considera millor una 

empresa d’àmbit estatal que no pas una multinacional, que prefereix una pime que no 

pas una d’àmbit estatal, i millor una cooperativa que no una pime, i tota aquesta prelació 

a costa dels serveis públics i dels treballadors i treballadores, com venen a recordar-los 

els membres de la plataforma Municipalitzem ple rere ple. 

Insisteix en el fet que el Govern hauria d’internalitzar la gestió, que és allò que 

veritablement serveix per al desenvolupament de l’economia local, per a la protecció 

dels drets socials i laborals i per prevenir la corrupció. 

Assegura que no tenen dipositada cap esperança en el Govern espanyol, com tampoc en 

el Govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC pel que fa a les municipalitzacions, 

ja que els han donat prou exemples amb les sentències de cessió il·legal de treballadors 

a Betevé, o el servei d’atenció domiciliària, la contractació irregular de Barcelona 

Activa, entre altres, i que posen en evidència que la voluntat política del Govern de la 

ciutat és nul·la, i en el millor dels casos es veu forçada per exigències d’aprovació de 

modificacions pressupostàries. En conseqüència, constata un model neoliberal i 

externalitzador en tota regla. 

Finalment, confirma l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY es mostra partidari de defensar l’existència i la promoció de les 

clàusules socials i ambientals en la contractació de qualsevol administració catalana; 

afegeix que està d’acord que les contractacions públiques estiguin vinculades a sous i a 

condicions de treball dignes. 

Entén que es plantegi una proposició com aquesta pel que fa a les competències dels 

governs de l’Estat i de la Generalitat, però no comparteix que es proposi res a un estat 

que volen superar, visió en què s’inclou la seva formació, Demòcrates de Catalunya. En 

conseqüència, consideren que el seu marc d’actuació és el de Catalunya i, per tant, 

avança la seva abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el suport a la proposició, i diu que entenen que les 

administracions públiques han d’anar assumint un paper cada vegada més important en 

l’impuls de la recuperació econòmica, avançar cap a un model econòmic més inclusiu i 

sostenible i, també, a combatre la corrupció, aspecte en què la contractació pública és 

una eina clau per fer-ho possible. 

Remarca que actualment tenen l’oportunitat d’avançar en aquesta línia amb la 

tramitació al Congrés de Diputats de dos projectes de llei per transposar a l’ordenament 

propi la directiva europea 24/2014 sobre contractació pública. 

Observa que, com era previsible, però, el Govern espanyol ha tornat a deixar passar 

l’oportunitat per incorporar de forma efectiva punts que permetin avançar cap a una 

contractació pública més responsable, tal com es posa de manifest en aquesta proposició 

amb què es fan propostes a fi de superar aquesta situació; així, consideren que per 

afavorir la transparència cal aplicar les mateixes normes a tots els contractes del sector 

públic, evitant règims privilegiats que permetin opacitat o limitin l’accés de les pimes. 

Afegeix que per garantir els llocs de treball i les condicions en la successió d’empreses 

cal generalitzar les clàusules socials i ambientals; afavorir una contractació àgil i 

eficient i que aprofiti al màxim les possibilitats dels mitjans electrònics; igualment, cal 

garantir més control i supervisió sobre els contractes per part de l’Administració 

pública, de manera que s’asseguri el control de les condicions acordades i la qualitat 
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dels serveis i dels béns; també és necessari afavorir l’accés de les pimes, que són el 

veritable motor econòmic del país, i evitar que pateixin les conseqüències de la 

morositat; i, sobretot, cal establir clarament que els empresaris que obtinguin 

concessions públiques es facin responsables dels riscos que se’n puguin derivar. En 

aquest sentit, diu que no poden consentir que torni a passar un cas com el de les 

autopistes radials de Madrid i, per tant, consideren que la contractació pública ha de 

deixar de ser una eina perquè alguns facin un negoci fàcil, o per privatitzar els beneficis 

i socialitzar les pèrdues. Per tot plegat, confirma el suport del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO entén que aquest ajuntament ha de legislar en tot allò que és 

competència seva, i per aquest motiu presentaran properament el Decret d’Alcaldia 

que concreta les guies de contractació pública; però insisteix que allà on no arriben 

les seves competències han de pressionar amb tota la força possible. I, en aquest cas, 

destaca que ara s’ha d’aprofitar que s’està debatent la llei de contractació que 

impulsa el Govern del PP, que a parer del seu grup arriba tard i s’està fent malament, 

de manera que no resoldrà els grans problemes que planteja la contractació pública. I 

fa notar que això no ho diuen ells, sinó que Pimec alerta que aquesta legislació no 

afavoreix les petites i mitjanes empreses, i també ho diuen els sindicats en el sentit 

que no serveix per protegir adequadament els drets dels treballadors, i s’hi afegeixen 

un munt d’ajuntaments de diferents colors polítics i amb marcs competencials 

diferents, que han considerat que ara, que s’està discutint al Congrés dels Diputats 

una llei que deixa perdre l’oportunitat d’avançar en matèria de contractació, era el 

moment de pressionar junts. Justifica que és per aquest motiu, doncs, que han fet el 

possible per assolir un mínim denominador comú amb ajuntaments del PSC, d’ERC, 

PDeCAT, de la CUP, del País Basc, de Galícia i d’un munt de llocs, juntament amb 

la Pimec i els sindicats. Remarca que era el moment perquè tots votessin 

conjuntament per avançar cap a una contractació pública responsable. Per tant diu 

que, tot i que respecta els posicionaments, no n’entén alguns, atès que el tipus 

d’aliança que es genera entorn d’aquesta proposta és molt potent, i creu que no es pot 

deixar de banda. 

Fa avinent al Sr. Garganté que li ha sorprès la seva argumentació justament el dia 

que es crea un operador energètic municipal, que no existeix enlloc més. 

 

El Sr. MULLERAS diu al Sr. Pisarello que hauria d’agrair a Ciutadans, al PSC i a 

ERC que hagin canviat el seu vot respecte al que van expressar fa un mes al Congrés 

dels Diputats arran de l’esmena presentada per Podemos, i que els ha permès 

d’aprovar la proposició. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que fa un any que van pactar la internalització dels 

PIAD i els SARA, cosa que a dia d’avui encara no s’ha produït. Per tant, diu que ja 

estan advertits contra la venda de fum, i les proclames autocomplaents que mai, 

ningú i enlloc, ha fet tant com el Govern municipal, però la realitat és que cada 

vegada més gent s’adona que una cosa són els anuncis i titulars grandiloqüents i una 

altra la realitat mediocre. 

 

La Sra. BALLARÍN ratifica que la proposició serveix per donar més força a la 

posició del Govern, que no exclou les que puguin tenir altres grups municipals. 

Remarca que el grup socialista al Congrés va presentar més de quatre-centes esmenes 

al projecte de llei, però entenen que la proposició, com ja ha dit, els atorga més força 

per avançar cap a una contractació pública més responsable. 
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S’APROVA la proposició amb contingut de declaració institucional amb disset 

abstencions —emeses pels Srs. Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 

Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, 

pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i també pel Sr. Ardanuy—, tres vots en 

contra —emesos pels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i de la Sra. Esteller— i vint vots 

a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal del PSC: 

 

2.- (M1519/5926) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1) Donar suport a les reivindicacions de les treballadores i treballadors del 

sector de la restauració de l'aeroport del Prat afectats per la licitació convocada per 

AENA. 2) Que les administracions públiques intercedeixin, en la mesura de les seves 

possibilitats, en la defensa dels drets i la dignitat de les treballadores i els treballadors. 

3) Instar el Govern i particularment el Ministeri de Foment a: a) Adoptar les mesures 

necessàries per a la suspensió del concurs per a la licitació de la restauració de l'aeroport 

del Prat i que es procedeixi a la seva nova convocatòria mantenint la unitat de 

concessió. b) Adoptar les mesures necessàries per garantir la subrogació dels 

treballadors a través d'allò establert en l'Estatut dels treballadors i l'Acord laboral estatal 

d'hostaleria. c) Adoptar les mesures necessàries per no permetre ofertes d'empreses 

licitadores per sota de la viabilitat empresarial, tenint en compte la previsió de 

facturació i els costos socials i laborals. d) No permetre subcontractacions d'activitats, 

de manera que s'evitin segregacions o subdivisions dins la mateixa concessionària. e) 

Adoptar les mesures necessàries per garantir, als plecs de concessió, el compliment de 

normes, conveni sectorial d'aplicació i acords de millora establerts en la concessió, per 

evitar ofertes temeràries per sota de la viabilitat. f) Derogar la reforma laboral que 

permet la competència deslleial entre empreses que opten a les concessions, unes amb el 

conveni del sector i unes altres amb convenis d'empresa amb salaris inferiors. Donar 

trasllat d'aquests acords al Ministeri de Foment i al Ministeri d'Ocupació i Seguretat 

Social, a AENA, als grups polítics del Congrés dels Diputats i el Senat, al Govern de la 

Generalitat, als sindicats UGT i CCOO de la Secció Sindical d'Hostaleria i als 

representants sindicals dels treballadors i treballadores del sector de la restauració de 

l'aeroport del Prat. 

 

El Sr. COLLBONI indica que la proposició fa referència al sector de restauració de 

l’aeroport del Prat, i que la formulen en solidaritat amb les reivindicacions que estan 

duent a terme els representants legals dels treballadors i treballadores d’aquesta 

concessió que avui els acompanyen, i als quals saluda. 

Remarca que el problema recau en persones de Barcelona i de l’àrea metropolitana que 

treballen a l’aeroport, i que afecta el model que defensen el seu grup i el Govern de la 

ciutat, que és la cerca d’inversors per promocionar econòmicament la ciutat i 

d’indústries que proporcionin llocs de treball de qualitat, amb estabilitat i salaris dignes. 

En contraposició, fa referència a AENA, empresa que va ser privatitzada en un 49%, i 

que ha suposat un gran negoci per a les concessionàries i un de ruïnós per a l’Estat, si es 

té en compte que només les accions d’aquesta companyia es van revalorar d’un 40% el 

primer any i entorn d’un 70% en l’actualitat, cosa que demostra fins a quin punt ha estat 

un bon negoci per a alguns. Precisa que aquesta és l’estratègia que ha seguit l’actual 

govern de l’Estat els darrers anys i que comporta que la precarització esdevingui un 

element competitiu per a les empreses del país. 

Indica que la licitació que ha fet AENA del servei de restauració de l’aeroport partint la 

concessió en sis lots, que es fa aprofitant la reforma laboral existent, trituradora de drets 
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laborals, i del principal instrument de negociació dels treballadors i treballadores, va en 

la línia de socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis. Puntualitza que amb la privatització 

d’AENA qui hi ha perdut han estat els ciutadans espanyols, i en el cas concret de la 

fragmentació la concessió a l’aeroport del Prat —conegut com a lot 22—, que agrupava 

fins a 22 establiments, s’aprofundeix en l’estratègia de precarització laboral. Concreta 

que els 400 treballadors i treballadores que actualment estan a l’aeroport del Prat no 

tenen garantida la subrogació dels seus llocs de treball en les condicions actuals a la 

nova concessió; que no garanteix, perquè no s’ha fet constar al plec tal com van 

demanar els treballadors, que s’hagi de respectar ni tan sols el conveni del sector i els 

acords de millora existents; i, alhora, adverteix que es pot produir una competència 

deslleial entre els nous operadors, atès que alguns es poden presentar complint aquestes 

condicions i d’altres amb conveni propi i ofertes de sou que incloguin entre un 30 i un 

40% de rebaixa salarial respecte a les condicions actuals. Afegeix que la licitació també 

conté plecs restrictius del dret de vaga; alhora que la divisió de la concessió comportarà 

la pèrdua del comitè d’empresa i la secció sindical pròpia, cosa que contribuirà a afeblir 

novament la representació i la defensa dels interessos de les plantilles. 

Reitera que la que acaba de descriure és l’antítesi del model de creixement econòmic 

que volen per a Barcelona, de manera que entenen que han de dir a AENA, com han fet 

amb altres empreses, que la competitivitat, la recerca lícita i legítima de beneficis 

empresarials no s’ha de fer sempre a costa de reduir drets i salaris als treballadors, i 

menys encara en sectors com l’aeroportuari, que demostra en xifres com cada any 

augmenta la seva facturació, el nombre de passatgers i, per tant, els beneficis. I alerta 

que la feina precària i pitjor remunerada no afavoreix l’atenció al client ni la 

competitivitat de les empreses, tampoc l’existència d’empreses socialment responsables, 

i només beneficia els qui, amb la sortida a borsa d’AENA després de les privatitzacions, 

guanyaran encara més diners. 

Per tot plegat, han valorat la importància que aquest Plenari es pronunciï, malgrat que 

saben que aquest no és un assumpte de competència municipal i que poca cosa més pot 

fer que una declaració política, però consideren molt important llançar aquest missatge a 

l’opinió pública i a les empreses de la ciutat, a les quals aquest govern ajuda moltes 

vegades a fer inversions i a implantar-se, amb el missatge que no es pot créixer i 

competir a costa de devaluar els drets laborals i els salaris, ja que, finalment, això va en 

detriment de la mateixa capacitat de consum de la societat i de la reactivació de 

l’economia. 

Aprofita per avançar-se a l’argument que sap que algú emprarà que és que aquesta 

fragmentació en lots de la concessió afavoreix les pimes, amb el qual discrepa, ja que a 

qui realment afavoreix en aquest cas concret és a les grans cadenes que operen al sector 

de l’hostaleria, que en molts casos basen la seva competitivitat en la rebaixa de 

condicions i de salaris. 

 

La Sra. RECASENS fa notar al Sr. Collboni que fa uns minuts ha votat a favor de la 

fragmentació i del fraccionament en lots; i diu que està perplexa i lamenta molt aquesta 

situació per als treballadors que avui són presents en aquesta sessió, als quals saluda i 

expressa la seva solidaritat. 

Insisteix que no entén aquesta manera populista i demagoga de fer política, ja que fa una 

estona el grup del tinent d’alcaldia acaba de defensar el fraccionament, al·legant el 

benefici que suposa per a les pimes, mentre que ara, contràriament, defensa la unitat de 

concessió amb una argumentació força llarga, quan es tracta de la gestió interna de 

l’aeroport amb la nova oferta de restauració. I remarca que a aquest ajuntament li 

pertoca parlar d’aspectes estratègics de posicionament quant al hub aeroportuari, tal 

com el mateix Sr. Collboni ha fet darrerament amb el seu viatge a Hong Kong amb la 
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finalitat d’atraure companyies de vol al Prat, i no fer proclames que no els pertoquen i 

que acaben ocupant un temps de la sessió plenària que ben bé es podrien estalviar. 

Reclama, doncs, que es deixi de fer demagògia i populisme amb treballadors i 

treballadores que tenen les seves condicions laborals en joc, i que pertoca a les veus 

sindicals lluitar pels seus drets. 

Demana més responsabilitat i seny a l’hora de triar quins assumptes es duen al Ple i, tot 

i que subscriu l’explicació del Sr. Collboni que cal que els treballadors siguin subrogats, 

demana coherència en allò que proposen en aquesta cambra. 

 

La Sra. MEJÍAS saluda els treballadors i treballadores del servei de restauració de 

l’aeroport que avui són en aquesta sessió del Plenari del Consell Municipal, i els fa 

avinent la solidaritat del grup de Ciutadans amb les seves reivindicacions. En aquest 

sentit, recorda que han impulsat una reforma del marc laboral actual perquè no és el que 

defensen, i en comptes d’apel·lar simplement a la seva derogació, han intentat 

incorporar al vigent modificacions i iniciatives a fi de garantir la no precarització de la 

feina i la millora en les condicions laborals de les persones assalariades. Considera que 

aquesta proposició és una proclama, ja que l’assumpte que planteja no és competència 

municipal que, com acaba de dir la Sra. Recasens, té a veure amb la gestió aeroportuària 

o com volen posicionar aquesta infraestructura, però no com s’hi gestiona l’adjudicació 

del servei de restauració. 

També fa referència a la votació de la proposició anterior, que demanava pressionar el 

Govern de l’Estat per evitar que les contractacions públiques es fessin a grans empreses 

i facilités la participació de les pimes, mentre que amb aquesta es proposa justament tot 

el contrari. 

En vista d’aquesta contradicció, anuncia que el seu grup s’abstindrà perquè la proposta 

està fora de lloc, no sense reiterar que estan d’acord amb les reivindicacions dels 

treballadors del sector, i els fa avinent que compten amb el suport del seu grup en totes 

aquelles qüestions en què puguin intercedir per evitar la precarització laboral. 

 

El Sr. BOSCH s’adreça al Sr. Collboni per recordar-li que no fa massa dies que el seu 

company de formació, el Sr. Mòdol, es queixava de la convocatòria d’una sessió 

extraordinària per parlar de TMB, al·legant que no pertocava fer-ho en l’àmbit d’aquest 

ajuntament, i afegeix que la mateixa queixa va fer el Sr. Balmón a l’Àrea Metropolitana, 

dient que no tocava parlar-ne a Barcelona. Manifesta que el seu grup va considerar que 

cap dels dos tenia raó perquè tot allò que afecti la ciutat, com és evidentment el 

transport públic, s’ha de poder tractar en aquest ajuntament. 

Justifica aquesta observació prèvia perquè entenen que és pertinent portar al Plenari 

aquesta proposició, ja que l’aeroport del Prat és l’aeroport de Barcelona i, sense cap 

mena de dubte, té gran influència en la vida econòmica i cívica en general de la ciutat. 

Celebra, per tant, que s’hagi presentat aquesta iniciativa i que permeti parlar en aquesta 

cambra dels drets laborals dels treballadors i treballadores del sector de restauració de 

l’aeroport, als quals saluda. 

Precisa que és important parlar-ne perquè l’aeroport és una de les portes principals 

d’entrada a Barcelona, la principal en termes internacionals, i creu que és obvi que la 

ciutat hi ha de tenir una presència clara. Observa que la gent que hi transita s’ha de fer 

una idea precisa d’allò que és la ciutat, i no pot ser que se li cobrin preus abusius, ni que 

l’oferta de restauració no estigui a l’altura del que representa la ciutat, ni que les 

persones que hi treballen tinguin salaris indignes; i remarca que aquesta és una de les 

seves principals preocupacions com a grup municipal. 

Subscriu, doncs, que cal parlar de tot allò que afecti la ciutat, de l’aeroport, de les 

condicions laborals de la gent que hi treballa, ja que afecten el seu funcionament. 
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Afegeix l’observació que el grup del Sr. Collboni atribueix el mal funcionament de 

l’aeroport al monopoli estatal d’AENA i a un seguit de males pràctiques, a la mala 

gestió de les concessions de les licitacions per part d’aquesta empresa, i confirma que el 

seu grup té molt clar que AENA hauria de deixar de ser un monopoli estatal espanyol. 

 

La Sra. ESTELLER considera que aquesta proposició és tendenciosa, que assenyala que 

AENA està privatitzada, i també s’hi refereix com a monopoli; i observa que 

probablement parla de privatització perquè és allò que pretenia el PSC, que va fer una 

licitació per privatitzar el 90,5% de l’aeroport de Barcelona, cosa que va suspendre el 

PP, i que ho volien fer en plena crisi econòmica, de manera que regalaven pràcticament 

l’aeroport. Constata, igualment, que quan la gestió va passar a AENA es va trobar amb 

un dèficit de sis-cents milions d’euros, i es va haver de demanar un crèdit per pagar les 

nòmines; mentre que ara, amb la gestió d’AENA, hi ha un superàvit per més d’aquesta 

quantitat i s’ha reduït el deute. Afegeix que només s’ha privatitzat un 49% de l’empresa, 

de manera que AENA és una empresa pública en un 51%, i té una bona gestió, com 

demostra la seva comptabilitat. 

Seguidament, saluda els treballadors de l’aeroport que assisteixen a aquest ple, i 

manifesta que el PP defensa les seves condicions laborals i creu que s’han de mantenir. 

En aquest sentit, diu que desconeix quina és la font del Sr. Collboni, però apunta que 

amb el fraccionament en lots de la licitació de la restauració es permet l’entrada de les 

pimes, per tant es beneficia la competitivitat i l’increment del nombre de treballadors. 

Igualment, precisa que s’han publicat les subrogacions i les condicions laborals, de 

manera que per mantenir les condicions laborals d’aquests treballadors, que estan per 

sobre de conveni, AENA ha reduït el cànon per compensar. 

Per tant, considera que el grup proposant pretén defensar uns altres interessos fent una 

falsa defensa dels treballadors i, per tant, avança que no donaran suport a la proposició. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que el grup del PSC porti al Plenari aquesta proposició, tot i 

que d’una manera hipòcrita, sobre la defensa dels llocs de treball dels treballadors i 

treballadores de la restauració de l’aeroport de Barcelona. Justifica haver-la qualificat 

d’hipòcrita perquè en diverses ocasions el Govern municipal ha retret al seu grup que 

portés conflictes laborals d’empreses externes a l’Ajuntament de Barcelona, a les 

comissions o al Plenari. Assenyala que fins i tot els ha arribat a dir que portessin les 

demandes o les denúncies públiques dels treballadors de la Fira, McDonalds o de 

l’hostaleria, per posar alguns exemples, a Inspecció de Treball però no a aquesta 

cambra, al·legant que no és l’espai adient. 

Assegura, però, que el seu grup no tindrà cap problema a donar suport a la lluita 

d’aquests treballadors, contràriament al que ha fet el grup proposant quan la CUP ha 

portat assumptes semblants a l’Ajuntament. Això no obstant, aprofita per recordar que 

un dels portaveus dels treballadors deia, un dels dies de vaga, que havien estat 

encapsulats per la policia a fi de minimitzar la mobilització, intentant que els viatgers 

que retornaven del Mobile World Congress no s’adonessin de la protesta, perquè als 

hooligans del Mobile la vaga els sembla que fa lleig, al seu amo no li agraden les 

protestes, i les administracions no tenen cap mena de problema a utilitzar els recursos de 

seguretat per encapsular obrers i obreres. 

Fa referència, també, al fet que els treballadors han denunciat que els serveis mínims 

que va imposar el Ministeri de Foment i AENA, atès que van declarar essencial el servei 

de restauració, van ser incrementats notablement. Afirma, però, que això no els sorprèn, 

ja que l’Administració, en aquest cas l’estatal, es comporta com la pitjor de les 

patronals. I remarca que el Govern municipal ha fet exactament el mateix quan 

treballadors d’empreses públiques han fet vaga; han denunciat els serveis mínims per 
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incrementar-los, no han negociat amb els vaguistes, i s’han limitat a publicar els sous 

dels treballadors i treballadores però no els dels càrrecs directius. 

Diu que podria continuar desgranant la manca de coherència del Govern municipal, i 

del grup proposant en particular, amb les seves polítiques laborals quan han governat a 

la Generalitat i el PSOE a l’Estat; diu que podria parlar de privatitzacions, d’ERO, de 

reforma laboral, de desindustrialització, de creació d’ETT o d’allargament de l’edat de 

jubilació, en el que qualifica d’autèntics despropòsits antiobrers. 

Justifica el vot a favor de la proposició per donar suport als treballadors, però avisa al 

grup del PSC que no els enganya, perquè el coneixen i saben com actua i per què. El Sr. 

ARDANUY manifesta que està absolutament d’acord amb la defensa dels aspectes de 

caràcter general que es poden sostraure d’aquesta proposició, a favor dels drets dels 

treballadors, de salaris justos; altrament, reprova l’especulació en les licitacions 

públiques, que busquen el benefici a costa dels sous dels treballadors i de les seves 

condicions laborals. 

Tot i que anuncia el seu vot a favor de la proposició, diu que voldria saber quins seran 

els passos posteriors a la seva aprovació que té previst fer el Govern municipal per 

millorar la situació d’aquests treballadors i treballadores. 

 

El Sr. PISARELLO reconeix a la Sra. Esteller que la qüestió de la privatització s’havia 

posat damunt la taula abans que governés el PP, però també que la gran privatització 

d’AENA es va produir el 2015, quan es van malvendre, a parer seu, les accions de 

l’empresa que van sortir a 58 euros, i al final del primer dia de sortida a borsa ja en 

valien 90, i remarca que l’Estat, aquell dia, va perdre 800 milions d’euros. Afegeix que 

transcorreguts dos anys, els inversors volen encara més beneficis, cosa que passa per 

reduir costos, en aquest cas els salarials en l’àmbit de la restauració, i que en definitiva 

afectarà la qualitat del servei. 

Per tant, entén que amb aquesta proposició expressen el suport als treballadors afectats, 

però també a l’interès ciutadà, que es veu perjudicat amb aquest tipus de mesures. 

Assegura que no veu la incompatibilitat que planteja la regidora Recasens; considera 

que la divisió en lots de la concessió és una condició necessària però no suficient perquè 

puguin entrar les pimes, ja que si els cànons que es fixen són elevadíssims, com és el 

cas, és impossible que un petit empresari hi pugui fer front. Per tant, aquesta concessió 

no és adequada per a aquesta finalitat. I, alhora, constata que el fet que no s’hagin inclòs 

clàusules socials adients perjudica els treballadors. 

 

El Sr. COLLBONI recorda als grups Demòcrata i de Ciutadans, que els acusen de caure 

en contradiccions, que les seves formacions van aprovar aquesta mateixa resolució a 

l’Ajuntament del Prat. 

Puntualitza que estar a favor de la fragmentació dels lots no significa un punt de fuga 

perquè, en funció dels cànons, només hi puguin accedir les grans cadenes i que aquesta 

sigui l’excusa per devaluar les condicions laborals, no garantint subrogacions i 

condicions adquirides en el passat. Afirma que no estar en contra de la fragmentació 

significa estar a favor que les pimes puguin accedir a la concessió i de no devaluar les 

condicions laborals. 

 

La Sra. RECASENS reitera que el Sr. Collboni està sent molt incoherent i, per extensió, 

es constata la contradicció del Govern. 

Manifesta el màxim suport als treballadors, i destaca que la seva formació fa anys que 

defensa el salari i unes condicions laborals dignes, però assegura que no serà còmplice 

d’un govern que es contradiu, tal com ha fet ben palès en aquesta mateixa sessió. 

Finalment, avança que el seu grup s’abstindrà. 
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La Sra. MEJÍAS apunta que com més gran sigui el lot més difícil serà que hi puguin 

concórrer les pimes, per tant, es ratifica en el fet que els arguments que ha expressat 

el tinent d’alcaldia són una absoluta contradicció. Fa avinent el màxim suport al fet 

que els treballadors defensin les seves condicions laborals i salarials en els mateixos 

termes que fins ara. Precisa que aquestes condicions no tenen res a veure amb el 

sistema d’adjudicació del servei. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que la subrogació està garantida, i repeteix que ja s’ha 

publicat la relació de persones que tenen l’obligació de subrogar-se, mantenint les 

condicions de treball com fins ara; és a dir, condicions laborals per sobre de conveni. 

Precisa que els treballadors i treballadores que avui els acompanyen són el 35% del 

total de treballadors de la restauració de l’aeroport, que actualment són a prop de set-

cents, i que s’ampliaran amb la nova concessió. 

 

El Sr. PISARELLO ratifica el suport a la lluita dels treballadors i treballadores, que 

redunda en l’eficiència del servei que presten, que sigui pròsper i, sobretot, que sigui 

just. 

 

S’APROVA la proposició amb contingut de declaració institucional, amb tretze 

abstencions —emeses pels Srs. Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 

Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló—, tres vots en contra —emesos pels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i de la 

Sra. Esteller—, i vint-i-quatre vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

3.- (M1519/5919) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part 

acusatòria en els processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme 

polític. Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i 

control exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves 

actuacions. Tercer.- Declarar que el Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

demana l'absolució d'en Franz Estartús Mateo i l'Adrià Aragonés Piqué perquè se'ls 

considera represaliats polítics, ja que es van manifestar pacíficament en defensa d'un 

espai autogestionat. Quart.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i 

al Grup de Suport a en Franz i l'Adrià. 

 

La Sra. ROVIRA presenta la proposició, que contextualitza en la crisi econòmica i 

social molt profunda que pateixen els Països Catalans, i amb efectes molt durs per al 

conjunt de la població, tot i que els responsables d’aquesta crisi no han assumit cap 

responsabilitat política o penal; i es pot constatar que ni els banquers que han 

especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una 

persecució tan dura per part de les institucions judicials com l'han patit altres sectors 

socials. 

Remarca que, actualment, mig milió de catalans són a les llistes de l'atur; l’habitatge 

és inassequible per a molta gent, mentre que els escàndols bancaris i els 

desnonaments per impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne. 

Constata que la llista de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, 

democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i les reivindicacions de moltes 

generacions, s'estan perdent a marxes forçades. 
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Manifesta que les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, 

especialment, en la gent, i la posen en situació de vulnerabilitat amb escasses 

expectatives de millora. Posa en relleu que, davant aquesta situació, els joves i les joves 

surten al carrer per manifestar la seva disconformitat. 

Confirma que la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable 

contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la 

pèrdua dels drets nacionals i socials, i en són testimoni les víctimes de la repressió per 

l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència, com les 

vagues generals del 29 de març i del 14 de novembre de 2012, entre altres. 

Entrant en el contingut d’aquesta proposició, assenyala que allò que els succeeix a Franz 

i l’Adrià, dos joves de Tiana i Reus als quals envia una abraçada solidària, és la prova 

de la impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i 

arbitràries, a més de diversos maltractaments. 

Precisa que el 28 de maig de 2014, Franz Estartús Mateo i Adrià Aragonés Piqué, 

després d’acabar les seves classes a la UPF van dirigir-se al barri de Sants per 

manifestar-se contra el desallotjament de Can Vies, en la que ja era la tercera jornada 

consecutiva de mobilitzacions a Barcelona i arreu dels Països Catalans per frenar 

l’enderrocament del centre social. A més, destaca que les actuacions desproporcionades 

i violentes dels mossos d’esquadra en les manifestacions anteriors estaven marcant el 

debat polític, mediàtic i social del moment. 

Continua relatant que, en acabar la manifestació, aquests dos joves, que s’havien 

manifestat de forma pacífica per defensar un espai autogestionat pels veïns i veïnes del 

barri de Sants, van decidir marxar, però van ser detinguts de forma arbitrària i aleatòria 

per agents de la BRIMO dels Mossos d’Esquadra, en una nit que es va saldar amb més 

de vint detencions. Posa de manifest que un cop detinguts van ser traslladats a la 

comissaria de les Corts, on van restar en dependències policials durant tota la nit sense 

poder avisar ningú. Denuncia que van restar detinguts tres dies i dues nits —esgotant el 

temps legal que podien estar retinguts— i que els fets que descriuen en les seves 

declaracions són plens d’humiliació, dolor i por. 

Assenyala que al cap d’uns mesos de la detenció es va notificar als dos joves que se’ls 

acusava dels delictes d’atemptat a l’autoritat i desordres públics, enfrontant-se a una 

pena de fins a 3 anys i mig de presó, una acusació que valoren del tot desproporcionada. 

Fa avinent que aquest procés judicial s’ha allargat durant gairebé tres anys, ja que fins al 

20 d’abril de 2017 no seran jutjats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona; afegeix que 

l’allargament del procés, a més, comporta un alt cost econòmic i psicològic per als dos 

joves i per al seu entorn. 

Confirma, per tant, que presenten aquesta proposició, que llegeix, amb voluntat 

constructiva. 

 

El Sr. FORN avança que el seu grup no donarà suport a la proposició perquè està 

absolutament en contra de la sistemàtica campanya de desprestigi del grup de la CUP 

contra la policia. En aquest sentit, considera que sempre expliquen una part dels fets i 

mai la seva totalitat, i considera que si realment volguessin solucionar alguna cosa es 

dirigirien al Departament d’Interior, parlarien amb els responsables i esbrinarien els 

motius pels quals s’ha presentat aquesta causa. Precisa que, seguint els criteris del 

Departament, només hi ha personació quan hi ha agents o béns afectats. 

Confirma que el seu grup s’interessarà per aquesta qüestió perquè és la seva obligació; i 

reitera que el criteri és retirar-se si no hi ha béns o persones afectades. Altrament, 

considera que la Sra. Rovira ha fet una apologia absolutament subjectiva dels fets i, per 

tant, amb voluntat d’atacar constantment la policia. La Sra. MEJÍAS puntualitza a la 

Sra. Rovira que el principi jurídic de contradicció és allò que poden emprar les parts en 
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un judici per posar en controvèrsia les dues versions. Així, doncs, empra aquest principi 

per contraposar la versió de la regidora, que ha dit que Franz i Adrià s’havien manifestat 

de forma pacífica; altrament, recorda que la manifestació contra el desallotjament de 

Can Vies va durar sis nits d’assetjament al veïnat i a la policia, de disturbis violents al 

barri de Sants que van causar danys molt importants en el mobiliari urbà; manifestants 

que van incendiar trenta-vuit contenidors, que van apedregar els vidres d’algunes 

sucursals bancàries, que van calar foc a dotze vehicles de particulars, cinc dels quals 

amb afectació total, i van terroritzar tot un barri. 

Considera que la CUP ha fet de la violència el seu argument polític, al qual afegeixen 

un victimisme que qualifica de ridícul i que és una clara expressió de covardia per no 

haver de presentar-se sols davant el jutge i, per tant, demanen protecció a les 

institucions. 

Lamenta, però, que en molts casos les mateixes institucions no condemnin aquesta 

violència, que no condemnin les agressions que pateixen els joves de Societat Civil 

Catalana a la UAB, o els atacs constants a les seus de partits democràtics i les amenaces 

a polítics; o tampoc avui quan el grup de la CUP s’ha negat a signar una declaració 

institucional a favor de l’estat de dret i de la justícia. 

Proclama que a Ciutadans no els faran callar, ni s’escoltarà els seus contes bucòlics 

quan en realitat es tracta d’amenaces i agressions; i assegura que continuaran denunciant 

el feixisme encobert de la CUP, la seva banalització del terrorisme, i les coaccions 

contra els qui no pensen com ells i que no són nacionalistes. 

Assegura que Ciutadans creu en l’estat de dret, en la justícia i en la democràcia, i per 

aquest motiu estan en contra dels violents, i confien que caigui damunt d’ells tot el pes 

de la llei. 

 

La Sra. CAPDEVILA observa que es troben novament amb una proposició del grup de 

la CUP amb què pretén que els regidors i regidores municipals facin de jutges. 

Considera que no han de caure en el parany, ni fer-se trampes al solitari, ja que no es 

poden queixar de la judicialització de la política i intentar fer el mateix aquí. 

Insisteix a dir que la separació de poders és la garantia de respecte a les llibertats 

individuals; i si bé és cert que l’Estat espanyol no ho practica, no vol dir que aquí hagin 

de fer el mateix. 

Això no obstant, ratifica que ERC està a favor del dret de manifestació, i en contra de 

tot allò que intenti coartar la llibertat d’aquest dret, perquè la democràcia és expressió, i 

la seguretat ciutadana ha de ser protecció de les llibertats públiques i no la seva 

restricció. 

Confirma, però, que el seu grup no donarà suport a la proposició i s’abstindrà. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el fet que regidors de la CUP demanin la 

llibertat d’acusats de desordres públics, lluint una samarreta en favor dels qui assalten 

les seus del PP, no només genera suspicàcies sinó també rebuig envers els qui quan no 

promouen la violència són incapaços de refusar-la, ja siguin atacs al PP o bé a Societat 

Civil Catalana. 

Igualment, posa en evidència la contradicció que significa que la CUP, que ha fet 

president de la Generalitat el Sr. Puigdemont, que és qui ha nomenat el conseller 

d’Interior, traslladi a aquest plenari una proposta semblant. Afegeix que fa pocs dies la 

CUP també ha votat a favor d’uns pressupostos de la Generalitat que, entre altres, 

inclouen les partides d’assistència jurídica i les acusacions particulars. Pregunta, per 

tant, si quan van votar aquests pressupostos van pactar la retirada d’aquestes acusacions. 

Considera el punt tercer de la proposició un exemple flagrant de desgavell, atès que, 

d’una banda, demanen l’absolució, d’altra banda, que es retirin les acusacions i, alhora, 
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s’erigeixen en advocats defensors i, si cal, en jutges. 

Fa avinent als membres del grup de la CUP que el seu discurs comença a avorrir, en què 

sempre hi ha presumpció d’innocència dels qui són acusats de desordres públics i de 

promoure la violència a Catalunya i, contràriament, acusen tots els uniformats als quals 

sempre apliquen la certesa de la culpabilitat; i sense cap mena de prova els acusen en la 

proposició de detencions aleatòries i arbitràries i de maltractaments. Adverteix que per 

elles mateixes aquestes afirmacions si no estan fundades haurien de ser causa d’inici 

d’accions legals. 

 

El Sr. ARDANUY posa en relleu que el grup proposant té representació al Parlament de 

Catalunya, i que és en aquest àmbit on existeixen un seguit de mecanismes de control de 

l’acció de govern i dels departaments que desenvolupen polítiques com el mateix 

Departament d’Interior. Per tant, reitera que existeixen els mecanismes democràtics i 

parlamentaris per controlar les hipotètiques males praxis dels cossos policials. 

Considera, d’altra banda, que aquest ajuntament no s’hauria de posicionar en aquells 

procediments en fase judicial o de sentència dels quals no sigui part directament 

afectada, i per aquest motiu avança el seu vot contrari a la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS confirma que no poden compartir aquesta proposició, no només per 

desacord amb algunes de les consideracions que s’hi fan o per la descripció de la cruesa 

de l’actual context socioeconòmic, sinó perquè amb aquests arguments el grup de la 

CUP pretén justificar-ho tot, considerant que poden llançar amb impunitat tota mena 

d’asseveracions generalistes i poc rigoroses. 

Diu que comparteixen la preocupació per les greus conseqüències socials de la crisi 

econòmica, tal com argumenten en la part expositiva de la proposició, i afegeix que, a 

més de compartir-ho, des del Govern se’n ocupen en funció de les seves competències; 

així, quant a l’atur juvenil, fa referència al Pla contra l’atur desplegat i els nou milions 

d’euros de dotació pressupostària. 

Lamenta, però, la reiteració d’aquesta mena de proposicions que presenta el grup de la 

CUP, ja gastades, amb discursos que intenten interferir en les institucions que 

legítimament estan constituïdes en un estat democràtic. 

Constata que no volen participar en aquest discurs i, per tant, confirma el vot en contra 

de la proposició. 

 

El Sr. ASENS indica que el seu grup està d’acord amb una part de la proposició, ja que, 

recorda, va ser aquest govern qui va decidir de variar el criteri de l’anterior govern de 

personar-se penalment en totes i cadascuna de les causes en què la Fiscalia actuava 

contra els manifestants o els activistes acusats d’alterar l’ordre públic, criteri que 

parcialment ha variat la Generalitat. 

Reconeix que han defensat moltes vegades que, amb lògica democràtica i contextos de 

crisi i vulneració sistemàtica de drets, els actes de protesta s’han d’interpretar més que 

des d’una perspectiva d’ordre públic des d’una d’exercici qualificat de drets, com ara 

els de reunió i el de manifestació. En conseqüència, assenyala que quan es produeixen 

excessos o abusos, sense tenir-ne la certesa en el cas que els ocupa, atès que encara no 

s’ha celebrat el judici, la reacció no pot ser desproporcionada, com en aquest cas en què 

es demanen més de tres anys de presó, i se solidaritzen amb Franz i Adrià. 

Altrament, diu que no poden votar favorablement la proposició perquè no planteja això 

sinó moltes altres coses, i perquè el grup de la CUP ni tan sols els ha volgut escoltar 

quan els han proposat diverses esmenes, dient-los que no pensaven canviar ni una sola 

coma del text. 

Assegura, en aquest sentit, que el seu grup es pren molt seriosament la seva feina i, 
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també, la lluita pels drets humans, que requereix rigor, ja que altrament redunda en 

perjudici seu. Per tant, consideren que no poden venir a demanar que el Plenari del 

Consell Municipal declari l’absolució, ja que els membres del consistori no són cap 

tribunal i no poden dictar sentències. 

Observa que als membres del grup de la CUP sembla que tant els fa si allò que es porta 

a votació té cap mena de sentit o rigor jurídic, i fa la sensació que moltes vegades venen 

a portar a aquesta cambra proposicions preferint que no les votin a favor i tan sols 

volent exhibir la seva soledat i autoreferencialitat política, el seu hipercriticisme 

paralitzant que justifica una piulada maliciosa. 

Els retreu que moltes vegades prefereixin quedar-se en el confort moral de la derrota, i 

que tinguin pànic que els votin coses a favor. Constata, però, que el seu grup continua 

intentant estendre’ls la mà, perquè és la seva obligació i no es poden permetre el luxe de 

no fer-ho per la defensa dels drets humans, que no es mereixen aquesta actitud. 

 

La Sra. ROVIRA observa que respondre tanta bilis no li resultarà gens senzill. 

Confirma, en primer lloc, que el seu grup ha acceptat parlar amb el grup de Barcelona 

en Comú, i que van estar comentant la proposició amb un assessor seu, tot i que 

finalment no van arribar a cap acord, sobretot perquè la CUP està cansada que s’utilitzin 

arguments tecnicojurídics per no haver de defensar posicionaments ideològics i polítics. 

Considera que l’Ajuntament de Barcelona ha de poder defensar els drets i l’absolució 

d’acusacions que són totalment injustes; insisteix que no volen caure en

 els tecnicismes i la institucionalització que formacions que 

s’autoproclamaven d’esquerres i transformadores han acceptat tan ràpidament. Recorda, 

en aquest sentit, que abans d’entrar en aquest ajuntament ella mateixa va participar en 

un acte, en el qual també hi era el Sr. Pisarello, per demanar l’absolució d’Isma i Dani, i 

que Barcelona en Comú es posicionava clarament per la seva absolució de les 

acusacions dels actes de la vaga general. 

Remarca que això és solidaritat i lluita, i que considera que és aquí on s’han de trobar, 

no amb tecnicismes i mentides. 

 

El Sr. FORN recorda al Sr. Asens que el canvi de criteri a què s’ha referit no és respecte 

al que va establir el Govern de l’alcalde Trias, sinó a un criteri que ja prové del mandat 

de l’alcalde Hereu, al qual també donaven suport els seus actuals socis d’ICV. 

Diu a la Sra. Rovira que el seu grup no té cap credibilitat, atès que si tant els preocupen 

les persones acusades com l’Isma i en Dani, també s’haurien pogut preocupar de 

solidaritzar-se amb regidors d’aquest ajuntament que han estat perseguits, insultats i 

assetjats pels fets que denuncia el grup de la CUP. 

 

La Sra. MEJÍAS insisteix a demanar a la Sra. Rovira que no sigui covarda i que vagi 

a demanar l’absolució al jutge. Posa de manifest que té la satisfacció de comprovar 

que avui el Sr. Asens s’ha estudiat bé la lliçó, i ha reconegut que aquesta cambra no 

és un tribunal i que s’hi poden demanar absolucions. 

 

El Sr. ASENS replica a la Sra. Mejías que és legítim criticar les resolucions, però una 

altra cosa és pressionar un jutge i dir-li què ha de fer, cosa que mai pensa fer el seu 

grup des del Plenari o en comissió. Remarca que això ho pot fer una associació, un 

grup de ciutadans o un partit polític, però no pas ells, que són poder executiu. 

Dit això, pregunta a la Sra. Rovira per què no se solidaritzen amb Segarra, Alexandre 

o Recasens, tres joves que també estan acusats per la mateixa causa, i si és que 

consideren que hi ha acusats de primera i de segona. 
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ES REBUTJA la proposició amb contingut de declaració institucional en debat amb 

setze abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les 

Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pels Srs. Bosch, Coronas, 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila—, vint-i-un vots en contra —emesos pels 

Srs. Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. 

Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Collboni i Mòdol i les 

Sres. Andrés i Ballarín, els Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també 

pel Sr. Ardanuy—, i tres vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 

1.- (M1519/5928) Que el Govern municipal informi sobre quines mesures ha pres per 

afavorir la paritat meritòria entre els alts càrrecs i eventuals de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

El Sr. FORN posa de manifest que el grup de Barcelona en Comú ha proclamat en 

infinitud de declaracions, en el seu mateix programa electoral, l’objectiu d’assolir la 

paritat entre homes i dones, i confirma que el seu grup el comparteix plenament. 

Recorda que fa pocs dies la mateixa alcaldessa es lamentava que en la darrera 

promoció del cos de bombers no hi hagués ni una sola dona entre els cinquanta-nou 

nous membres del cos; i també s’expressava en el mateix sentit en el cas de la 

Guàrdia Urbana. 

Per tant, el seu grup demana saber quines mesures pren el Govern de la ciutat per 

afavorir la paritat entre els alts càrrecs i els eventuals a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que el Govern té com a prioritat impulsar la lluita per 

la igualtat i la justícia de gènere a la ciutat, començant per l’Administració 

municipal. Precisa que per afavorir la igualtat de gènere en l’àmbit municipal s’ha 

impulsat la mesura de govern de transversalitat de gènere, i s’ha creat un departament 

amb l’objectiu de treballar-la; i gràcies a la seva actuació s’ha confirmat allò que 

tothom sospitava, que és l’existència de bretxa de gènere tant a escala salarial com de 

paritat, i confirma que estan esmerçant esforços per redreçar-ho. 

Concreta, amb relació a la paritat de gènere dels càrrecs eventuals, que es compleix 

en un 50%-50% i, en canvi, el problema rau en els càrrecs gerencials i directius, tot i 

que han aconseguit reduir de deu punts la diferència respecte al mandat anterior, i 

han passat d’un 31,2% a un 41,2% de dones que ocupen aquests càrrecs. Això no 

obstant, afirma que són molt conscients que queda molta feina per fer. 

Afegeix que també estan treballant per complir la paritat de gènere en els processos 

de nomenament de llocs directius, incloent criteris que incentivin la participació de 

les dones, com ara en el cas de l’Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe. 

Ratifica que el compromís del Govern és continuar per aquest camí i avançar cap a la 

igualtat real de drets i oportunitats, especialment en els cossos de Guàrdia Urbana i 

de Bombers, que tenen un dèficit històric acumulat que volen revertir amb els nous 

processos de selecció, incloent-hi mesures que incentivin la incorporació de dones. 

 

El Sr. FORN considera que en aquesta, com en altres qüestions, el Govern se sent 

més còmode en el terreny de la declaració que no pas en el de l’acció. Remarca, 

doncs, que, una vegada més, la realitat té poc a veure amb el que proclama o el que 

desitja; així, la política de gestos emmascara la realitat, que no només no ha canviat 
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l’actual govern sinó que, fins i tot, ha empitjorat. 

Destaca la dificultat d’elaborar polítiques paritàries i, en aquest sentit, posa com a 

exemple que al portal de Transparència del web municipal es pot comprovar com 

alguns dels decrets de designació directa de l’alcaldessa no tenen res a veure amb els 

principis de paritat que preconitza. Concreta que dels deu comissionats existents, set 

són homes; entre els deu gerents de districte, només hi ha quatre dones; dels dotze 

gerents municipals i sectorials, deu són homes; entre els gerents dels organismes 

autònoms hi ha set homes i dues dones; de tretze directors generals de les societats 

mercantils municipals, nou són homes i quatre dones. 

Destaca que les xifres d’alts càrrecs no es corresponen amb les que dona l’alcaldessa, 

atès que hi ha un 62% d’homes. 

En conseqüència, reitera la demanda a l’alcaldessa que tot allò que proclama es 

reflecteixi en les polítiques municipals. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que, sense cap mena d’autocomplaença, són molt 

conscients que cal millorar la paritat, però reitera que objectivament s’ha millorat 

respecte al mandat anterior, i concreta que en el conjunt de càrrecs directius es 

produeix una disminució de la bretxa, tot i que reconeix que en l’àmbit gerencial 

encara és molt notòria i que l’assumeixen com una prioritat per afrontar. 

Demana al Sr. Forn que, tanmateix, no els alliçoni, atès que al Govern de la 

Generalitat les xifres són incomparables amb les d’aquest ajuntament, on el Govern 

està integrat per un 53% de dones, mentre que al de la Generalitat aquest percentatge 

és d’un 36%, i que les dones ocupen en aquella administració només un 33,3% dels 

alts càrrecs, mentre que a l’Ajuntament és d’un 41,2%. 

 

2.- (M1519/5929) Que el Govern municipal destini els recursos necessaris per fer 

efectiva la tarifació social en la quota de les escoles bressol municipals, sense que 

això suposi un increment en el preu del servei per a cap família de Barcelona, tot 

mantenint el preu màxim actualment fixat. 

 

El Sr. CIURANA observa que aquest prec enllaça amb el debat que han mantingut a 

primera hora, i fa referència a la necessitat que el nou sistema de matriculació a les 

escoles bressol no es carregui sobre la resta de famílies que formen part de la 

comunitat educativa, sinó que s’hi destinin majors recursos. La Sra. ORTIZ indica 

que la tarifació social és un sistema de preus en funció de la renda i no un sistema de 

bonificació i, per tant, el prec no tindria sentit. Tanmateix, puntualitza que això no 

significa que l’Ajuntament no prevegi aportacions majors en el cas que hi hagi un 

canvi en la composició de les famílies que accedeixen a l’escola bressol a partir del 

sistema de tarifació social. 

Observa, però, que hi ha un cert cinisme en el fet que sigui el regidor Ciurana qui 

presenti aquest prec amb què es demana un increment d’aportació municipal a les 

escoles bressol —actualment gairebé quaranta milions d’euros—, i li recorda que 

l’administració competent en educació infantil és la Generalitat, que no hi posa ni un 

euro. 

 

El Sr. CIURANA retreu a la Sra. Ortiz que hagi emprat el qualificatiu cínic, i 

assegura que ell, al seu torn, podria emprar els d’ignorant i incompetent. Justifica 

aquesta observació perquè la Sra. Ortiz ha dit en el debat de primera hora que la 

Diputació no havia aportat recursos a les escoles bressol, quan la realitat és que hi ha 

aportat disset milions d’euros durant el mandat passat. 

Insisteix que el sentit d’aquest prec és evitar que es carregui el canvi en la butxaca de 
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les famílies de les classes mitjanes, i que provocarà la seva expulsió del sistema 

d’escola bressol pública. 

Fa avinent que si allò que volen és establir una tarifació social sobre la base de la 

renda, posar un topall com fan altres ajuntaments metropolitans, però no apujar el 

preu de la matrícula dels 290 euros actuals fins a un màxim de 395 euros. 

Finalment, reclama a la regidora que no falti a la veritat quan atribueix determinades 

actuacions al govern anterior, ja que, altrament, es veuran obligats a dir veritats sobre 

ella. 

 

La Sra. ORTIZ replica que no té res per amagar ni cap por que el Sr. Ciurana digui 

veritats, si no ben al contrari. Per tant, li reclama que les digui, atès que en el balanç 

de l’IMEB, que és on es poden constatar els ingressos que han rebut d’altres 

administracions per sostenir les escoles bressol, no hi apareix ni un euro per part de 

la Diputació, sobretot perquè Barcelona va quedar exclosa del finançament; 

igualment, reitera que la Generalitat posa zero euros en el sosteniment de les escoles 

públiques, i tres milions d’euros en el conjunt de Catalunya a les escoles bressol 

privades. 

Discrepa rotundament, per tant, que aquest sigui el sistema més just que reivindica el 

Sr. Ciurana. 
 

 NO s’accepta. 
 

Del Grup Municipal de Cs: 

 

3.- (M1519/5932) Instar el Govern municipal que no faci el desplegament del model de 

"superilles” de manera indiscriminada en la trama Cerdà, a desmantellar la prova 

pilot del Poblenou, i a ampliar la xarxa de carrers de prioritat per a vianants solament 

en actuacions que tinguin un ampli consens veïnal, i amb un estudi detallat de les 

seves afectacions en la mobilitat i amb la corresponent justificació urbanística. 

 

El Sr. BLANCO expressa la preocupació del seu grup per l’anunci recent del Govern 

d’estendre el model de superilles, prioritzant-lo en la trama Cerdà, i amb l’estrany 

esquema de circulació en bucle. Precisa que aquest anunci s’ha fet públic mitjançant 

un power point, amb grans imatges i amb el lema alarmista “Barcelona, una ciutat al 

límit”; un diagnòstic que de cap manera comparteix el seu grup. Remarca que, 

altrament, Barcelona no és una ciutat al límit, tot i els esforços del Govern municipal 

per portar-la-hi amb actuacions irresponsables com la superilla del Poblenou. 

Puntualitza que les superilles no són altra cosa que àrees per a vianants, gens 

apropiades per a l’Eixample, encara menys amb l’esquema en forma de bucle, 

profundament contraposat a la seva morfologia. Manifesta que aquest és el principal 

motiu pel qual han suscitat un gran rebuig arran del fracàs al Poblenou. 

Per tant, insta el Govern a desistir d’implantar aquest model a les zones de la trama 

Cerdà, que desmantelli la prova pilot del Poblenou i que només s’ampliï la xarxa de 

prioritat de vianants amb actuacions que tinguin, d’entrada, consens ciutadà, amb 

justificació jurídica i amb un estudi detallat de les afectacions a la mobilitat. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que l’anunci no és recent, atès que fa molt de temps que 

parlem sobre la proposta d’articulació d’una configuració diferent del model urbà, 

d’un altre disseny de l’espai públic. Remarca que ja fa molt de temps que es parla a 

Barcelona de repensar l’espai urbà i alliberar-lo d’algunes activitats 

sobrerepresentades i potenciar-ne d’altres amb escassa representació. 
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En conseqüència, precisa que el Govern ha entomat una qüestió que ve de lluny, 

enfocant-la sense apriorismes ni plantejaments homogenis, atès que cal que el model 

s’adapti al territori. En aquest sentit, assenyala que la prova pilot al Poblenou els ha 

permès avaluar com s’ha de treballar el projecte; i indica que hi ha molts territoris de 

la ciutat que ja estan definint processos de participació i de diàleg per recollir 

iniciatives i valorar com es poden implementar, amb consens i per tirar endavant 

actuacions concretes que permetin que els veïns recuperin l’espai públic; i sobretot, 

que es configuri una ciutat on la mobilitat sostenible sigui prioritària. 

 

El Sr. BLANCO reconeix que fa molt de temps que es parla de les superilles, però 

subratlla que ara hi ha un calendari d’implantació en àrees concretes, sense garanties 

de com funcionarà, ja que la prova pilot del Poblenou s’ha revelat com un fracàs 

absolut; s’hi han malgastat quatre-cents milions d’euros amb una actuació que no 

reduirà la contaminació atmosfèrica i que ha generat uns espais lliures que no tenen 

cap utilitat per a la ciutadania. 

Diu que podrien estar d’acord amb determinades actuacions per a la conversió 

d’àrees per a vianants si es fan en zones específiques, però no si s’implanten d’una 

manera indiscriminada a la trama Cerdà, que és el que planeja el Govern. 

Recomana al Govern que aprengui dels errors comesos, i que no estengui el model 

fracassat del Poblenou a altres indrets de l’Eixample. 

 

La Sra. SANZ confirma que no tenen intenció de tirar endavant cap projecte 

indiscriminadament a la trama Cerdà, sinó que, altrament, es tracta de pensar molt bé 

on es fa i on es prioritza, sempre pensant en els usos de la gent i, com s’ha fet al 

Poblenou, treballant amb els veïns i les veïnes. Assegura que han après molt de la 

prova pilot, perquè qualsevol transformació genera un procés de debat i de reflexió 

que cal incorporar, i afirma que així és com treballen als barris de la ciutat, motiu pel 

qual avança que no accepten el prec. 
 

 NO s’accepta Del Grup Municipal d’ERC: 

 

4.- (M1519/5915) Instar el Consorci d'Educació de Barcelona a revisar les beques 

menjador dels centres d'educació especial per tal que en cap cas l'import a assumir, 

per les famílies que en són beneficiàries, superi el preu del servei de menjador 

estipulat pels centres d'educació ordinària. 

 

La Sra. BENEDÍ, abans de formular el prec, recorda que avui és el Dia Internacional 

de la Visibilitat Trans, i expressa el suport del seu grup per avançar en els drets de les 

persones trans i per combatre la transfòbia, i afegeix el suport concret a Cassandra 

Vera. 

Entrant en el contingut del prec, posa de manifest que els infants tenen necessitats 

educatives diverses, sobretot els que requereixen atencions especials, que impliquen 

més ajudes i suports per poder compartir les activitats amb els seus companys i 

companyes d’escola. Assenyala que la família que té un infant amb alguna 

discapacitat o diversitat funcional pateix una sobrecàrrega econòmica en el 

pressupost familiar superior a la resta de famílies pel servei de menjador escolar, que 

els resulta més car pel personal que requereix. 

Fa avinent que les famílies que tenen un infant en aquests centres d’educació especial 

també han de tenir dret a beques destinades a l’alumnat en edat escolar obligatòria 

que pertany a famílies amb situació socioeconòmica difícil. Constata, però, que 

aquestes beques no suposen a les famílies la mateixa ajuda que a l’escola ordinària, 

atès que el preu d’un àpat a l’escola ordinària és de 6,20 euros, i s’atorguen uns ajuts 
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ordinaris de 3 euros i d’extraordinaris fins a un màxim de 6 en els casos de rendes 

més baixes. Altrament, als centres d’educació especial, el preu dels menjadors 

escolars és de 12 euros, i les famílies reben ajuts complementaris de 5 euros, i en 

alguns casos de 8 i 11 euros, tot i que d’altres només reben la quota mínima i han de 

pagar 7 euros complementaris. 

Per aquest motiu, indica que amb aquest prec insten el Consorci d’Educació a revisar 

les beques menjador en aquests centres d’educació especial. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el prec d’ERC, i confirma que és una denúncia que han fet 

moltes entitats el fet que el cost de la vida per a una persona amb diversitat funcional 

a Barcelona és força més elevat. 

Posa de manifest que existeixen els ajuts complementaris, que se sumen als ordinaris 

i als extraordinaris; i que l’Ajuntament ha fet una aportació supletòria. 

Per tant, confirma que accepten el prec en el sentit que el Consorci valori els requisits 

i si hi ha disfuncions, com ara una penalització als infants amb discapacitat. Precisa, 

en aquest sentit, que en la darrera convocatòria es van atorgar un total de 337 ajuts 

complementaris, i el 92% de les peticions eren per aquest concepte. 

Accepta que cal valorar les dades de què disposen a fi de procedir a alguna 

modificació dels criteris si cal. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec. 

Del Grup Municipal del PP: 

5.- (M1519/5924) Que el Govern municipal expressi el rebuig als pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya de l'any 2017, ja que perjudiquen i representen un greuge per a 

la ciutat de Barcelona, i al mateix temps, reclami al Govern de la Generalitat més 

sensibilitat barcelonina i majors serveis, finançament i inversions en els pressupostos de 

la Generalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que fa tres mesos que el seu grup va formular un 

prec molt similar al que substancia avui, que és relatiu als pressupostos de la Generalitat 

per a aquest exercici. 

Precisa que fa tres mesos la tramitació del pressupost era inicial, mentre que ara ja està 

aprovat definitivament sense aconseguir que s’introdueixin modificacions substancials 

en benefici de Barcelona i en la prestació dels serveis que pertoquen a la ciutat. 

Posa en relleu que quan va formular un prec similar fa tres mesos no va aconseguir que 

el Govern municipal l’acceptés, però ara que es coneix perfectament el contingut 

definitiu del pressupost de la Generalitat, i el rebuig de les esmenes que diversos grups 

parlamentaris, entre els quals el del PP, hi van presentar, però també les de les 

formacions que donen suport al Govern municipal com el PSC o Catalunya Sí que es 

Pot (CSQP), confia que el Govern municipal trenqui el seu silenci i expressi el seu 

parer. 

 

El Sr. PISARELLO diu que voldria saber exactament què és allò que no agrada al grup 

del PP del pressupost de la Generalitat. 

Reconeix que hi ha coses amb què no està d’acord, com ara el model de fiscalitat, que 

no s’hagin destinat més fons a la renda garantida o, sobretot, amb allò que s’ha fet en 

matèria d’habitatge. En aquest sentit, recorda que Barcelona va pagar 239 milions 

d’euros el 2015 per serveis que no li pertocaven —les anomenades despeses 

impròpies— i el 54% d’aquesta quantitat es va destinar a fer inversió en habitatge per 
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pal·liar el que la Generalitat no va fer. 

Reitera, doncs, que hi ha força coses que no li agraden del pressupost esmentat, però diu 

que desconeix si són les mateixes que al grup del PP. 

Afegeix que com a Ajuntament de Barcelona han presentat un seguit d’esmenes a la 

proposta de pressupost, entre les quals la demanda de recuperació de la taxa turística, o 

de la llicència prèvia eliminada amb la llei òmnibus de CiU, i que té part de 

responsabilitat en la bombolla turística que s’està generant a la ciutat. Manifesta que si 

fossin aquestes les qüestions amb què discrepa el grup del PP el Govern podria acceptar 

aquest prec; tanmateix, sospita que no els preocupen les mateixes coses del pressupost 

de la Generalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que els preocupen les mateixes coses quan es tracta 

de la ciutat, de la prestació de serveis i del finançament, i la prova d’això és que la 

formació del tinent d’alcaldia ha donat suport a la immensa majoria de les 81 esmenes 

que ha presentat el PP al pressupost de la Generalitat i, recíprocament, el seu grup 

parlamentari ha donat suport a gran part de les esmenes de CSQP referents a la ciutat de 

Barcelona. 

Concreta que els preocupa que les inversions de la Generalitat a Barcelona únicament 

representin el 15% del total del pressupost, quan el PIB de la ciutat suposa el 31%; 

així, en el pressupost d’enguany només s’assignen 154 milions d’euros en inversió a 

Barcelona, molt menys de la quantitat que els pertocaria, situant-se com el menor 

percentatge d’inversió a la ciutat dels darrers anys. Afegeix que si es desglossa la 

quantitat per habitant, als barcelonins els pertoquen 96 euros d’inversió per càpita, 

mentre que als habitants de la resta de Catalunya els en toquen 153 de mitjana. 

Remarca que estan parlant del finançament d’equipaments vinculats a l’habitatge, a 

la sanitat, equipaments per a gent gran, per a persones amb discapacitat, o a 

l’educació, i que sistemàticament és incomplert per la Generalitat. 

En conseqüència, assegura que els sorprèn que el Govern municipal, que té contactes 

amb el de la Generalitat, no s’exclami davant l’aprovació d’aquests pressupostos que 

menystenen la inversió a Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO replica que el Govern municipal no ha restat callat, sinó que han 

manifestat les seves crítiques i ha actuat per reclamar les inversions a Barcelona, 

especialment en l’àmbit de la comissió d’Economia i Hisenda. I remarca que de la 

mateixa manera que consideren que el pressupost de la Generalitat té moltes 

mancances pel que fa a les necessitats de Barcelona, també en té moltes el pressupost 

de l’Estat, i precisa que no es refereix només a les inversions que el Govern del PP 

no fa a Barcelona, entre les quals La Sagrera o el finançament del transport públic. 

Així, doncs, diu que espera que el grup del PP també actuï en favor de Barcelona 

pressionant els seus diputats perquè les promeses vagues es converteixin en realitats. 
 

 No s’accepta. 
 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Cs: 

 

1.- (M1519/5933) Quin és el temps d'espera per ser atès a la taula d'emergència 

habitacional, quins habitatges s'han adjudicat concretant el temps mitjà d'espera per 

aquesta adjudicació i quantes famílies estan pendents actualment de l'adjudicació 

d'un habitatge social? 
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La Sra. BARCELÓ fa referència a la necessitat d’habitatge social per a persones 

derivades de la taula d’emergència habitacional. Precisa, en aquest sentit, que el 

balanç del 2016 presentat pel Consell de l’Habitatge Social posa de manifest que han 

estat ateses un total de 1.574 famílies en situació d’emergència habitacional. 

En conseqüència, formula a l’alcaldessa la pregunta sobre el temps d’espera per 

accedir a l’atenció de la taula d’emergència habitacional; el nombre d’habitatges 

adjudicats i el temps d’espera de mitjana, i quantes famílies estan pendents 

d’adjudicació d’un habitatge social. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que no totes les persones que tenen necessitat 

d’un habitatge o estan en situació d’emergència habitacional recorren a la mesa 

d’emergències, atès que és el darrer dels recursos; fa avinent que, en cas de 

desnonament, si disposen de temps per mediar o negociar amb la propietat aquest 

ajuntament ha triplicat els ajuts al lloguer per facilitar que les persones afectades es 

puguin quedar al mateix habitatge. Confirma, doncs, que en molts d’aquests casos 

aconsegueixen aturar el desnonament. Diu que en els casos en què això no és 

possible i s’ha de recórrer al reallotjament, s’han ampliat els criteris d’accés als 

habitatges d’emergència, de manera que el 2016 s’han adjudicat 363 pisos, enfront 

dels 219 que es van adjudicar el 2015, o els 197 del 2014, cosa que significa un 

augment del 84,2% respecte al 2014. 

Indica que la mitjana de temps d’espera per ser atès a la mesa d’emergència 

habitacional el 2016, entre l’estimació de la sol·licitud i l’adjudicació final de 

l’habitatge, se situa en els 54 dies; i afegeix que actualment estan pendents de 

reallotjament cent famílies. 

 

La Sra. BARCELÓ reconeix que les persones en aquestes situacions d’entrada 

s’adrecen a l’Oficina de l’Habitatge, però el cert és que quan arriben a la taula 

d’emergència, en molts casos entre una visita i una altra es veuen obligades a renovar 

la documentació necessària. Per tant, remarca que és absolutament necessari agilitar 

els tràmits, i que les persones que hi acudeixen no hagin d’esperar cinquanta-quatre 

dies de mitjana perquè se’ls adjudiqui un habitatge. 

Afegeix que si es valoren les dades del Consell de l’Habitatge Social es pot constatar 

que el 2016 hi va haver una mitjana d’adjudicacions de trenta habitatges; i, per tant, 

el seu grup demana que aquestes adjudicacions augmentin i que s’agilitin els tràmits; 

que s’incentivin els petits propietaris perquè posin els seus habitatges en lloguer 

social; que augmentin les aportacions del Govern municipal a fundacions que 

s’encarreguen de buscar habitatges per a lloguer social, i que sigui més ambiciós 

quant al parc d’habitatge social que necessita la ciutat. 

I, finalment, subratlla que el dret a l’habitatge es garanteix amb polítiques socials 

efectives i no només amb eslògans i titulars. Reclama, per tant, que s’aposti per 

polítiques que garanteixin l’accés a l’habitatge social i que les persones no hagin 

d’esperar quan tinguin un problema habitacional. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que treballen en tot allò que permeti agilitar els 

tràmits. En aquest sentit, posa en relleu que el balanç del primer any del Pla 

d’habitatge, que es va presentar ahir mateix, posa de manifest que s’han recuperat 

mil habitatges buits per posar-los en lloguer social, molts dels quals a la taula 

d’emergència; o que s’ha multiplicat per quatre la inversió en habitatge, dades que 

palesen un punt d’inflexió en polítiques d’habitatge municipals. 

Finalment, convida el grup de Ciutadans, formació determinant al Congrés de 
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Diputats, que facin pressió i assumeixin un compromís ferm davant la reducció, 

d’ençà del 2009, d’un 70% del pressupost per a habitatge en els pressupostos de 

l’Estat. I compara aquesta situació, que qualifica de vergonyosa, amb els 160 milions 

d’euros de fons propis que destina aquest ajuntament a habitatge amb els 400 milions 

que es destinen a tot l’Estat; és a dir, vint vegades menys que la quantitat que destina 

França a polítiques d’habitatge. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/5917) Davant l'anunci de la construcció d'una escola bressol a la peça de 

Cotxeres de Borbó, i les darreres informacions contradictòries sobre els usos finals 

d'aquest solar, quin és el calendari d'execució i obertura de l'escola bressol 

anunciada? 

 

La Sra. BENEDÍ fa avinent que presenten la pregunta arran de les informacions 

contradictòries quant als usos definitius del solar de propietat municipal a Cotxeres 

de Borbó, que es desprenen de l’acord recent entre la Generalitat i aquest ajuntament 

arran del trasllat de les presons Model i Trinitat Vella, i que ja s’havia anunciat als 

veïns que es destinaria a la construcció d’una escola bressol municipal, entre altres 

equipaments. La Sra. ALCALDESSA recorda que l’1 d’abril de 2016 es va presentar 

al Plenari, com a mesura de govern, el Pla de construcció de noves escoles bressol 

per al mandat, que preveu la construcció de deu escoles bressol noves, i també s’hi 

preveia una segona fase a partir del 2019, en la qual s’incloïa el barri de Vilapicina; i 

tant per part del Districte com de l’IMEB hi ha absolut acord respecte a la necessitat 

d’ubicar una escola bressol al barri. Així, doncs, indica que per aquest motiu es va 

incloure com a mesura dins el PAD de Nou Barris la recerca d’ubicació per a una 

futura escola bressol al barri de Vilapicina. 

Afegeix que amb el grup d’ERC van acordar recentment el finançament per a 

l’arribada del metro a la Marina de la Zona Franca, assumint un finançament que 

pertocava a la Generalitat, a canvi de la cessió de terrenys d’equipament i 

d’habitatge, entre els quals hi ha els terrenys de les Cotxeres de Borbó, que suposen 

vint mil metres quadrats de sostre d’equipament. Recorda que els terrenys havien 

estat venuts a la Generalitat durant el mandat de l’alcalde Hereu, i ara han estat 

recuperats per l’Ajuntament arran de l’acord esmentat. 

Per tant, confirma que el barri de Vilapicina ja disposa d’una ubicació adequada per a 

la instal·lació d’una escola bressol, tot i que encara no pot proporcionar un calendari 

d’obres, que estan previstes per a la propera legislatura. 

 

La Sra. BENEDÍ subscriu el relat que acaba de fer l’alcaldessa, i destaca que els 

veïns i les veïnes estan plenament d’acord que és imprescindible la construcció d’una 

escola bressol en aquell solar. Per tant, adverteix que ara falta la decisió per 

construir-la, i entenen que amb un superàvit de gairebé cent milions d’euros es podria 

avançar la seva construcció al present mandat. 

 

La Sra. ALCALDESSA reconeix que no hi ha cap conflicte amb la necessitat 

d’aquest equipament i amb la seva ubicació; remarca que ara disposen del solar, i 

observa que si es pogués readjudicar alguna inversió inclosa al PIM, aquesta seria 

clarament una de les inversions prioritàries. 

 
 

Del Grup Municipal del PP: 
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3.- (M1519/5925) Com desenvoluparà el Govern l'assessorament i el suport als 

propietaris d'habitatges i locals en els casos d'ocupacions irregulars i l'anul·lació del 

procediment operatiu de la Guàrdia Urbana número 11/17 sobre desallotjaments 

privats de béns immobles? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que a la comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es van aprovar dos acords, a instància 

del seu grup, sobre les ocupacions il·legals a Barcelona, un dels quals relatiu a 

l’assessorament i el suport als propietaris de locals i habitatges ocupats —que ell 

anomena “oficina antiocupes”—, i un altre sobre el procediment operatiu de la 

Guàrdia Urbana en desallotjaments de béns immobles ocupats. Així, atès que es van 

aprovar ambdós acords, amb el vot en contra del Govern municipal, pregunta a 

l’alcaldessa com els pensen desenvolupar. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que l’“oficina antiocupes” no és necessària perquè 

existeixen molt bones oficines d’habitatge, que serveixen justament per donar 

resposta a totes les problemàtiques sobre habitatge, tant si afecten llogaters que han 

patit un desnonament o assetjament immobiliari, com també petits propietaris que 

puguin tenir problemes per llogar els seus pisos, als quals se’ls faciliten ajudes a la 

rehabilitació, i en cas que pateixin una situació d’ocupació reben assessorament, tot i 

que no és competència municipal intervenir en aquests casos. 

Pel que fa al procediment operatiu de la Guàrdia Urbana, confirma que es mantindrà 

adaptat a la realitat actual de pressió immobiliària —amb indicis de bombolla 

immobiliària—, que desperta l’interès de molts voltors, la proliferació de males 

praxis d’assetjament immobiliari amb diverses formes, algunes de legals i d’altres 

que no ho són, entre les quals coaccions, amenaces i intimidació; és a dir, violacions 

de la legalitat. 

En aquest sentit, creu que el regidor està d’acord que quan es produeixen aquestes 

situacions cal intervenir. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entén que hi ha el compromís del Govern municipal que 

a les oficines d’habitatge també es doni suport i assessorament a famílies i veïns que 

pateixen ocupacions irregulars a les seves escales, i que molt sovint estan associades 

a molèsties. 

Constata la realitat que les ocupacions estan augmentat substancialment a Barcelona; 

concreta que segons les darreres dades que el Govern els va proporcionar el primer 

semestre del 2016, les ocupacions irregulars s’havien incrementat d’un 66% en totes 

les tipologies d’habitatge, fins i tot en habitatges socials; i, per exemple, al districte 

de Nou Barris les ocupacions havien crescut un 95%. 

En conseqüència, reclama, en nom del seu grup, que el Govern doni suport i 

assessorament als propietaris que vegin vulnerat el seu dret, i que no sembli que 

l’alcaldessa està més pendent de protegir els qui no respecten la propietat i vulneren 

la llei. Igualment, en el cas del protocol sobre desallotjaments extrajudicials, demana 

que no s’utilitzi la Guàrdia Urbana per a actuacions que poden tenir una lectura 

política, ja que la seva funció és protegir els qui compleixen les normes i les lleis i 

ajudar-los que els seus drets siguin reconeguts, en comptes de protegir ocupes 

irregulars. 

 

La Sra. ALCALDESSA reivindica la preocupació del Govern municipal pel dret 

fonamental a l’habitatge, i per això fa una intervenció acurada i rigorosa. I, posa en 
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relleu que, a diferència del grup del PP, distingeixen entre petits i grans propietaris, i 

remarca que estan fent moltes accions de suport als petits propietaris, ja que la 

situació que origina moltes de les ocupacions irregulars és l’existència de pisos buits 

que poden ser ocupats i, en aquest sentit, estan intervenint perquè aquests habitatges 

es posin en lloguer assequible, ajudant els petits propietaris amb rehabilitacions a 

fons perdut, garantint-los el cobrament del lloguer i que podran recuperar l’habitatge 

en perfecte estat un cop finalitzat el contracte d’arrendament. 

Manifesta que allò que aborden directament és atacar la causa de la problemàtica, i 

en els casos d’ocupacions mafioses i delictives, la Guàrdia Urbana treballa en 

coordinació amb els Mossos d’Esquadra per fer-hi front. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

4.- (M1519/5920) Per què el Govern de Barcelona en Comú incompleix la 

proposició aprovada el 22 de juliol de 2016 al Plenari del Consell Municipal amb 

relació als comptadors telegestionables, així com per què no trasllada a la Plataforma 

Stop Comptadors i al nostre grup municipal la fitxa protocol realitzada per l'OMIC? El 

Sr. GARGANTÉ fa referència a l’aprovació, el 22 de juliol de 2016, en el Plenari del 

Consell Municipal, d’una proposició que instava la Generalitat i el Govern de l’Estat a 

la paralització de la instal·lació de comptadors telegestionables, i recorda que els grups 

del Govern, Barcelona en Comú i el PSC, hi van votar a favor. Afegeix que a més 

d’instar els governs de les dues administracions esmentades a paralitzar preventivament 

la instal·lació dels comptadors, també es va aprovar constituir una comissió municipal 

de seguiment de l’aplicació dels acords aprovats. 

Continua explicant que el 25 de novembre del 2016, el seu grup va preguntar com 

s’estaven materialitzant els acords presos, i la resposta va ser que la setmana següent 

s’informaria a les oficines municipals d’informació als consumidors (OMIC) sobre la 

proposició aprovada. Afegeix que a primers de gener d’enguany els van enviar un 

correu per notificar-los que ja disposaven de la fitxa-protocol per fer-la a arribar a les 

OMIC, tot i que dos dies després els la van demanar i se’ls va respondre que encara no 

estava feta, i un mes després, tant el seu grup com la plataforma Stop Comptadors van 

tornar-la a exigir, però a dia d’avui encara l’esperen. 

Això no obstant, manifesta que han pogut constatar que el 16 de març l’Ajuntament va 

fer propaganda d’una reunió per informar del funcionament dels comptadors 

intel·ligents, i explicar els avantatges que suposen en termes de control del consum. 

Conclou, per tant, que han fet tot el contrari del que es va aprovar, i que el mateix 

govern va votar a favor. En conseqüència, formula aquesta pregunta perquè els 

expliquin per quins motius ho incompleixen, i per què els han mentit respecte a 

l’existència de la fitxa-protocol. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta que aquest ajuntament defensa el principi de 

precaució, de privacitat de dades i de lliure elecció, motiu pel qual consideren que cal 

assegurar que el desplegament dels comptadors telegestionables es faci de manera que 

no suposi cap risc per a les persones, ni des del punt de vista de la salut ni de la 

privacitat, i assegurant que es compleixi tot allò recollit a la llei orgànica de protecció de 

dades. 

Diu que són molt conscients de la preocupació social que existeix entorn dels 

comptadors telegestionables, i malgrat que la competència recau en la Generalitat i en el 

Govern central, aquest ajuntament la recull i vol fer-ho bé, tot i que potser no tan de 

pressa com els agradaria. 

Confirma que, tal com es demanava a la proposició, han instat els governs de la 
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Generalitat i de l’Estat a dur a terme els acords, mitjançant l’enviament de cartes a la 

Direcció de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, a l’Agència Catalana 

de Consum i al secretari de Salut Pública de Catalunya, així com també als ministres 

d’Economia, Indústria i Competitivitat, i d’Energia. 

Afegeix que el grup tècnic de la Taula de Síndromes de Sensibilització està treballant en 

la creació d’un grup de treball sobre comptadors, al qual seran convidades persones 

expertes, professionals en la matèria i tècnics municipals per ajudar a perfilar i concretar 

les propostes que pot fer aquest ajuntament. Igualment, informa que aquesta mateixa 

setmana la fitxa s’ha posat a disposició de l’OMIC. Per tant, entén que no es pot parlar 

d’incompliment de la proposició. 

 

El Sr. GARGANTÉ repeteix que fa més d’un mes que han demanat la fitxa-protocol; 

i que la proposició aprovada era instar a paralitzar la instal·lació dels comptadors, tot 

i que les OMIC n’expliquen els avantatges, en sentit absolutament contrari a la 

proposició. La Sra. ALCALDESSA insisteix que aquest ajuntament no pot actuar 

directament en allò que no li competeix. En aquest cas, destaca les cartes que han 

enviat a diversos responsables de la Generalitat i de l’Estat per traslladar-los els 

acords aprovats pel Plenari; alhora que l’OMIC està obligada a informar del marc 

legal vigent i no pot instar a actuacions que hi siguin contràries. 

 

5.- (M1519/5921) Quins són els terminis, criteris i procediment de selecció que se 

seguiran per al canvi de la Direcció del Parc Zoològic de Barcelona i, especialment, 

quin serà el paper de la Cinquena Tinència d'Ecologia Urbana en aquesta qüestió? 

 

La Sra. LECHA formula la pregunta i fa referència a la proposició presentada pel seu 

grup el setembre del 2016, en què instava que la direcció del Zoo passés de dependre 

de BSM, la finalitat de la qual és la rendibilitat econòmica, a l’Àrea d’Ecologia 

Urbana, que té entre les seves competències el benestar animal. 

Recorda que la proposició es va aprovar amb l’únic vot en contra del grup del PP; i 

que la Sra. Sanz va manifestar que el Govern hi estava absolutament d’acord, i que la 

direcció política del Zoo depenia de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

No obstant això, manifesta que els va sorprendre que, fa una setmana, el president 

del Consell d’Administració de BSM afirmés que es preveia un canvi en la direcció 

del parc zoològic, i feia referència al fet que la nova direcció hauria d’assumir una 

campanya promocional del Zoo de cara a la Setmana Santa, en vista de la davallada 

de visitants que havia patit. 

Continua dient que tant el president del Consell d’Administració com el director 

general de BSM es van negar a donar cap mena d’explicació pel que fa als criteris 

que regirien l’elecció de la nova direcció del Zoo, quin seria el sistema de provisió i 

qui en seria el responsable. I afegeix que malgrat les qüestions plantejades per 

diversos membres del Consell d’Administració, el president va insistir que es 

tractava d’una facultat que competia exclusivament al director general de BSM, tot i 

que això suposa una contradicció flagrant amb els acords presos en la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en la sessió del setembre passat. 

 

La Sra. SANZ indica que des del primer dia el Govern està col·laborant amb un grup 

de treball amb totes les entitats per definir la nova orientació del Parc Zoològic de 

Barcelona, per modernitzar la seva proposta i adaptar-lo als nous temps i garantir-li 

un futur sostenible. Fa avinent que busquen un nou model de zoològic que es 

fonamenti sobre tres eixos principals: la conservació, la recerca i l’educació; pretenen 

que sigui un equipament principalment educatiu, adreçat a la formació dels nens i 
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nenes. 

Assenyala que aquesta nova orientació ha estat possible gràcies a la tasca 

desenvolupada durant tot el 2016 pel personal municipal, juntament amb un grup de 

treball ampli compost per especialistes i actors socials, que ben aviat es concretarà en 

un pla estratègic, acompanyat d’un pla d’inversions per materialitzar les seves 

mesures. 

En conseqüència, confirma que la Cinquena Tinència d’Alcaldia, com a responsable 

de la definició de les línies estratègiques del Zoo mitjançant la seva fundació, així 

com la Segona Tinència, a qui correspon formalment la gestió de l’equipament, 

comparteixen que la nova etapa ha de comportar un nou lideratge al Zoo i, per tant, 

una nova direcció. Precisa que la dimensió de la transformació que volen impulsar en 

aquest equipament requereix que la direcció recaigui en una persona que compleixi 

un conjunt de requisits bàsics per portar el Zoo cap al nou model, que tingui un bon 

coneixement de la biodiversitat i dels diversos models d’equipaments d’animals 

existents, de la gestió de projectes complexos i una gran capacitat de diàleg i d’acord. 

Confirma, per tant, que és en aquests criteris que basaran l’elecció, cercant tot el 

consens necessari per tirar endavant el nou model de zoològic. 

 

La Sra. LECHA diu a la Sra. Sanz que no li ha respost la pregunta que ha formulat i, 

altrament, li ha fet una descripció del nou model de zoològic que pretenen implantar, 

però no ha explicat per quin motiu BSM, que políticament ara no és responsable del 

Zoo, en quatre dies decidirà qui n’és el director o directora. 

 

La Sra. SANZ replica que aquesta no era la pregunta, sinó els terminis, criteris i 

procediment de selecció, i això és el que ha explicat; que la direcció estratègica de 

l’equipament depèn de la Cinquena Tinència d’Alcaldia i que treballa conjuntament 

amb la Segona, que en porta la gestió. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

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

 

1.- (M1519/5930) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la 

proposició aprovada en el Consell Municipal de 21 de gener de 2017 (M1519/5500) 

amb el contingut següent: El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern 

municipal presenti, en el termini de dos mesos, un pla que prevegi els recursos 

humans (agents de la Guàrdia Urbana i agents cívics) i materials necessaris, amb 

l'objectiu d'evitar l'increment d'incidències i queixes veïnals a l'espai públic. 

 

El Sr. FORN formula la pregunta de seguiment sobre la proposició que demanava al 

Govern que, en el termini d’un mes, presentés un pla de recursos humans d’agents 

cívics i de Guàrdia Urbana, així com tots els recursos materials necessaris per 

afrontar l’increment d’incidències i queixes veïnals a l’espai públic. Indica que la 

proposició va ser formulada sobre la base de les dades que els van lliurar l’octubre de 

l’any passat, que demostren que aquestes incidències han augmentat substancialment. 

Apunta, en aquest sentit, que les reclamacions i els suggeriments a l’IRIS han 

augmentat d’un 31%; les trucades al 012 i al 112 han augmentat d’un 8,5%, 

percentatge que representa més de set mil trucades de queixa, i que les motivades per 

la degradació de l’espai públic han augmentat d’un 19%; l’increment de trucades per 

molèsties a l’espai públic ha estat d’un 21,8%, i concretament a Ciutat Vella, d’un 

24%. 
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Justifica que per aquests motius demanaven la presentació del Pla de recursos 

humans i materials en aquella proposició, i atès que va ser aprovada volen saber ara 

en quina situació està i quan el pensen presentar, sobretot perquè demà comença 

l’abril i, per tant, està molt propera la temporada d’estiu, que incrementa notòriament 

la presència de persones a l’espai públic. 

 

El Sr. PISARELLO recorda al regidor que ja li van fer saber que no calia un nou pla 

perquè ja existeix el Pla de seguretat i prevenció 2016-2019, que preveu 

l’optimització dels recursos de què disposen. Indica que actualment s’estan reposant 

els agents que es jubilen; que aquesta mateixa setmana s’ha iniciat un pla pilot per a 

la formació del nou equip de policia de barri a Nou Barris, i afegeix que properament 

es portarà a la Comissió de Govern la planificació d’agents cívics per a aquest 

exercici, amb què es pretén mantenir el nombre d’agents del 2016, alhora que 

s’estudia amb els districtes possibles ampliacions addicionals. 

 

El Sr. FORN entén que el tinent d’alcaldia li acaba de confirmar que no faran el pla 

que demanaven amb la proposició, i contradiu les dades que acaba de donar. 

Concreta que el 2016 es van produir 81 baixes a la Guàrdia Urbana, de les quals 

enguany s’estima que se’n cobriran 49 arran del concurs interadministratiu, i que les 

places convocades no seran operatives fins al 2018. Destaca que la síndica de 

greuges ha alertat el Govern de la ciutat de la manca de personal de la Guàrdia 

Urbana per fer front a les necessitats ordinàries de la ciutat, i, malgrat tot, el Govern 

assegura que hi ha nous efectius. Pregunta, doncs, d’on els han tret, atès que els únics 

dels que tenen constància són els 49 que ha esmentat, contra les 81 baixes produïdes 

el 2016. Insisteix a demanar que el Govern presenti el pla que els van demanar, i que 

va rebre el suport de la majoria d’aquesta cambra, a fi que tinguin l’oportunitat de 

tractar-lo amb més detall que únicament les dades que ha aportat el Sr. Pisarello. 

 

El Sr. PISARELLO retreu al Sr. Forn que faci demagògia amb aquest assumpte i que 

creï alarmisme amb la percepció que planteja de la situació a l’espai públic de la 

ciutat, perquè la realitat és que Barcelona gaudeix d’una qualitat molt alta en l’espai 

públic, que reconeix que no és mèrit de l’actual govern, sinó que ja venia del govern 

anterior i, amb lleugeres oscil·lacions, la situació es manté raonablement bona. I 

assegura que en els casos que es detecten aspectes que poden generar alguna situació 

nova hi posen tots els recursos al seu abast per fer-hi front. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/5918) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada al 

Consell Plenari en data 22 de juliol de 2016 amb el contingut següent: (M1519/3708) 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Realitzar la 

modificació del Pla general metropolità (MPGM) necessària per tal que les finques 

número 13b-17 del carrer Sant Pere Més Alt, els números 2-8 del carrer Amadeu 

Vives i el número 1 del carrer Ciutat puguin revertir la seva situació recuperant la 

qualificació del sòl que tenien aquestes finques a data del 9 d'abril del 2008. 2. Donar 

suport a la Plataforma contra l'Hotel del Palau de la Música i reconèixer la seva tasca 

de defensa veïnal desenvolupada al llarg d'aquests anys. 3. Fer arribar els acords 

aprovats a la Plataforma contra l'Hotel del Palau de la Música, a les diverses 

associacions i agents implicats. 

 

El Sr. CORONAS fa una pregunta de seguiment de la proposició que va presentar el 
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seu grup al Plenari del juliol de 2016 amb què demanaven realitzar una modificació 

de PGM de les finques del Palau per tornar-les a la seva situació anterior, i per donar 

suport a la plataforma contra l’hotel del Palau de la Música. 

 

La Sra. SANZ indica que aquest ajuntament ja estava treballant en aquest assumpte 

quan el grup d’ERC va presentar la proposició, atès que existeix d’ençà del 2010 el 

mandat clar del Parlament de Catalunya i d’aquest mateix ajuntament quant a 

l’anul·lació del PGM en aquestes finques. Precisa que per fer-ne la modificació hi ha el 

requisit previ d’establir un conveni entre totes les parts, especialment amb les 

administracions que han tingut a veure amb la tramitació. 

Confirma que han fet la feina que calia, i fins i tot han establert un acord amb el 

Departament d’Urbanisme, tot i que encara els manca l’acord amb el Departament de 

Patrimoni, que depèn de la vicepresidència d’Economia; de manera que estan a l’espera 

que els diguin com han de procedir. 

 

El Sr. CORONAS entén que no deu fer pas tant que esperen, atès que el Govern 

municipal ha trigat nou mesos a demanar una reunió amb el Departament de Patrimoni. 

Considera que aquest assumpte no es pot dilatar durant nou mesos, sinó que cal 

solucionar-lo al més aviat possible, ja que aquesta manca de diligència, i el consegüent 

retard, ha donat temps a la propietat per preparar i presentar a l’Ajuntament un pla 

especial per fer un hotel en el mateix emplaçament en què estava previst. 

Fa avinent que no té la intenció d’entrar a discutir la manera com volen revertir la 

situació, si per la via de la modificació de PGM o d’anul·lació del PGM aprovat, tot i 

que consideren que la primera seria l’eina normal, mentre que derogar el planejament no 

és habitual, malgrat que si ho proposen entén que és perquè ho deuen tenir ben estudiat. 

Considera que la derogació respon a un primer acord de plenari de fa set anys i a la 

sentència que afirma que la descatalogació dels edificis era incorrecta i que no hi havia 

interès públic en l’operació. Demana al Govern, per tant, que analitzi les conseqüències, 

que minimitzi els riscos i que estudiï les responsabilitats patrimonials a fi de tenir clares 

les possibles reclamacions. 

Manifesta que la voluntat del seu grup és tancar el període més fosc de l’urbanisme de 

Barcelona, i honorar els veïns i veïnes que han lluitat contra aquesta aberració 

urbanística. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que la primera reunió que va fer amb el director de Patrimoni 

de la vicepresidència d’Economia va ser l’abril de 2016, i que fins al juliol, poc abans 

que el grup d’ERC presentés la proposició, no van obtenir la resposta positiva que la 

Generalitat renunciava al possible cobrament de 5,5 milions d’euros. Afegeix que a 

partir d’aquell moment la Generalitat els va demanar que la tramitació del conveni la fes 

l’Ajuntament. Confirma que han estat treballant amb els serveis jurídics de la 

Generalitat perquè l’operació s’ha de fer conjuntament; i assenyala que la proposta s’ha 

fet arribar a tots els departaments d’aquella administració implicats, i que ja han rebut 

resposta afirmativa del Departament d’Urbanisme i que els falta la de la Direcció de 

Patrimoni per tirar-la endavant, per posar fi a un episodi trist i fosc de l’urbanisme 

barceloní i poder informar clarament sobre què succeirà amb aquest àmbit. 

Finalment expressa que confia comptar amb la col·laboració del grup d’ERC per fer el 

seguiment a la Generalitat. 

 
 

E) Mocions 
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS El Sr. ASENS, abans de llegir la declaració 

institucional, agraeix la presència en aquesta sessió plenària dels representants de les 

entitats de drets humans i memorialistes, que són els protagonistes d’aquesta 

declaració, lluitadors infatigables, entre els quals esmenta Enric Pubill, que l’han feta 

possible. 

 

1.- Les associacions i organitzacions sotasignants, rere l’impuls de la Coordinadora 

Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, volem exposar: 

 

PRIMER.- El franquisme va ser una de les dictadures més longeves i sanguinàries 

que va viure Europa al llarg del segle XX. Com han destacat diferents historiadors, el 

règim franquista va ser proporcionalment més criminal amb els seus propis 

ciutadans, que no pas el de Hitler i Mussolini. El 18 de juliol de 1936, la major part 

de l’exèrcit espanyol s’aixecà en armes en contra del Govern de la República, i va 

provocar una guerra que durà gairebé tres anys. Les instruccions de l’organitzador 

del cop d’Estat, el general Emilio Mola, eren explícites: havia de ser un tall en sec, 

definitiu, un atac contrarevolucionari extremadament violent que no permetés mai 

més que el país s’assentés sobre bases democràtiques. L’ajuda de l’Alemanya nazi i 

la Itàlia feixista, va ser fonamental perquè els colpistes, liderats sota el comandament 

únic del general Francisco Franco a partir de l’octubre del 1936, triomfés. La guerra 

d’Espanya els serviria de camp de proves de cara al gran conflicte internacional que 

s’estava preparant, mentre que l’exèrcit sollevat aplicava al seu propi país la mateixa 

violència africanista que havia dut a terme a les guerres colonials. A causa de la 

Guerra Civil, a l’Estat espanyol van desaparèixer, per mort o per exili, un mínim 

d’aproximadament 600.000 persones. 

El nuevo Estado español, de caràcter feixista i nacionalcatòlic, va fer de la repressió 

un dels seus pilars fonamentals al llarg de tota la seva existència. A Catalunya, van 

tenir lloc prop de 4.000 execucions sumàries i unes 1.000 d’irregulars. Al Tribunal 

Militar Territorial Tercer s’han localitzat 111.261 procediments judicials posteriors al 

1939 que afectaven 147.176 persones. Al llarg de la seva vida, el franquisme va crear 

diferents eines per utilitzar l’Estat en contra dels seus opositors (el Tribunal de 

Responsabilitats Polítiques, el Tribunal per a la Repressió de la Maçoneria i el 

Comunisme, el Tribunal d’Ordre Públic, etcètera) i dur a terme una repressió 

implacable que va vulnerar sistemàticament els drets humans: execucions, tortures, 

empresonaments, detencions, robatoris d’infants, etcètera. A partir del 26 de gener de 

1939, data en què les tropes d’ocupació entraren a Barcelona, es va establir un règim 

de terror a la ciutat en què es perseguiren tots els moviments socials i polítics 

contraris al cop d’estat: el republicanisme, el catalanisme, l’anarquisme, el 

comunisme, etcètera. O tal com ho expressava el primer governador civil de la 

província, Wenceslao González Oliveros, era el moment “per extirpar 

quirúrgicament” la “putrefacció” de la societat representada pel “marxisme” i el 

“separatisme”. El franquisme va esdevenir una dictadura que es va acarnissar amb les 

classes populars i treballadores, desarticulant el teixit associatiu que les havia 

caracteritzat, especialment els sindicats, l’eina bàsica amb la qual havien reivindicat 

històricament millores en les condicions de vida i amb la qual s’enfrontaren al 

feixisme pels carrers de la ciutat el 19 de juliol. 

S’han documentat 1.717 penes de mort executades a Barcelona entre el 1939 i el 1952. 

D’aquestes 1.717 persones (11 de les quals eren dones), 23 foren executades mitjançant 

el garrot vil i la resta van ser afusellades al Camp de la Bota. 8 van ser afusellats als 

fossats del castell de Montjuïc. Més del 92% dels executats van ser acusats del delicte 

de rebel·lió o adhesió a la rebel·lió militar, que era com anomenaven el fet d’haver 
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defensat la República. Els espais de repressió i tortura proliferaren per tota la ciutat: el 

Camp de la Bota, el camp de concentració d’Horta, la presó Model, la presó de dones de 

les Corts, el castell de Montjuïc, el palau de les Missions, el Cànem, la temuda 

prefectura de policia de la Via Laietana... Amb el temps, la repressió es mantindria, però 

adoptaria diferents rostres, com és el cas del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) el qual, 

entre 1963 i 1977, dictà 1.808 sentències corresponents a 1.697 persones encausades 

residents a Catalunya, i 955 sentències corresponents a 889 persones encausades 

residents a la ciutat de Barcelona. La dictadura franquista nasqué matant i morí matant, 

ja fos amb el garrot vil, com va fer amb Salvador Puig Antich a la Model el 2 de març 

de 1974, ja fos afusellant, amb les darreres 5 execucions del 27 de setembre de 1975, 

dos mesos abans que morís el dictador. 

Des dels anys vuitanta, a Catalunya s’han engegat recerques historiogràfiques al voltant 

de les xifres de la repressió, també projectes de gran abast com el “Cost humà de la 

Guerra Civil”, impulsat per Josep Benet, qui no dubtà a qualificar de “genocidi cultural” 

l’intent d’aniquilació de la cultura catalana propiciat per la dictadura. Quan l’any 2000 

la Generalitat de Catalunya aprovà una llei que atorgava una petita compensació 

econòmica per als expresos polítics, va calcular que els afectats no passarien de 8.000, 

però finalment foren 38.880 les persones encara vives que reclamaren la seva condició 

de represaliat per la dictadura, exemple simptomàtic del desconeixement que encara hi 

havia de la violència exercida pel franquisme al nostre país. 

SEGON.- Se’ns ha volgut convèncer que hi ha obstacles jurídics insalvables que 

impedeixen l’acció de la justícia. Creiem que és exactament al revés: no és només que 

res ho impedeix, és que no exercir-la constitueix una manifesta i clamorosa il·legalitat. 

La denegació del dret bàsic a la justícia que té tot ésser humà, i tota comunitat, no 

només comporta un insult a les víctimes, i per a qualsevol societat que es pretengui 

democràtica, sinó que és una immensa fal·làcia. En especial quan es tracta de crims 

d’extraordinària gravetat. 

Forma part imperativa i ineludible del dret internacional dels drets humans el fet que, en 

qualsevol circumstància, cap llei, pràctica, o decisió política o judicial, pot emparar qui 

comet crims contra la humanitat. Però és que, a més, quan es va promulgar la Llei 

46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, Espanya ja havia subscrit i ratificat, i s’havia 

publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, el Pacte internacional de drets civils i polítics. 

Aquest conveni internacional, que va convertir en obligatoris els drets recollits a la 

Declaració universal dels drets humans, estableix en el seu article 15.1 que ningú podrà 

ser condemnat pels seus actes o omissions que no fossin delictius en el moment de 

cometre’s, segons el dret nacional i internacional i, en el seu article 15.2, que res 

impedirà el judici i la condemna per actes o omissions que en el moment de cometre’s 

fossin delictius segons els principis generals del dret reconeguts per la comunitat 

internacional. 

En el moment de cometre’s, els crims perpetrats pel règim franquista estaven recollits 

en la legislació de la República primer, i en la mateixa legislació de la dictadura després, 

com a delictes ordinaris, i en el dret internacional, com a crims contra la humanitat. És a 

dir, “assassinat, extermini, esclavitud, deportació i qualsevol altre acte inhumà contra la 

població civil, o persecució per motius religiosos, racials o polítics...”, com estableixen 

els principis de Nuremberg. Per aquests delictes —executats encara abans de l’inici de 

la dictadura franquista—, i en virtut d’aquests principis, van ser perseguits, jutjats i 

condemnats criminals nazis. I encara més, a l’actualitat segueixen sent buscats i 

enjudiciats per haver comés crims imprescriptibles, els quals també estan recollits a 

l'Estatut del Tribunal Penal Internacional de 17 de juliol de 1998, norma vigent i 

aplicable a Espanya, que defineix explícitament com a crims contra la humanitat totes 

les conductes que van fer els franquistes a Barcelona i Catalunya (articles 18 i 20). 
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La Constitució espanyola estableix en el seu article 10 que “les normes relatives als 

drets fonamentals (en aquest cas el d’accés a la justícia) i a les llibertats que la 

Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració universal dels 

drets humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades 

per Espanya”. I assenyala en el seu article 96 que “Els tractats internacionals vàlidament 

celebrats, un cop publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament 

intern”. 

D’igual sentit l’article 1.5 del Codi civil estableix l’aplicació directa de les normes 

jurídiques contingudes als tractats internacionals un cop publicats al Butlletí Oficial de 

l’Estat. 

Finalment, la Convenció de Viena sobre el dret dels tractats, a la qual l’Estat espanyol 

s’adherí el 2 de maig de 1972, estableix en el seu article 26: “Tot tractat en vigor obliga 

les parts i ha de ser complert per elles de bona fe”, i en el seu article 27: “Una part no 

podrà invocar les disposicions del seu dret intern com a justificació de l’incompliment 

d’un tractat”. 

Així mateix, l’obligació de jutjar dimana, entre altres instruments internacionals, de la 

Resolució 3074, de 3 de desembre de 1973, de l’Assemblea General de les Nacions 

Unides sobre els principis de cooperació internacional en la identificació, detenció, 

extradició i càstig dels responsables de crims de guerra o de crims de lesa humanitat, 

que estableix, entre altres, els punts següents: 

1. Els crims de guerra i els crims de lesa humanitat, on qualsevol lloc i en qualsevol 

data que s’hagin comés, seran objecte d’una investigació, i les persones contra les quals 

existeixin proves de culpabilitat en la comissió de tals crims seran buscades, detingudes, 

enjudiciades i, en el cas que siguin declarades culpables, castigades. 

2. Les persones contra les quals existeixin proves de culpabilitat en la comissió de 

crims de guerra o crims de lesa humanitat seran enjudiciades i, en cas de ser declarades 

culpables, castigades, per lo general en els països on hagin comès aquests crims.” 

En definitiva, la llei d’amnistia espanyola no només transgredeix de forma genèrica els 

principis generals del dret internacional, sinó que vulnera pactes internacionals d’obligat 

compliment subscrits per Espanya abans que fos dictada. Per tot això, no pot impedir les 

accions judicials que tendeixen a la investigació dels crims comesos pel franquisme. 

D’altra banda, no només poden i han de ser objecte d’investigació penal els delictes de 

desaparició forçosa de persones, inclosos els de sostracció i apropiació de menors, ja 

que estan en permanent estat de consumació i respecte dels quals, en conseqüència, no 

comença el còmput de la prescripció fins que se sàpiga el parador de la víctima. Tots i 

cadascun dels actes il·lícits comesos pel franquisme poden i han de ser objecte d’una 

investigació penal, ja que són crims contra la humanitat. 

La imprescriptibilitat dels crims d’aquesta naturalesa constitueix una norma 

imperativa del dret internacional consuetudinari plasmada en la Convenció sobre 

imprescriptibilitat de crims de guerra i crims de lesa humanitat de 26 de novembre de 

1968, que confirma en el seu art. 1 que aquests delictes “... són imprescriptibles 

qualsevol que sigui la data en què s’hagin comès”. Invocant les disposicions que 

s’han assenyalat, l’Administració de justícia espanyola ha investigat crims contra la 

humanitat comesos en diferents llocs del món, tot i que en tots els casos foren menys 

massius i amb menor permanència en el temps de la seva comissió que els del 

franquisme. Per contra, s’ha negat, fins ara, a investigar aquests últims mitjançant 

arguments insostenibles que traeixen la clara doctrina que s’ha establert respecte 

d’això. 

Això ha motivat que les víctimes hagin hagut de recórrer en defensa dels seus drets a 

instàncies internacionals. Tant en la denominada querella argentina contra els crims 

del franquisme com les múltiples resolucions de repulsa i condemna a la impunitat 
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per part de diferents mecanismes adscrits al Consell de Drets Humans de les Nacions 

Unides, compleixen un paper fonamental en el reclam de veritat, justícia i reparació. 

Però són insuficients: és necessari posar fi aquí i ara a la impunitat del franquisme. 

Per transitar aquest camí, com dèiem, és fonamental que les institucions públiques 

assumeixin com a pròpia la tasca de sensibilització en aquesta matèria, amb un 

enfocament basat en els drets humans, i promoguin l’acció de la justícia presentant 

querelles criminals davant els Jutjats d’Instrucció de la ciutat de Barcelona. 

No volem que la impunitat de la dictadura sigui més una característica del nostre 

sistema democràtic. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

Primer.- Interposar les accions penals que siguin procedents davant els Jutjats que 

corresponguin a efectes que, per part d’aquests, s’investigui/n delicte/s comes/os en 

el context de crims contra la humanitat per part de la dictadura franquista que van 

afectar els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, es determinin les circumstàncies 

en què va/n ser perpetrat/s, qui van ser els responsables directes i indirectes i, si 

escau, que es procedeixi a la seva imputació, processament, judici i condemna. 

 

Segon.- Aquestes accions s’interposaran sense perjudici de continuar impulsant 

adequadament la tramitació de les actuacions que duu a terme en exercici de la 

justícia universal a l’Argentina la magistrada Dra. Maria Romilda Servini, causa 

4591/10 al Jutjat de lo Criminal i Correccional Federal núm. 1 de la ciutat de Buenos 

Aires. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona es compromet a mostrar el suport i a 

acompanyar les iniciatives ciutadanes encaminades a iniciar procediments davant les 

jurisdiccions competents per tal de determinar responsabilitats en els crims perpetrats 

durant la dictadura franquista. Així com a adherir-se i donar suport a totes aquelles 

accions judicials ja iniciades que persegueixin la mateixa finalitat d’aquesta iniciativa 

i donar compliment al punt 6 de la 3a declaració institucional aprovada pel Consell 

Municipal el 2 d’octubre de 2015: (Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que 

participen en la querella argentina mentre no siguin restituïdes les famílies). 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Asens, amb 

el posicionament favorable dels grups municipals de Barcelona en Comú, Partit dels 

Socialistes de Catalunya, Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), d’Esquerra 

Republicana de Catalunya i CUP Capgirem Barcelona, i el posicionament contrari 

dels grups municipals de Ciutadans i del Partit Popular. 

 

2.- Barcelona és una ciutat sensible i compromesa amb el benestar i la salut dels seus 

ciutadans. 

Una de les malalties que han experimentat un increment de la seva incidència en la 

població, especialment entre els joves i les dones, són els trastorns de la conducta 

alimentària (TCA). Segons els estudis disponibles, els TCA, com ara l’anorèxia o la 

bulímia nervioses o l’obesitat derivada d’un trastorn de la conducta alimentària no 

especificat, com a malalties psicològiques, afecten al voltant d’un 6% de la població 

femenina adolescent i jove, i un 11% de noies està en risc de patir-les. 

Segons la Guía de práctica clínica 2009 del Sistema Nacional de Salud, els TCA 

constitueixen, avui, la 3a malaltia crònica en la població femenina adolescent i juvenil 

de les societats desenvolupades i occidentalitzades. 
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A l’hora d’abordar aquest tipus de malalties, cal tenir en compte que la seva gènesi és 

multicausal, hi ha factors precipitants de tipus genètic (psicològic, biològic) i altres de 

predisposants. Alhora, les persones que les pateixen, tenen un nivell d’autoestima molt 

baix i una visió molt negativa del seu propi cos. 

A més de la gravetat de la simptomatologia, existeix una elevada resistència al 

tractament per part dels/les pacients i un elevat risc de recaiguda. Per no parlar de 

l’impacte negatiu en tots els vessants (social, laboral, acadèmic i econòmic) que 

comporten tant per a la persona malalta com per al seu entorn més immediat. 

L’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB), que aquest any celebra els 25 

anys de la seva creació, és una entitat que històricament ha treballat per acollir i 

acompanyar les persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària (TCA) i les 

seves famílies. Des de fa 15 anys lidera un programa de prevenció a l’escola que 

treballa amb els nois i noies, els educadors i les famílies, que atén al voltant de 20.000 

persones cada any. 

Aquesta entitat treballa en la promoció d’uns millors estils de vida alimentaris, el 

respecte i foment de la diversitat corporal i la millora de l’autoestima de la població, 

com a factors clau per prevenir l’aparició i el desenvolupament dels TCA. I promou la 

implicació positiva i sensibilitat de tots els sectors socials envers els TCA. 

El foment dels factors de protecció des dels sectors d’influència social prevé que cap 

persona sigui discriminada per la seva talla o pes i que tothom pugui aspirar a un bon 

estat de salut física i emocional, independentment del seu aspecte físic. L’horitzó és, 

doncs, la plena salut física i psicològica de la població. 

L’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia va crear, l’any 2007, la Fundació Imatge i 

Autoestima, amb l’objectiu d’aconseguir una transformació d'hàbits socials, 

especialment d'aquells relacionats amb l'ideal de bellesa actual, irreal i inabastable, la 

pressió social i mediàtica, els mals hàbits alimentaris i el sedentarisme. 

Arran de la compareixença de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia al Parlament 

de Catalunya l’any 2011, s’impulsà la creació d’una taula de diàleg per a la prevenció 

dels trastorns de conducta alimentària, que es va constituir el 2012. Aquesta taula està 

integrada per un total de 20 institucions i entitats de l’àmbit sanitari, entre elles 

l’Ajuntament de Barcelona, i té entre els seus objectius: construir entre tots els sectors 

(sanitari, educatiu, empresarial, mitjans) una imatge corporal positiva i saludable, 

fomentant un ideal de cos basat en la salut i el benestar i no en l’aparença; el treball 

conjunt entre tots els sectors, i la definició d’estratègies per prevenir aquestes malalties, 

i sensibilitzar la població sobre el greu problema que suposen els TCA. 

Fruit del treball de la Taula de Diàleg, i en concret del grup sobre anorèxia i publicitat, es 

va aprovar un decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge 

corporal, amb l’objectiu d’establir pautes per als diferents sectors implicats que permetin 

prevenir l’aparició dels TCA. Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona: 

 

- Reconeix institucionalment i de forma pública la tasca de l’Associació contra 

l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) i la Fundació Imatge i Autoestima, pel seu suport a les 

persones que pateixen trastorns alimentaris i les seves famílies, i la seva tasca per 

prevenir-los. 

- Valora positivament i destaca la importància de la implicació del tercer sector per 

millorar el benestar social del conjunt de la població. 

- Renova el seu compromís per prevenir i evitar els trastorns de conducta alimentària, 

promovent el respecte i foment de la diversitat corporal, l’autoestima de la població i la 

transformació dels mals hàbits socials, amb l’objectiu d’assolir la plena salut física i 

psicològica de la població. 
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- Insta el conjunt de les administracions públiques a donar suport a les entitats i 

iniciatives que treballen per millorar els hàbits de vida, promoure una alimentació 

saludable i prevenir els trastorns alimentaris, així com a les persones i famílies que 

pateixen aquestes situacions. 

- Donarà a conèixer els recursos i campanyes de l’Associació contra l’Anorèxia i la 

Bulímia i de la resta d’entitats que treballin en aquest àmbit i ho demanin, tant als 

serveis socials municipals, els serveis educatius i els de salut —especialment en 

l’atenció primària—, i també als equipaments de proximitat, per possibilitar l’atenció i 

acompanyament dels afectats i familiars que ho necessitin. 

- Facilitarà formació als tècnics municipals (inclosos els educadors/es que participen al 

programa “Canvis”) sobre detecció i prevenció de TCA i la promoció dels factors de 

protecció davant aquests trastorns. 

- Difondrà la campanya “L’anorèxia no és culpa de ningú”, a través de tots els canals 

de què disposi per tal de fomentar la comprensió de la malaltia i eliminar l’estigma 

associat a les persones que pateixen un TCA i llurs famílies. 

- Fomentarà, a través de l’àrea de comerç de la ciutat, una autoestima saludable i el 

respecte per la diversitat corporal amb l’objectiu d’evitar l’aparició i el 

desenvolupament dels TCA i l’obesitat, donant a conèixer al sector el “Decàleg de 

bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal”. 

- Incorporarà una clàusula preceptiva als contractes amb empreses publicitàries que 

treballin amb l’Ajuntament de Barcelona perquè s’adhereixin i implantin el “Decàleg de 

bones pràctiques amb imatge corporal i autoestima”. 

- Instarà la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya a incloure en 

la formació dels directors i monitors de lleure la detecció i prevenció dels TCA. 

- Facilitarà el coneixement dels recursos per a la detecció i prevenció de TCA a les 

entitats de lleure que s'organitzen dins el Consell de la Joventut de Barcelona dins les 

taules periòdiques que es porten a terme des de la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent 

Gran. 

- Farà arribar a les entitats i agents que participen en la campanya "T’estiu molt", 

activitats d'estiu 2017, el “Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i 

la imatge corporal” perquè en tinguin coneixement les persones que facin de 

director/monitor en aquestes activitats. 

- Instarà el Consorci d’Educació de Barcelona a oferir formació sobre prevenció i 

detecció de TCA al professorat de les seves escoles. 

Es compromet a complir el “Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de 

l’autoestima i la imatge corporal” i promoure el desenvolupament en prevenció i 

detecció dels TCA en l’actuació que portarà a terme la futura Oficina de Moda de 

Barcelona. 

- Instarà la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que la 080 Barcelona Fashion 

s’adhereixi al “Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la 

imatge corporal”. 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. Andrés, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals. 

 

3.- El Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, SAD, és una societat anònima 

esportiva catalana fundada a la ciutat de Barcelona el 13 d’octubre de 1900, i és, 

avui, un dels clubs de futbol més antics de la Lliga espanyola. 

 

Des de la seva fundació, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona ha estat 

estretament vinculat a la ciutat de Barcelona, disputant els seus partits a diferents 
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estadis a la ciutat, des del primer camp de Can Grassot, just al costat de la Sagrada 

Família fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. 

 

L’estadi més important i que forma part de la història d’aquesta entitat, ha estat, sens 

dubte, l’Estadi de Sarrià, on el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona va 

disputar els seus partits des del 1923 fins a l’any 1997, fins al seu enderrocament. 

 

Actualment, als jardins situats en el que va ser aquest estadi, hi ha una petita placa 

que recorda que allà es va situar el seu camp de futbol, i el seu passat com a camp de 

futbol del RCD Espanyol de Barcelona. 

 

A la pràctica, la mida d'aquesta petita placa, i la seva ubicació, fan que passi 

desapercebuda i fins i tot sigui utilitzada més com a pipi-can, que com a placa 

d'homenatge, en record al club i la seva vinculació amb Barcelona. 

 

La commemoració del vintè aniversari de l'enderroc del camp del RCD Espanyol de 

Barcelona és una oportunitat afegida a l’obligació de promoure aquest reconeixement 

de la ciutat al club. 

 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona: 

 

1. Manifesta el seu reconeixement cap al Reial Club Deportiu Espanyol de 

Barcelona com a entitat vinculada a la ciutat des de la seva fundació. 

2. Reclama instal·lar als jardins del Camp de Sarrià, situats als antics terrenys de 

l'Estadi de Sarrià, una placa-mural on s’expliqui l’origen del Reial Club Deportiu 

Espanyol de Barcelona, fent un breu resum de la seva història per tal de preservar la 

memòria i la relació d’aquest club amb el barri de Sarrià. 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Fernández 

Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de la 

CUP Capgirem Barcelona. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les setze 

hores i quinze minuts. 


