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

QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

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

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

d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz 

Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin 

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

Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 

Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina 

Vila i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, Maria 

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

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

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

Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, 

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

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

 

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

 

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

hores i cinc minuts, aquesta sessió extraordinària. 

 

La Sra. ALCALDESSA, abans de tractar els punts de l’ordre del dia, es refereix a 

la retirada ahir del bust de l’excap de l’Estat que presidia aquest hemicicle, que justifica, a 

banda de les conviccions republicanes del Govern municipal, per l’aplicació de la 

normativa vigent. 

Afegeix que el Govern de la ciutat va fer pública, ahir mateix, la voluntat de crear un 

grup d’estudi, comptant amb l’opinió dels grups de l’oposició, per avaluar la manera 

d’actualitzar la simbologia monàrquica i d’altra mena en el conjunt de dependències 

municipals. 

Així, doncs, abans d’entrar en el contingut d’aquesta sessió, proposa obrir un torn de 

paraules d’un minut per a cada grup municipal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, que demana intervenir per una qüestió d’ordre, fa notar 

a la Sra. alcaldessa que s’està incomplint la llei en l’inici d’aquesta sessió, atès que el retrat 

del Rei no està situat en un indret preferent d’aquest saló de plens, tal com estableix la llei. 

Per tant, al marge del debat posterior, posa de manifest aquesta il·legalitat, i fa notar que la 

impossibilitat de disposar d’un retrat del rei Felip VI no pot ser al·legada, atès que fa uns 

instants el seu grup n’ha lliurat un. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que l’anomalia s’ha produït durant més d’un any 

sense que el grup del PP digués res; tanmateix, diu que prenen nota del que acaba de dir el 

regidor, i reitera que estudiaran la manera d’actualitzar la presència de la simbologia del cap 

de l’Estat i d’altres tradicions de la ciutat. 

Seguidament dóna la paraula al primer tinent d’alcaldia, el Sr. Pisarello. 
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El Sr. TRIAS intervé per advertir que, per un motiu de procediment, la darrera 

intervenció de la Sra. alcaldessa obre torn arran d’una explicació que no consta a l’ordre 

del dia i que, per tant, la intervenció del Govern ha de ser de resposta a les intervencions 

prèvies dels grups municipals. 

 

La Sra. ALCALDESSA assenyala que és nova en aquestes funcions i que mai no 

pretendria cometre l’arrogància de creure que coneix el procediment més adequat; per 

aquest motiu, informa que abans de començar la sessió s’assessora amb la Secretaria 

General, de la professionalitat i experiència de la qual suposa que ningú no dubta. 

Precisa que la Secretaria li ha fet saber que les intervencions en obrir torn, tant si 

és extraordinari com ordinari, són de major a menor, començant pel grup de govern. 

Dit això, pregunta als grups municipals si estan d’acord que enceti aquest torn de 

paraula el grup de govern. 

 

El Sr. TRIAS puntualitza que la Sra. alcaldessa ha estat qui ha obert torn i, per 

tant, ja l’obre el grup de govern. 

 

La Sra. ALCALDESSA afirma que la presidència no té cap inconvenient que 

intervingui seguidament el grup de CiU. 

 

Tot seguit, i també al·legant una qüestió d’ordre, la Sra. MEJÍAS addueix que el 

fet que la Sra. alcaldessa hagi comentat els fets significa que ha fet avinent l’opinió del 

Govern municipal i, per tant, ha obert torn. En conseqüència, adverteix a l’alcaldessa que 

està obligada a complir el ROM. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que no tenen cap intenció d’incomplir el 

reglament, i considera que no estan aquí per crear polèmiques sobre això tenint en 

compte la importància dels assumptes per tractar i que afecten la ciutadania. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma a les observacions sobre el procediment i sol·licita una 

junta de portaveus extraordinària immediatament. 

 

La Sra. ALCALDESSA entén que la presidència del Ple ha procedit correctament 

i insisteix que s’ha assessorat a fi de convidar els grups municipals a obrir un torn de 

paraula extraordinari. 

Considera, doncs, que no té sentit celebrar una junta de portaveus extraordinària. 

 

Arribats a aquest punt el SECRETARI GENERAL intervé per aclarir que la 

petició d’una junta de portaveus extraordinària en aquest moment ha de ser estimada o 

desestimada per la presidència en funció de la concurrència de les circumstàncies per 

convocar-la. Puntualitza que és facultat exclusiva de la presidència de la Junta de 

Portaveus apreciar la petició formulada per la representant del Grup Socialista. 

 

El Sr. CORONAS, en nom del grup d’ERC, qualifica de pantomima l’inici de 

sessió i convida a tancar el debat sobre una qüestió formal per passar a tractar els 

assumptes realment importants. 
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En conseqüència, considera que ben bé es pot estalviar la convocatòria d’una 

junta de portaveus extraordinària. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera, també, que tots aquests prolegòmens per qüestió 

d’ordre són innecessaris i una pèrdua de temps. 

 

Finalment, el Sr. PISARELLO, en qualitat de president de la Junta de Portaveus, 

diu que no concorren raons per convocar una junta extraordinària i, per tant, que 

continuen amb el debat tal com s’ha plantejat de bon principi. 

 

Seguidament, la Sra. ALCALDESSA obre els torns de paraula extraordinaris d’un 

minut que enceta el grup de CiU. 

 

El Sr. TRIAS considera que la retirada ahir al vespre del bust de l’anterior 

monarca d’aquest saló de plens és una pantomima, i fa notar a l’alcaldessa que presideix 

el ple sota el quadre d’Alfons XIII i la reina regent i que, tal vegada, s’hauria de plantejar 

retirar-lo també. 

Lamenta que la retirada del bust hagi estat una mesura unilateral, amb nocturnitat, 

i que no s’hagi sotmès a debat. Puntualitza que amb aquesta observació no defensa la 

monarquia, sinó que es refereix a unes maneres de fer que no respecten la resta de grups 

municipals, amb qui les haurien de consensuar. 

 

La Sra. MEJÍAS es remet, en iniciar la seva intervenció, a les paraules que ahir 

mateix va dir a Barcelona el cap de l’Estat sobre el respecte a la llei, afirmant que no es 

tracta d’un tràmit sinó d’una obligació. Igualment, recorda que el dia de la constitució del 

Consistori ella mateixa va dir que es tracta d’una institució democràtica que obté la seva 

legitimitat de la Constitució espanyola, que és democràtica i ha estat votada per la 

majoria dels espanyols. En conseqüència, reitera que les lleis són de compliment 

obligatori quan emanen d’una majoria democràtica. 

Acusa el Govern municipal d’haver vulnerat aquesta majoria democràtica, i 

recorda que hi ha una llei que estableix que tots els plens dels ens locals han d’estar 

presidits per una efígie del cap d’Estat. 

Exigeix, en nom de la seva formació, que el Govern municipal compleixi la 

legalitat vigent, i que si no li agrada empri els procediments necessaris per canviar-la. 

Insisteix que aquest ajuntament és la casa de tots els barcelonins i no la de Barcelona en 

Comú, i li fa avinent que si volen canviar la simbologia ho facin a la seva seu. 

 

El Sr. BOSCH posa de manifest que una de les funcions de la corporació és fer 

una bona neteja de la ciutat i, també, de l’edifici que l’allotja. Felicita l’equip de govern, 

doncs, per la neteja a fons que ha fet d’aquesta sala, complint, a més, amb la legalitat 

vigent, atès que el bust retirat no era pas el del cap d’Estat. 

Afegeix la consideració que si alguna efígie hagués de presidir aquesta sala hauria 

de ser la que representés el poble de Catalunya, l’únic sobirà. 

Finalment, es pronuncia en nom del seu grup per una Barcelona republicana lliure 

de borbons. 

 

El Sr. COLLBONI manifesta la consternació i la incomprensió del seu grup per la 

decisió unilateral del Govern municipal, especialment per la coincidència amb el plenari 

extraordinari en què, per primera vegada, s’havien d’abordar mesures concretes contra 

els problemes reals de la ciutat: l’atur i les desigualtats. 
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Considera que la retirada del bust i la fotografia de Felip VI que ha portat avui el 

grup del PP formen part de la política espectacle, i recrimina que cadascú faci la seva 

proclama en comptes de parlar d’allò que els ciutadans esperen i necessiten, com són 

mesures socials i polítiques econòmiques. 

Valora com una falta de respecte als ciutadans de Barcelona i als representants de la 

ciutat la mesura presa perquè aquest és un espai comú i compartit, independentment dels 

principis ideològics de cadascú, alhora que es ratifica en les seves conviccions republicanes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es refereix al fet que fa uns anys, el llavors primer tinent 

d’alcaldia, el Sr. Xavier Casas, va promoure la reforma del Saló de la Reina Regent 

consultant-la a tots els grups municipals. Contraposa aquesta manera de fer amb la del 

govern actual, i li recrimina que ahir escenifiqués una decisió unilateral retirant el bust de 

Joan Carles I davant dels mitjans de comunicació, i en presència del primer tinent d’alcaldia, 

amb la finalitat de fer un escarni a la monarquia. 

Per això, reclama al Govern municipal que compleixi la llei i que en aquest saló de 

plens s’instal·li el retrat del rei Felip VI en un lloc preferent. 

 

El Sr. GARGANTÉ es felicita en nom del seu grup per la retirada del bust —

parafrasejant Arnaldo Otegui— de l’antic cap dels torturadors, comparteix i anima el 

Govern municipal a fer neteja de tots els símbols monàrquics i de la bandera espanyola que 

oneja en aquest edifici. 

Recorda, als qui exigeixen el compliment de la llei, la cita de Karl Marx que 

expressa que el dret és la voluntat de la classe dominant erigida en llei, i defensa que la seva 

formació cridi a la desobediència de lleis injustes. 

 

La Sra. MEJÍAS demana que les paraules del Sr. Garganté constin en acta. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA anuncia que el grup del govern renuncia a 

intervenir, i fa avinent que recull tots els comentaris i propostes que s’han fet sobre la 

qüestió que els ha ocupat fins ara. 

Manifesta, en qualitat de presidenta del ple, que garanteix que no es faran canvis 

substancials en aquesta sala, que subscriu que pertany a la representació plural de la ciutat, 

sense consultar-los i debatre’ls amb la resta de grups que componen el Consistori. 

Tanmateix, insisteix que, aquesta vegada, només s’ha procedit a retirar el bust d’un 

excap de l’Estat i que, com a tal, no era obligat de mantenir. 

 

 

PART INFORMATIVA 

 

Mesures de govern 

 

1.- Impuls del procés participatiu sobre el model de turisme de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ, regidora de Drets Socials, presenta la mesura de govern, que respon 

a la voluntat de l’alcaldessa i del conjunt del govern, que aquest primer ple municipal abordi 

el problema i el repte principal de la ciutat: les desigualtats profundes. 
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Manifesta que la voluntat de combatre la desigualtat i les seves conseqüències, la 

pobresa i les carències que comporta, ha de ser una prioritat del conjunt del Consistori. 

Justifica, per tant, la celebració d’aquest ple extraordinari per abordar unes primeres 

mesures de govern com a primer pas per avançar en un programa de govern que té com a 

prioritat fonamental la lluita contra les desigualtats. Proclama que el Govern vol afrontar 

la situació com una prioritat del mandat, sense amagar la pobresa, sinó visualitzar-la i 

entendre-la per constatar les seves causes; i diu que això ho volen fer amb el conjunt dels 

grups municipals i, encara més, amb el conjunt de la ciutat. 

Afirma que la pobresa a la ciutat és conseqüència de la manca de redistribució 

dels recursos, atès que Barcelona demostra dinamisme econòmic, però sense una 

prosperitat compartida. En aquest sentit, precisa que ahir mateix van tenir oportunitat de 

constatar-ho mitjançant el baròmetre d’infància i famílies, que palesa que actualment la 

pobresa a la ciutat és l’expressió de desigualtats profundes que es manifesten per barris i 

per factors de vulnerabilitat de diversos col·lectius, entre els quals famílies 

monoparentals, persones immigrades o col·lectius que pateixen atur de llarga durada. 

Addueix que aquesta situació comporta fer molts més esforços en la redistribució 

dels recursos, però també significa fer les coses d’una altra manera, en primer lloc, 

mobilitzar recursos, motiu pel qual demanen la col·laboració dels grups municipals en 

aquest primer ple per tirar endavant aquestes iniciatives. En aquest sentit, admet que la 

lluita contra la pobresa no es pot afrontar només amb declaracions d’intencions, sinó que 

cal la mobilització de recursos econòmics i establir objectius clars. Afegeix que també cal 

combatre des del municipalisme i des de la capital del país les polítiques injustes 

imposades al conjunt d’institucions des de la UE, l’Estat i la Generalitat, que tenen 

efectes evidents en la pobresa a Barcelona. 

Diu que també s’imposa un canvi de paradigma. Remarca que hi ha moltes 

qüestions d’intervenció social i, tot i que no nega que s’han incrementat els recursos 

d’assistència social els darrers anys, insisteix que cal anar a l’origen de les causes. En 

aquest sentit, subratlla que gran part de la pobresa a la ciutat és per dificultats d’inserció 

laboral, per manca d’habitatge, o perquè Barcelona és una ciutat cara. 

En conseqüència, assenyala que la mesura de govern vol ser un punt de partida a 

l’espera de concretar un nou pla d’inclusió social que volen treballar conjuntament amb 

tots els grups municipals; a l’espera del PAM, perquè entenen que la lluita contra les 

desigualtats no afecta només l’àrea de Drets Socials, sinó que ateny totes les àrees de 

govern; així com també passa per l’apoderament dels sectors més invisibles i abandonats 

de la ciutat. 

Indica que la mesura recull propostes del programa electoral de Barcelona en 

Comú, i hi han inclòs propostes dels grups Socialista i d’ERC, alhora que han convidat 

tots els grups a fer-los arribar les seves aportacions. 

Puntualitza que allò que avui presenten són unes mesures que inclouen qüestions 

com la lluita contra l’atur i per l’ocupació de qualitat, aplicant plans d’ocupació concrets, 

i acabant amb certes contribucions a empreses que no generen efectes en els col·lectius 

més vulnerables. Igualment, la mesura conté plans de xoc, tal com demanava el Grup 

Socialista, adreçats a les persones a l’atur de llarga durada, o l’atur juvenil; actuacions 

per respondre a l’emergència habitacional i la garantia de subministraments, modificant 

el reglament d’emergències, incrementant el parc de lloguer social i mobilitzant recursos. 

Afegeix que la mesura inclou actuacions per afrontar la pobresa infantil, el gran 

drama que colpeja la ciutat, garantir l’alimentació i els drets dels infants com el de poder 

jugar i relacionar-se amb altres infants i fer activitats. Es tracta, doncs, d’enfortir aspectes 

d’equitat educativa i de suport escolar. 

Destaca l’aposta per uns serveis socials a l’altura de les necessitats, entre els quals 

l’increment de la plantilla dels centres de serveis socials, per a la qual cosa, insisteix, 

caldrà mobilitzar recursos i complicitat dels grups municipals. 

Esmenta, entre els objectius proposats, la garantia de rendes, atès que allò que no 
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volen és fer caritat, ni ajuts fragmentats que estigmatitzen la població; per tant, volen 

garantir un llindar de renda, cosa que implica un canvi estructural en la manera d’abordar 

les polítiques socials. 

Afirma que no els valen els discursos triomfalistes sobre la recuperació 

econòmica, perquè la realitat és que la ciutat és desigual i requereix actuacions 

redistributives en barris i en col·lectius. I subratlla que, des d’aquest ajuntament, cal fer 

front al desastre social que ha comportat l’austeritat imposada per la troica, la reforma 

laboral, la llei d’estabilitat, les retallades del pla concertat de serveis socials o la reforma 

de la renda mínima d’inserció. 

Manifesta que el Govern municipal vol fer tot allò que estigui al seu abast per 

canviar l’enorme desigualtat entre els barris de la ciutat, per a la qual cosa demana la 

col·laboració dels grups municipals i, sobretot, la de totes les entitats i moviments que 

avui lluiten per una ciutat més justa. 

 

El Sr. TRIAS considera oportú que el primer assumpte que s’abordi en aquest 

mandat d’una manera oficial en el ple sigui la lluita i les mesures urgents per combatre la 

pobresa, un aspecte en què tots els grups municipals coincideixen malgrat que plantegin 

maneres diferents d’abordar-lo. 

Avança, doncs, el suport del seu grup a les mesures que planteja el Govern, tot i 

que considera que aquest assumpte requereix un tractament en profunditat. Adverteix que 

cal tenir ben clares les línies de treball i no limitar-se a accions urgents i a les de resposta 

mitjançant la subvenció social. Insisteix en l’argument que la lluita contra la pobresa 

passa per l’ocupació, l’habitatge i per l’educació, tres puntals en què s’ha d’insistir 

especialment. 

Recorda que la situació de màximes desigualtats es va viure a Barcelona entre el 

2009 i el 2011, i que actualment s’insinua un creixement econòmic i la disminució de 

l’atur, malgrat que això no garanteix que es posi fi a la pobresa i les desigualtats. Observa 

que, altrament, quan s’inicia la recuperació econòmica s’incrementen les desigualtats, i 

que és precisament en aquest cas que ha d’actuar aquesta administració amb mesures 

concretes i puntuals que, en molts casos, significa ampliar actuacions que ja s’estan duent 

a terme. 

Per tant, avança el suport del seu grup a aquestes actuacions, no només des del 

vessant pressupostari, sinó des dels plantejaments del Govern. 

Reitera, però, que és essencial ajudar a la creació d’activitat econòmica a 

Barcelona i exigir i garantir que proporcioni llocs de treball estables; alhora, han de 

valorar quin és el salari mínim de la ciutat. 

Quant a l’habitatge, subscriu que cal avaluar la manera d’aconseguir un parc 

d’habitatge públic de lloguer a preu assequible; i pel que fa a l’educació, alerta que se’n 

sortiran si en determinades zones de la ciutat l’èxit escolar augmenta substancialment, 

com ja està passant. 

En conseqüència, planteja un pacte de ciutat de polítiques socials, on tots hi 

siguin, i que es faci un seguiment semestral dels resultats de les mesures que es van 

implementant a fi de corregir-les si cal. Insisteix que per fer-ho cal la col·laboració de 

tothom i el suport i la concurrència de les entitats del tercer sector. 
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La Sra. MEJÍAS addueix que, com a anàlisi descriptiva, la mesura de govern està 

molt bé, explica quina és la situació a la ciutat, que coneixen prou bé els membres 

d’aquesta cambra. 

Considera oportú fer un debat sobre mesures socials que, amb la participació de 

tots els grups municipals, intentin evitar les desigualtats entre barris i districtes de 

Barcelona i garantir a tots els barcelonins unes condicions de vida dignes. 

Tanmateix, posa de manifest que han trobat a faltar en aquesta mesura de govern 

concreció, dotació pressupostària, i un calendari per a la seva execució i quin període de 

temps es marca el Govern per assolir objectius. 

Remarca que per al seu grup és molt important que aquestes mesures socials 

garanteixin a les persones en situació de dificultat tres elements fonamentals. En primer 

lloc, la cobertura de les necessitats bàsiques; en aquest sentit, fa notar que en la mesura es 

fa referència a un pla de xoc sobre la pobresa infantil i les dificultats alimentàries que 

afecten els menors, i fa avinent que Ciutadans ha intentat, mitjançant la presentació 

d’iniciatives al Parlament de Catalunya, que el govern de CiU mantingués obertes les 

escoles durant l’estiu per garantir els àpats, cosa que no han aconseguit com sí que han 

fet altres comunitats autònomes d’Espanya. 

En segon lloc, es refereix a la necessitat que les persones tinguin un habitatge 

digne, i aprofita per preguntar al Govern com durà a terme la creació del parc d’habitatge 

de lloguer social. En aquesta línia, diu que són coneixedors que l’alcaldessa ha mantingut 

reunions amb diversos responsables d’entitats bancàries de la ciutat, sense que en la 

mesura de govern s’expliqui a quines conclusions han arribat i si han assolit algun acord. 

Considera que, en benefici de la transparència, i a fi de garantir que aquestes reunions 

tinguin un resultat per a la ciutat, convindria que els n’informessin, així com de quin 

plantejament fan pel que fa a la construcció d’habitatge social, que també apunta la 

mesura de govern, i amb quina dotació pressupostària i quin calendari d’execució. 

Finalment, pregunta de quina manera concreta el Govern de la ciutat l’accés a la 

renda mínima d’inserció, que per al seu grup no ha de ser un subsidi permanent, sinó per 

al període de temps que les persones busquen ocupació. 

Remarca que per a Ciutadans la millor política social és la creació d’ocupació, i 

observa que amb moltes de les mesures preses per aquest ajuntament no s’ha fet altra 

cosa que perjudicar o posar en risc llocs de treball que havia posat en marxa la ciutat com 

a conseqüència de l’inici de bonança econòmica. 

 

El Sr. BOSCH celebra en nom del grup d’ERC la presentació d’aquesta mesura de 

govern i que es debati al ple, sobretot perquè, en part, en comparteixen autoria. 

Tanmateix, expressa la voluntat que sigui compartida per tothom i que condueixi, com ha 

dit el Sr. Trias, a un pacte de ciutat. En aquest sentit, destaca la importància que la 

proposta sigui subscrita i participada per la societat civil, la Taula del Tercer Sector i 

altres representants de les entitats civils i socials. 

Conclou, per tant, que la proposta ha de tirar endavant, parlant-ne i debatent-la a 

fons. I adverteix que una vegada conclosa la campanya electoral toca posar-se a treballar 

i, per aquest motiu, el seu grup ha insistit en la necessitat d’un calendari per a aquesta 

mesura, i també pressupost, malgrat que entén que s’han d’esperar una mica. 

En conseqüència, reclama que en sis mesos s’hagin concretat les partides 

pressupostàries que responen a les propostes contingudes en la mesura; i valorar fins a 

quin punt s’acosten al 5% dels fons locals per a la lluita contra les desigualtats i la 

pobresa que en el seu moment van signar totes les formacions aquí presents. 

Afegeix que, en la discussió de les ordenances fiscals, la tributació progressiva 

que es proposa també s’hi reflecteixi. 

Afirma que el seu grup vol abanderar, en companyia de tots aquells que ho 

vulguin, el gir social de l’Ajuntament de Barcelona; i en cas que no s’avanci per aquest 

camí, assegura que no s’estaran de denunciar que s’està venent fum, i alerta l’equip de 
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govern que ERC està disposada a ser un corcó en les exigències en matèria social. 

 

El Sr. COLLBONI se suma a la felicitació per la presentació d’aquesta mesura de 

govern, que és de les que situen l’acció del govern en allò que el seu grup considera més 

rellevant ara com ara a la ciutat: el combat contra les desigualtats, la reactivació de 

l’economia i la creació de llocs de treball. 

Destaca que el seu grup ha participat molt activament en l’elaboració dels 

continguts de la mesura, per la qual cosa dóna suport a totes i cadascuna de les accions 

contingudes. Això no obstant, admet que hi ha aspectes pendents que s’hauran de 

desenvolupar els propers mesos, però reconeix que aquests darrers dies s’han fet molts 

esforços de concreció, entre els quals la calendarització de moltes de les actuacions. 

Afirma que el debat ha de tenir en compte que el problema de la ciutat és de 

model de creixement, atès que del 1985 al 2006 a la ciutat i la seva àrea d’influència es 

van crear 1,2 milions de llocs de treball, i durant aquest període les desigualtats es van 

reduir en un 23%. Altrament, alerta que amb el patró de creixement actual es corre el risc 

que, tot i que es torni a crear ocupació, s’incrementin les desigualtats. Remarca que això 

forma part del patró de creixement i del model de les polítiques neoliberals, de les 

reformes i contrareformes dels governs del PP i de CiU. 

En conseqüència, creu que la pregunta que cal formular-se és si des de 

l’Ajuntament es poden pal·liar, reequilibrar i modular els efectes d’aquest model sobre la 

ciutat, i afirma que el seu grup considera que l’Ajuntament de Barcelona té recursos, 

competències i experiència, juntament amb el tercer sector social, per contribuir a un 

creixement inclusiu i just. 

Opina que és urgent abordar mesures incloses en el document que avui presenta el 

Govern, entre les quals l’ampliació de la renda infantil garantida; redistribució de la 

riquesa; abordar el debat sobre la reforma fiscal, sobre el sistema de bonificacions 

municipals a fi d’actualitzar-les, atès que actualment algunes d’aquestes bonificacions 

només beneficien la classe mitjana alta de la ciutat, o establir el salari metropolità, 

ajustant-se a la realitat econòmica de la ciutat. 

A tall de conclusió diu que allò que cal generar és prosperitat, perquè només així 

es podrà redistribuir la riquesa. I precisa que per aconseguir-ho cal reactivar l’economia, i 

que aquest ajuntament estableixi normes clares i donar seguretat jurídica i incentius a 

l’activitat econòmica. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ enceta la seva intervenció amb un record per sor 

Genoveva Masip, que va morir la setmana passada, que exemplifica el compromís de 

moltes persones i entitats de la ciutat en favor de les persones amb més dificultats i de 

lluita contra l’exclusió i la pobresa. 

Tot seguit, avança la total predisposició del grup del PP a col·laborar amb el 

Govern municipal per promoure, impulsar i acordar, sense etiquetes polítiques ni debats 

partidistes, les qüestions que planteja la mesura, atès que la lluita contra la pobresa i en 

favor de la inclusió social són prioritats absolutes de la ciutat, que ha de poder atendre 

amb dignitat i suficiència les persones que més ho necessiten. 

Precisament per això diu que lamenta la precipitació en la presentació d’aquesta 

mesura. Entén, però, que el Govern s’hagi apressat a presentar-la perquè, altrament, el 

primer ple del mandat hauria estat el dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, cosa que 

qualifica de burla a les veritables prioritats de la ciutat. Recorda que quan es va demanar 

la celebració del ple extraordinari sobre aquest assumpte, ell mateix es va adreçar per 

escrit a l’alcaldessa per fer-li avinent que calia parlar de les prioritats d’inclusió social, 

creació d’ocupació, seguretat o model turístic. 

Considera, per tant, que aquesta mesura significa només una declaració 

d’intencions, i tan sols s’hi concreten mesures que ja s’estan aplicant o a punt de ser 

posades en marxa perquè ja s’havien previst, i fins i tot inclou propostes que el grup 
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d’ICV-EUiA havia votat en contra en l’anterior mandat. 

Suggereix que, com a actuacions concretes, es podria haver presentat una 

modificació de crèdit en aquesta mateixa sessió per incrementar els recursos destinats a la 

lluita contra la pobresa i per la inclusió social. I adverteix que, si això es fa en el ple 

ordinari de l’octubre, no podrà entrar en vigor abans del gener, és a dir, en el proper 

exercici pressupostari. 

Acaba dient que esperava molt més d’aquesta proposta, alhora que confia que el 

Govern ho resoldrà, especialment en els capítols essencials de l’ocupació, habitatge, 

polítiques socials i atenció a les persones que més ho necessiten. 

 

La Sra. ROVIRA titlla de cínic i hipòcrita que els grups que van votar en contra 

de rebaixar les remuneracions dels càrrecs electes —Ciutadans, CiU, PP, PSC— perquè 

consideren que vuitanta mil euros a l’any és un sou digne per a un regidor de Barcelona, 

ara parlin de pobresa o de renda garantida. Atribueix els mateixos qualificatius al fet que 

la majoria de grups municipals votessin dimecres passat a favor de l’externalització dels 

treballadors del Bus Turístic, que tenen un salari de 550 euros mensuals. 

En conseqüència, considera que només es poden aconseguir transformacions reals 

i una vida digna per al conjunt de la ciutadania si teoria i pràctica van de la mà. 

Manifesta que el seu grup entén que la convocatòria de dos plens extraordinaris 

en un mateix dia respon a la precipitació, tot i que es tracti de dos assumptes fonamentals 

per a la ciutat i que, per tant, requereixen un debat profund i unes mesures 

extraordinàries. 

Així, doncs, subratlla que calen mesures efectives de canvi real de model 

socioeconòmic, que ataquin directament les estructures patriarcals com a origen de molts 

problemes. Afegeix que en un moment en què la majoria d’organismes que han de tractar 

els assumptes proposats encara no s’han constituït és difícil saber com s’aplicaran les 

conclusions que puguin extraure d’aquesta sessió. I apunta que un debat sobre pobresa 

requereix un informe del Govern municipal, i també de les persones afectades 

directament per les desigualtats. 

Entén que és positiu que es plantegi la necessitat d’afrontar els problemes de la 

ciutat, en coherència amb el fet que es tracta d’una proposta bàsica del programa de 

Barcelona en Comú; no obstant això, afirma que les lluites i reivindicacions socials han 

de sortir dels veïns, perquè només així es poden afrontar els problemes realment, i alerta 

que no és des d’aquesta institució que podran transformar la realitat socioeconòmica de 

Barcelona, ni tampoc la realitat patriarcal, dos elements que cal atacar per aconseguir una 

transformació real i una vida digna per a tothom. 

En conseqüència diu que, atès que l’Ajuntament ha de governar obeint el poble, 

s’han de generar espais de deliberació amb la ciutadania a fi d’apoderar-la i 

responsabilitzar-la en la resolució dels conflictes de la ciutat. 

Igualment, destaca que l’emergència social actual és fruit del sistema 

socioeconòmic i heteropatriarcal imperant, de manera que calen mesures radicalment 

transformadores. En aquest sentit, rebutgen els pedaços, i l’assistencialisme a curt termini 

com el que practica aquesta institució; altrament, insisteix que són necessàries mesures 

que ataquin l’arrel dels problemes amb valentia. 

Tanmateix, valora que la mesura de govern presentada no s’inscriu en els 

arguments que acaba d’expressar, i en destaca l’ambigüitat, sense prioritats ni partides 

pressupostàries per a la implementació de les mesures que proposa. 

Finalment, assenyala que no veuen perspectiva de gènere en cap punt del 

document, malgrat que la pobresa afecta de manera directa les dones pel simple fet de 

ser-ho. Consideren imprescindible que, a banda d’això, s’abordin els problemes de les 

famílies monoparentals i que s’estableixin mesures concretes quant a la coresponsabilitat 

social de les tasques de la llar; i tenir en compte que les dones reben rendes més baixes 

pel fet de ser-ho, de manera que consideren fonamental l’existència d’un àmbit específic 
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per treballar aquesta situació. 

 

Seguidament, la Sra. ORTIZ enceta el segon torn de paraules agraint a tots els 

grups municipals que demostrin la voluntat de treballar en la lluita contra les desigualtats 

i la pobresa com a prioritat. No obstant això, és conscient que cal passar de les paraules 

als fets, i que amb això es trobaran en el debat del pressupost, en el del PAM, i en el 

Programa d’inversions municipals. 

Entén que cal mobilitzar recursos per articular les actuacions a partir de les 

causes, no des del vessant assistencialista, com ara l’articulació d’un pla de barris 

vinculat a les bosses de pobresa; la creació d’ocupació de qualitat vinculada a la 

proximitat i no al ritme de grans esdeveniments, que no redistribueixen la riquesa, i crear 

incentius econòmics que redistribueixin i generin un procés de transformació social. 

Admet que tot això comportarà renúncies, entre les quals les subvencions a la 

Barcelona World Race o altres esdeveniments que no tenen efecte redistributiu, en tot cas 

prosperitat no compartida. 

En aquest sentit, celebra que hi hagi voluntat de pacte per la lluita contra la 

pobresa centrant, d’entrada, els continguts, fent un seguiment semestral, però insisteix 

que caldrà tenir molt clares les prioritats perquè tiri endavant. Igualment, remarca que 

això també significa qüestionar polítiques vigents. 

Manifesta que calen canvis estructurals, especialment en la manera com es fan les 

polítiques laborals —començant per aquest mateix ajuntament a fi que no sigui un motor 

de precarietat—, en els plecs de clàusules de contractació, en l’articulació dels serveis 

municipals, així com qüestionar la resta d’institucions quan no fan el paper que els toca. 

Subscriu l’afirmació del Sr. Trias que l’educació és clau per reduir la desigualtat 

de cara al futur, però li recorda que els suports a l’equitat educativa són un dels àmbits en 

què s’han fet més retallades. 

De la mateixa manera, nega que no hi hagi concrecions en la mesura de govern, 

també en qüestions de perspectiva de gènere amb l’articulació d’una taula de treball 

intersectorial sobre la feminització de la pobresa. 

 

Admet que es poden fer moltes més coses, però recalca que aquesta mesura de 

govern conté línies generals, que convida a ampliar i a enriquir a tots els grups 

municipals. 

 

El Sr. TRIAS diu que està plenament convençut que calen canvis importants, no 

només en el terreny assistencial, sinó també estructural, és a dir, en el model de 

creixement. 

Admet que no es tracta d’afrontar aquests problemes a base de grans 

esdeveniments, tot i que reconeix que la situació generada pels Jocs Olímpics del 92 va 

ser molt positiva, i que el problema essencial rau en la manera com s’aprofiten situacions 

extraordinàries. 

 

La Sra. MEJÍAS està d'acord que cal impulsar mesures per garantir la desaparició 

de les desigualtats entre els barris, però afirma que allò imprescindible és fer una reforma 

en profunditat del servei d’assistència social de Barcelona per garantir la facilitat d’accés 

a les mesures socials. 

 

El Sr. BOSCH creu que cal estudiar la viabilitat del salari mínim, així com 

concertar tots els agents socials, sindicals, empresarials i administració per tirar endavant 

aquesta mesura, que valora com a molt positiva i extensible no només a l’àrea 

metropolitana, sinó també al conjunt de Catalunya. 

Amb referència a la manca de diàleg de la mesura que han remarcat alguns grups, 

replica que ara mateix estan debatent-la; mentre que pel que fa a les acusacions de manca 
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de concreció i del que alguns han titllat de pedaços, convida tothom a fer propostes 

concretes, tal com ja ha fet el grup d’ERC. En aquest sentit, arran de les paraules de la 

Sra. Rovira, precisa que en el punt 12.2 de la mesura es parla en detall de la feminització 

de la pobresa. 

Per acabar, fa notar que han estat més estona parlant de la retirada del bust de 

Joan Carles I d’aquesta sala que no pas es va fer per nomenar-lo rei a ell, i també al seu 

successor. 

 

El Sr. COLLBONI reitera que la millor política per combatre la pobresa i les 

desigualtats és canviar el model econòmic; debatre quines són les mesures en l’àmbit de 

la competència d’aquest ajuntament, i avaluar quines polítiques proactives en matèria 

econòmica han de tenir un abast metropolità a fi de construir un model de 

desenvolupament inclusiu. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la tinenta d’alcaldia ha anunciat la 

voluntat d’acord i de diàleg amb els grups municipals en ocasió del debat dels 

pressupostos. En aquest sentit, reitera que no cal esperar al debat del pressupost, que s’ha 

d’aprovar pel desembre, i recorda que els caps de grup es van comprometre amb la Taula 

del Tercer Sector a garantir un 5% de recursos municipals del total de la despesa pública 

al que el seu grup anomena un fons de contingència social. 

Reitera que hauria estat molt més efectiu presentar avui, en comptes d’aquesta 

mesura de govern, una modificació de crèdit. I afegeix la demanda d’elaboració d’un 

reglament que reguli l’accés als serveis socials, atès que l’actual sistema no és garantista 

sinó discrecional. 

Fa notar que en la mesura de govern no es fa cap esment a la gent gran, un 

col·lectiu, especialment les dones, en què hi ha més pobresa a Barcelona. 
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Afegeix que tampoc no es fa concreció ni s’apunta cap compromís en favor de 

l’emprenedoria, sobretot tenint en compte que ja disposen de Barcelona Activa. 

 

2.- Per una Barcelona menys desigual: accions urgents. 

 

El Sr. PISARELLO observa que aquesta mesura de govern és, en realitat, la 

continuació del debat de fa uns instants, atès que l’activitat turística significa, també, 

ocupació i activitat econòmica. 

Manifesta que el Govern és conscient que el turisme és una font de riquesa —

representa el 14% del PIB—, alhora que també té impactes positius i negatius de 

l’activitat a la ciutat. Entre els aspectes positius esmenta l’obertura de la ciutat al món, el 

fet que és un estímul per a la millora de l’oferta cultural, la generació de riquesa i el 

posicionament internacional. 

Altrament, pel que fa als impactes negatius de l’activitat turística, apunta la 

massificació i la pressió en barris determinats de la ciutat, que arriben a cotes molt per 

sobre de la pressió que pateixen ciutats com París o Londres; provoca pèrdua d’identitat 

en molts barris; en molts districtes genera problemes de convivència; ha provocat 

dinàmiques especulatives, i, en molts casos, unes relacions d’ocupació precàries. 

Manifesta que han constatat un agreujament d’aquests impactes negatius els 

darrers anys; en conseqüència, diu que no es tracta d’aturar res, sinó d’estudiar i revisar 

molts aspectes i, sobretot, trencar amb determinades inèrcies i tenir capacitat de previsió 

en l’àmbit turístic. 

En aquest sentit, alerta que la greu crisi financera que estan patint té en els seus 

orígens una bombolla immobiliària, que molt pocs van preveure; per tant, ara no poden 

consentir la generació d’una bombolla turística que acabi esclatant com aquella. 

Admet que Barcelona no pot viure sense turisme, però tampoc només d’aquesta 

activitat perquè això significa dependre d’una economia molt vulnerable. Per tant, 

consideren que, juntament amb l’estímul d’un turisme sostenible, cal una proposta de 

diversificació del model productiu. Insisteix que cal parlar més de rehabilitació urbana i 

energètica, d’innovació tecnològica, de comerç de proximitat o d’economia cooperativa. 

Addueix que no es tracta d’atraure més turisme a qualsevol preu, sinó d’un 

turisme de millor qualitat, que sigui compatible amb l’accés a l’habitatge o amb el 

desenvolupament d’una mobilitat sostenible per al conjunt de la ciutadania. 

En aquesta línia, remarca que el model de turisme sostenible no inclou l’operació 

hotelera de la torre Deutsche Bank, que en el seu moment va impulsar en el mandat 

anterior el govern de CiU amb el suport del grup del PP. Altrament, el Govern de la ciutat 

proposa governar el turisme, fer una foto fixa per avaluar-ne l’estat actual, convidar tots 

els actors a participar i, sobretot, tenir un pla estratègic; així com la creació d’un espai en 

què puguin participar tots els actors implicats. 

Per tant, subratlla que aquest model implica sentit de ciutat, seny i valentia per 

canviar tot allò que convingui. 

 

La Sra. RECASENS subscriu plenament que cal un pla, com ha dit el Sr. 

Pisarello, però creu que el problema rau en el fet que el Govern no en té cap. En aquest 

sentit, diu que la mesura de govern que avui presenta és decebedora, especialment tenint 

en compte les expectatives generades pel grup del govern, ja d’ençà de la contesa 

electoral. 

Fa notar que el document tan sols repassa el que va fer el govern anterior, sense 

cap mesura nova més enllà de la moratòria de llicències d’equipaments hotelers. 

Igualment, diu que els preocupa que a l’inici de la mesura, en què es fa referència 

a la importància de l’activitat turística, no s’esmentin els cent vint mil llocs de treball que 

genera, alhora que en les planes restants es limita a parlar, només, de les externalitats 

negatives. En aquest sentit, destaca que cal establir premisses, alhora que fa notar que per 
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distribuir la riquesa primer cal generar-la. 

Així, doncs, recomana al Govern de la ciutat que comenci a negociar i a dissenyar 

mesures concretes. Altrament, considera que a hores d’ara el Govern ha creat una gran 

incertesa jurídica alhora que ha llançat al món el missatge que Barcelona no vol turisme. 

Agraeix les referències al pacte local per un turisme responsable i sostenible en la 

mesura de govern, i recorda que s’hi apuntaven 35 mesures concretes que lamenta que no 

hagin servit perquè avui el Govern aportés actuacions concretes en aquest àmbit. Així, 

entén que haurien pogut abordar la consolidació de Glòries com a node turístic; explicar 

com pensen lluitar contra la proliferació del top manta; com pensen regular els autocars, 

o si tenen previst que aparquin fora de la ciutat; que fessin alguna referència al model de 

regulació del Park Güell, que ha passat de nou milions de visitants a dos i mig; què 

pensen fer aquest estiu a la Barceloneta, i si tenen previst incrementar a cent vint-i-cinc la 

quarantena d’agents cívics que l’anterior govern va posar al carrer. Continua preguntant 

si el Govern municipal té previst tirar endavant la desconcentració i els nous plans de 

turisme de districte. 

Afegeix que també haurien pogut parlar dels plans d’habitatges d’ús turístic, 

alhora que es refereix al fet que aquest mateix juliol la Generalitat ha anunciat la nova 

regulació de modalitats d’allotjament, concretament l’habitatge compartit, i faculta els 

ajuntaments a regular-lo i a establir nous mecanismes i instruments. Igualment, posa en 

relleu que en cap moment la mesura esmenta el Pla de formació, ni tampoc el nou model 

de governança de turisme. 

 

El Sr. SIERRA addueix que la voluntat d’obrir un procés participatiu sobre el 

model de turisme de Barcelona hauria requerit, d’entrada, que s’hagués aportat la 

informació i l’espai adient per debatre’l. 

Observa que l’abril passat va sortir a la llum un estudi de Turisme de Barcelona 

sobre l’activitat turística, que el Govern municipal ha obviat fent una suspensió de les 

llicències d’allotjament turístic a la ciutat. Adverteix que per prendre decisions s’han de 

tenir en compte les conseqüències i pregunta si, en el cas que acaba d’esmentar, hi han 

pensat; si han calculat les indemnitzacions a què s’haurà de fer front arran d’aquesta 

suspensió. 

Remarca que per a la creació d’ocupació i d’activitat econòmica és fonamental el 

concepte de seguretat jurídica, i alerta que no es poden prendre decisions sense haver 

avaluat totes les possibles conseqüències. 

En aquest sentit, fa avinent que el model turístic per què s’inclina Ciutadans és un 

model global de ciutat, descentralitzat en pols d’atracció turística de qualitat que 

desmassifiquin determinats barris de la ciutat. 

Demana, doncs, que no criminalitzin el turisme i que en valorin els aspectes 

positius, que són molts, i que es treballi en favor d’una convivència pacífica entre el 

turisme i els veïns de la ciutat. I, en aquesta línia, demana col·laboració amb la Guàrdia 

Urbana, especialment quant a l’aplicació de l’ordenança de civisme. 

 

El Sr. CORONAS destaca que Barcelona és una marca consolidada; un model de 

ciutat atractiu per als visitants en àmbits diversos com oci, cultura, congressos i 

esdeveniments variats; una ciutat d’èxit en el terreny turístic que ha permès, d’una banda, 

resistir millor els anys de crisi, un èxit, però, que no ha acabat de revertir en benefici de 

la ciutadania. 

Recrimina que els darrers anys l’Ajuntament no hagi estat prou atent als canvis 

que s’han produït en l’oferta i la demanda. Així, no ha prestat prou atenció a la 

proliferació d’allotjaments d’ús turístic de diversa tipologia, ni tampoc ha pensat una 

planificació de futur, cosa que ha provocat problemes de convivència, de pressió 

urbanística i immobiliària. 

En conseqüència, alerta que si s’incrementa dia a dia el nombre de visitants a 
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Barcelona i, alhora, no s’amplia l’oferta més enllà dels punts habituals, es produeix un 

excés de concentració en zones de la ciutat que no poden resistir la pressió. 

Observa que aquesta situació provoca la sensació de rebuig al turisme que no 

beneficia ni el sector ni la imatge de la ciutat, alhora que posa en perill la qualitat de 

l’oferta turística de Barcelona i, per tant, posa la ciutat en risc de pèrdua de competitivitat 

amb altres destinacions. 

Creu, per tant, que s’imposa la regulació i la planificació, és a dir, l’elaboració 

d’un pla estratègic de turisme, amb horitzó en el 2020, que serveixi per garantir que l’èxit 

del turisme sigui compartit. 

Precisa que cal regular l’allotjament, la redistribució en tota la ciutat i el seu 

entorn metropolità, i que cal descentralització i desestacionalització del turisme. 

Remarca, igualment, la necessitat de garantir la convivència i de millorar la participació, 

de manera que la gent pugui decidir on reverteix una part de la taxa de l’impost turístic. 

I subratlla que és essencial mantenir la qualitat en la formació del sector turístic i 

implicar-lo a fi d’evitar la precarietat laboral. 

 

La Sra. ANDRÉS reconeix, com han fet tots els grups municipals, que el turisme 

és una oportunitat, però que cal fer-la efectiva. Destaca que el 14% del PIB de la ciutat 

prové d’aquest sector, per tant, fa notar a la Sra. Recasens que la riquesa ja està creada. 

Tanmateix, alerta que per obtenir aquest percentatge no s’hi val tot, i cal lideratge 

municipal per equilibrar, d’una banda, l’atractiu turístic de la ciutat i, d’altra banda, els 

valors identitaris i la vida veïnal. I, sobretot, s’ha d’evitar l’expulsió dels residents dels 

barris més saturats, que també han construït ells, i dels indrets propis de la ciutadania. 

Recomana mirar enrere, durant el mandat anterior, per constatar com la manca 

d’un model turístic pot afectar greument la ciutat; recorda, en aquest sentit, els col·lapses 

a Ciutat Vella, a la Barceloneta o l’Eixample. 

Entén que aquesta mesura no és una fórmula màgica, però hi avança el suport del 

seu grup perquè expressa la voluntat d’equilibrar el vessant turístic de Barcelona i la seva 

capitalitat i el vessant de la vida veïnal, i esperen que el Govern ho faci possible. 

Insisteix que volen descentralitzar no només el turisme, sinó també les 

infraestructures turístiques per tots els barris a fi que també es puguin beneficiar 

d’aquesta activitat. 

Aposta per protegir les zones emblemàtiques més densificades i massificades; 

perquè el sector turístic treballi respectant la normativa laboral i evitant la precarització, i 

que el turisme sigui respectuós amb el medi ambient urbà. 

Finalment, remarca la importància d’aquest ple extraordinari, que qualifica 

d’estratègic, i manifesta la voluntat que el Govern de la ciutat faci tot el possible per fer 

efectiu aquest nou model de turisme de Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ al·lega que no entén per què qualifiquen d’impuls 

aquesta mesura de govern, quan allò que pretén és justificar una paràlisi; afegeix que 

tampoc no entén per quin motiu parlen de procés participatiu sobre el model turístic, 

quan la realitat és que el Govern no ha participat a ningú la seva decisió de promoure una 

moratòria de les llicències d’allotjaments turístics. 

Constata que el turisme és necessari per a la ciutat, i reitera la importància que té 

en el seu PIB, i que genera més de cent vint-i-cinc mil llocs de treball. Alerta que sense 

l’activitat turística l’impacte de la crisi econòmica a Barcelona hauria estat encara pitjor. 

Fa avinent que aquesta activitat econòmica és essencial per a sectors vinculats a la 

restauració, el comerç o el transport que creen ocupació i, per tant, que generen cohesió 

social. 

Admet, però, que l’èxit del turisme a la ciutat no ha de distorsionar la manera de 

viure a la ciutat; i, com ja està passant, no ha de passar que el turisme esdevingui un 

problema per a Barcelona. 
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Fa notar a l’alcaldessa que el model turístic de la ciutat no s’ha improvisat en 

quatre anys ni ha estat fruit de la casualitat, sinó que es començà a gestar arran dels Jocs 

Olímpics del 1992, moment en què governava Iniciativa per Catalunya, de manera que, 

en certa manera, el govern actual també és responsable del model que ara critica tant. 

Recrimina al Govern que hagi optat per una mesura que paralitza inversions, que 

genera desconfiança i que pot tenir conseqüències jurídiques, i fa notar que la moratòria 

és d’àmbit de ciutat, quan podria haver quedat circumscrita als barris amb més 

concentració turística. 

Entén, doncs, que han optat per la solució més fàcil: aturar-ho tot a veure què 

passa; altrament, el Govern ni proposa res ni té cap model turístic. En aquest sentit, 

pregunta quin és el pla de xoc que ha previst per rectificar una situació que no es cansa de 

denunciar. 

En aquesta línia, proposa l’increment del nombre d’inspectors per posar fre a la 

proliferació d’allotjaments turístics irregulars o d’aquells que, sent legals, no respecten la 

convivència ni les normes. Afegeix la proposta d’un protocol d’actuació de la Guàrdia 

Urbana per millorar la seva eficàcia, i per donar resposta als veïns dels barris saturats, i 

pregunta per què no hi ha més agents cívics al carrer. 

Demana, igualment, que s’agilitin i es promoguin els canvis necessaris per al 

tancament exprés dels allotjaments turístics irregulars o que generen molèsties; proposa 

que es demanin competències plenes a la Generalitat i al Consell Comarcal, en un 

posicionament clar per l’economia col·laborativa, i pregunta què passarà amb els vint 

milions d’euros de la taxa turística i a què es pensen destinar. 

Acaba la seva intervenció preguntant al Sr. Pisarello si els garanteix que el primer 

trimestre de 2016 estarà aprovat el nou pla urbanístic. 

 

La Sra. LECHA es refereix al creixement exponencial del turisme els darrers 

anys, i al fet que la superpoblació que fa un temps només afectava la Barceloneta, la 

Sagrada Família o els entorns del Park Güell s’ha acabat estenent a tots els barris de 

Ciutat Vella, l'Eixample, Gràcia i, des de fa poc, al barri del Poblenou. 

Considera que tal com s’ha plantejat aquest ple no respon a una diagnosi acurada 

dels impactes del turisme a escala econòmica, social i, sobretot, ambiental. Entén que 

hauria estat una bona oportunitat per analitzar la situació de la ciutat amb agents que fins 

ara han estat exclosos. 

Al·lega que, atès el creixement incontrolat del fenomen turístic, s’ha arribat a la 

massificació amb la complicitat absoluta dels anteriors governs municipals; s’ha 

prioritzat el turisme per damunt de qualsevol altra política de creació de riquesa a 

Barcelona, i la fita ha estat l’increment de benefici, focalitzat en les operacions 

urbanístiques adreçades al turisme, entre les quals la reforma del passeig de Gràcia, de la 

Diagonal, la marina de luxe del Port Vell, o el Paral·lel, obviant les necessitats dels 

barris. Destaca que, en molts anys, no han vist cap política encaminada a protegir el petit 

comerç, a evitar la gentrificació o a afavorir l’arrelament del jovent als seus barris; com 

tampoc una planificació urbanística per al gaudi dels espais públics per part de veïns i 

veïnes. 

Alerta que Barcelona pateix pèrdua d’identitat, i que la situació de col·lapse i de 

massificació turística provoca una ciutat degradada, d’aparador, un circ de modernitat 

mal entesa, d’enaltiment de la memòria de la burgesia i de les classes dirigents, mentre la 

història dels darrers trenta anys resta ignorada o destruïda. Posa, a tall d’exemple 

d’aquesta afirmació, el barri del Poblenou, que va ser motor industrial de la ciutat els 

segles XIX i XX, i que ha vist com la seva memòria ha estat esborrada amb 

enderrocaments, o bé que els seus edificis industrials s’han convertit en seus d’empreses 

de la modernitat en mans privades. 

Fa avinent que el fenomen de la desaparició de la memòria de la Barcelona 

treballadora i lluitadora de principis del segle XX genera perplexitat a molts historiadors. 
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Observa que la proposta de creació d’un consell de turisme i ciutat, un òrgan obert 

a la participació, necessitarà la contribució de professionals del medi ambient, atès que la 

contaminació ambiental, acústica i les afectacions en la dinàmica del litoral, de les quals 

en bona part és responsable el turisme i els més de set-cents creuers que arriben 

anualment al port de la ciutat, afecten directament la salut dels residents. 

I afegeix que la manca d’una anàlisi concreta de la precarietat laboral en l’àmbit 

de l’activitat turística fa que la consideració de distribució equitativa i transversal dels 

beneficis que genera el turisme que s'expressa en la mesura quedi esvaïda i sense 

contingut, ja que no implica el control, la inspecció, el seguiment de tot aquell empresari 

que no respecti les condicions laborals. Remarca que quan es parla de beneficis es fa 

referència a les grans empreses turístiques. 

En conseqüència, proposa la creació d’una borsa de treballadors i treballadores 

del sector turístic, gestionada per un servei d’ocupació municipal, que ara com ara no 

existeix; amb l’obligació a les empreses turístiques de contractar una proporció de 

treballadors i treballadores d’aquesta borsa, preferentment persones a l’atur de llarga 

durada i dones. 

 

La Sra. SANZ, quarta tinenta d’alcaldia, enceta el segon torn de paraules posant 

en relleu que tots els grups han destacat que aquesta mesura inicia un debat i a establir un 

espai per tractar el model turístic de la ciutat, i avança que la voluntat del Govern és que 

aquest debat sigui sincer i de futur, tal com han demanat molts veïns i veïnes de la ciutat, 

la FAVB, plataformes i bona part del sector econòmic vinculat al turisme. 

Manifesta que han volgut deixar enrere els debats puntuals i les respostes 

fragmentades, que s’han revelat com a ineficaces i ineficients; a més de tota la normativa 

impulsada per l’anterior govern de CiU, sempre amb el suport del PP. 

En aquest sentit, s’adreça a la Sra. Recasens per fer-li notar que és sorprenent que 

exigeixi al Govern un pla de turisme, quan l’anterior govern ja en tenia un que va deixar 

tancat en un calaix durant quatre anys, mentre que els darrers tres mesos de mandat es va 

limitar a fer un pacte local, sense temps per debatre’l. 

Altrament, manifesta que el Govern municipal vol impulsar un debat real, que no 

passa per un acord polític com el de CiU i el PP, en el context d’una acció focalitzada en 

la barra lliure i la desregulació del turisme, que ha generat no només problemes socials i 

de convivència, sinó que ha fet un mal favor a l’atractiu turístic de la ciutat. 

En conseqüència, assenyala que allò que proposen amb la mesura de govern és 

impulsar aquest debat, i que per fer-ho bé calia suspendre preventivament, temporalment 

i cautelarment l’atorgament de llicències, tal com han recomanat diverses vegades els 

experts i les persones implicades. Recorda que la suspensió també s’ha fet altres vegades, 

com en el cas dels habitatges d’ús turístic, o actualment pel que fa a la regulació de les 

associacions cannàbiques. 

Manifesta la voluntat del Govern de dissenyar un pla amb tots els actors 

implicats, de donar una resposta global i coordinada, atès que l’objectiu no és la 

suspensió per ella mateixa, i remarca que el futur dels projectes suspesos l’hauran de 

decidir entre tots en un marc de debat i participació ciutadana. Per tant, el Govern treballa 

des del primer moment per fer possible aquest debat real, amb urgència arran de la 

inacció del govern anterior, i també per voluntat política. 

 

La Sra. RECASENS replica a la Sra. Sanz que ja no es poden escudar en la 

pancarta, que ara els toca governar. Altrament, entén que la tinenta d’alcaldia fa 

d’oposició de l’oposició, alhora que en la mesura es limiten a afirmar que estan revisant 

actuacions diverses, sense cap proposta concreta i pròpia. 

 

El Sr. SIERRA observa que la suspensió de llicències d’allotjaments turístics no 

resol res, sinó que un seguit de municipis de l’àrea metropolitana captaran les inversions 
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que Barcelona refusa, malgrat que haurà de continuar entomant l’impacte negatiu del 

turisme. 

Insisteix, doncs, que cal un model global, alhora que confia que el Consell de 

Turisme i Ciutat que avui aprovaran crear sigui proactiu i en benefici de la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS comenta, quant al Pla estratègic de turisme, que per al seu grup 

és cabdal que vagi lligat a cadascun dels plans d’usos dels districtes. 

Un altre aspecte que apunta és la necessitat de tractar el turisme amb la 

transversalitat que requereix. 

Pel que fa a la convivència, el principal problema generat per l’activitat turística, 

recorda que el seu grup va llançar en campanya la idea de la policia turística, una unitat 

especialitzada i que, mitjançant la mediació, resolgui els petits conflictes que es generen 

amb la ciutadania. 

Finalment, quant a la suspensió de llicències, esmenta un seguit d’aspectes que els 

preocupen i sobre els quals demanen una resposta. Així, pregunta què faran, un cop feta 

la suspensió, amb la Torre Agbar o la Deutsche Bank buides de contingut. Precisa que no 

defensen pas que s’hi hagin de fer hotels, però sí què té pensat el Govern per donar-los 

contingut. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda els representants de l’AV de la Barceloneta, presents en 

aquesta sessió. 

Replica que no fóra just atribuir la situació actual dels habitatges turístics il·legals 

a trenta dos anys de governs municipals de progrés. Insisteix que és fruit de quatre anys 

de connivència de CiU i el PP, i ho il·lustra amb el fet que el 2010 hi havia 1.700 

habitatges turístics a Barcelona, i un 22% d’inspeccions fetes, mentre que el 2014 hi 

havia 9.884 habitatges turístics, i només la inspecció del 3,5%. 

 

La Sra. SANZ tanca les intervencions posant de manifest que el Govern és 

plenament conscient de les eines que té a l’abast, i que vol emprar-les al servei de 

tothom, des del diàleg i el consens, per aconseguir equilibri entre veïns i veïnes i 

l’atractiu turístic de la ciutat. 

Puntualitza que han recuperat l’urbanisme al servei de la ciutat i no dels interessos 

particulars; i afirma que el Govern estarà al servei del conjunt de la ciutadania, i prendrà 

les decisions necessàries per garantir que pugui viure amb dignitat en tots els barris; 

mesures que permetin dignificar i diversificar l’economia, perquè només partint d’això 

tindran un model turístic que generi beneficis per a tothom. 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

Propostes d’acord 

 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

3.-  1r- CREAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 19 de les normes 

reguladores de la participació ciutadana, el Consell Turisme i Ciutat, com a òrgan de 

participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques i 

estratègies sobre el turisme a la ciutat. 2n-  ASSIGNAR-LI les funcions següents: a) 

Assessorar el Govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies 

estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme. b) Proposar mesures d’actuació 

referents al turisme i a garantir la seva sostenibilitat. c) Elaborar estudis o dictàmens 

sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia. d) Elaborar un informe 
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anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona, en què figurin les actuacions 

més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp. 3r- ESTABLIR les regles bàsiques 

de composició i funcionament del Consell Turisme i Ciutat següents: a) El Consell 

Turisme i Ciutat serà presidit per l’alcaldessa —o regidor/a que delegui— i estarà 

integrat per un regidor o regidora de cada grup municipal de l’Ajuntament i per 

representants escollits d’entre les entitats del sector en el nombre que es determini en el 

reglament de funcionament intern del Consell. També en formaran part, a títol individual, 

experts de l’àmbit professional, acadèmic i científic i personalitats de reconeguda vàlua 

dins el sector, en un percentatge de fins a un terç del total de membres del Consell. b) El 

Consell Turisme i Ciutat haurà d’elaborar el seu propi reglament de funcionament intern i 

sotmetre’l al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, segons el 

procediment previst a aquest efecte en el Reglament orgànic municipal. c) El Consell es 

reunirà com a mínim un cop cada trimestre. d) El Consell Consultiu s’adscriu 

funcionalment a la Primera Tinència d’Alcaldia, que li dóna suport tècnic i administratiu 

a través de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. e) Els temes sobre els quals el 

Consell ha d’assessorar són sotmesos al president o presidenta pel primer tinent 

d’alcalde. f) Poden assistir a les sessions del Consell els membres del Govern i els càrrecs 

de l’Administració municipal que siguin requerits a aquest efecte per la presidència, amb 

la finalitat d’informar sobre els assumptes propis del seu àmbit sectorial. 

 

El Sr. COLOM presenta aquesta proposta d’acord, que situa en l’àmbit de 

l’activitat turística que, a banda de beneficis, genera un seguit d’efectes a la ciutat. 

Apunta que és responsabilitat de tothom saber aprofitar aquests beneficis i estendre’ls al 

conjunt de la ciutadania i, alhora, corregir els aspectes negatius del turisme en l’àmbit 

urbà. Per aquest motiu, diu que s’han plantejat la necessitat de construir un espai 

permanent de diàleg i treball amb el conjunt de la ciutadania, el Consell de Turisme i 

Ciutat, que avui porten a debat i aprovació del Ple. 

Destaca que la voluntat del Govern d’incorporar els actors econòmics, socials i 

veïnals en representació del conjunt de la ciutadania en la governança de l’activitat 

turística se sustenta en les diverses reflexions que ha suscitat el fenomen al llarg dels 

darrers anys. 

Indica que el Pla estratègic de turisme 2010-2015 recull la necessitat de crear un 

consell de turisme i ciutat, que formalitzi un ampli espai de debat i de reflexió compartit 

entre tots els actors implicats, amb criteris de transversalitat i màxima representació. 

Precisa que el Consell de Ciutat, en la seva declaració sobre el turisme aprovada el 10 de 

novembre de 2014, també reclamava un debat amb participació àmplia; igualment, es 

refereix a les bases per un pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable 

i sostenible, elaborades en el procés Barcelona Ciutat i Turisme, el primer trimestre 

d’enguany, que també insistia en un treball participatiu entre els diferents agents 

implicats en el turisme i la ciutadania. 

Afegeix que en la mesura de govern que acaben de presentar es planteja que el 

debat del pla especial de regulació d’allotjaments turístics i l’actualització del Pla 

estratègic de turisme de Barcelona 2016-2020 es faci en el marc del Consell Participatiu 

de Turisme, que entre altres objectius té l’assessorament i la participació en la 

planificació estratègica en matèria de turisme, el foment del coneixement, l’avaluació de 

la gestió de l’activitat turística i la capacitat d’emetre informes en tots aquells aspectes 

d’especial rellevància. 

 

La Sra. RECASENS qualifica de repetitiva la informació que els acaba de donar 

el Sr. Colom amb referència a les intervencions anteriors, i sense cap unitat d’acció. 

Dirigint-se a la Sra. Andrés, li diu que cal molta gosadia per afirmar, com ha fet 

en el debat de la mesura de govern, que les irregularitats en els habitatges d’ús turístic 

s’inscriuen en el mandat anterior, i li recorda el Pla d’usos de Ciutat Vella i la llavors 
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regidora del Districte, Itziar González. 

Fetes aquestes observacions, ratifica que el seu grup té un model de turisme 

responsable i sostenible des dels vessants econòmic, social i mediambiental, que van 

explicar en moltes ocasions. Subratlla que en el mandat anterior van tirar endavant el Pla 

estratègic de turisme 2011-2015, i que ara en cal un de nou. 

 

Pel que fa a la denominació del consell, la creació del qual avui aprovaran, 

suggereix que es capgirin els termes i que es denomini Consell de Ciutat i Turisme, i els 

recorda que el seu grup va deixar un esborrany de reglament a punt. 

Demana al Govern que no perdi més temps i que no confongui participació amb 

inacció; i subratlla que el turisme és èxit, però també que cal governar-lo, regular-lo i 

encaixar-lo. 

 

El Sr. SIERRA avança el vot favorable del grup de Ciutadans a la creació 

d’aquest Consell de Turisme i Ciutat; no obstant això, puntualitza que aquest òrgan, 

compost per regidors d’aquest ajuntament, experts i representants dels sectors implicats 

en l’activitat, en cap cas ha de deixar de ser consultiu i passar a tenir conclusions 

vinculants. 

En aquesta línia, recorda que la legitimitat democràtica i l’acció de govern no 

recau només sobre els onze regidors del Govern municipal, sinó en els 41 que són 

presents en aquesta cambra. 

 

El Sr. CORONAS fa avinent que el grup d’ERC està a favor de la creació del 

Consell, però demana a l’alcaldessa que, amb ànim d’obrir el debat a la ciutadania, 

renunciï a presidir-lo i que delegui la presidència a una persona rellevant de la societat 

civil. 

Seguidament, alerta que és urgent convocar el Consell de Turisme i Ciutat, atès 

que la situació a peu de carrer planteja, en algunes zones de la ciutat, autèntics problemes 

de convivència que cal afrontar amb mesures concretes. 

Discrepa del Sr. Sierra pel que fa a la vinculació o no de les decisions que es 

prenguin al si del Consell, atès que si aquest consistori el legitima, no entén que després 

el pugui contradir. Entén que fóra irresponsable encomanar a unes persones, entre les 

quals la representació d’aquest ajuntament, un seguit d’atribucions i, altrament, 

menystenir la seva feina. En conseqüència, entén que la vinculació, si bé no és 

directament política, sí que ha de ser de voluntat. 

 

La Sra. BALLARÍN celebra, en nom del seu grup, la creació d’aquest consell, que 

defineix com un instrument de debat i reflexió conjunta, previst ja en el Pla estratègic de 

turisme 2010-2015, que mai no va veure la llum durant el mandat anterior. Afegeix que 

es tracta d’una mesura que el PSC va incorporar en el seu programa electoral municipal. 

Precisa que el Consell ha de fer possible debatre i consensuar el model turístic de 

Barcelona de present i de futur; ha de permetre un abordatge integral dels grans reptes de 

futur, entre els quals la regulació i el control dels allotjaments, la millora de l’encaix de 

l’activitat turística en la vida quotidiana de la ciutat, explicar a la ciutadania els beneficis 

que reporta aquesta activitat econòmica en termes de creació de riquesa i d’ocupació i 

definir la relació entre turisme i model comercial. 

Valora la creació del Consell Turisme i Ciutat com un fet transcendental i 

assegura que vetllaran perquè sigui útil i operatiu; en aquest sentit, assenyala que s’ha de 

dotar d'un reglament que fixi una composició representativa; volen que es defineixin uns 

procediments de treball clars i àgils, que no permetin discussions que s’eternitzin, i entén 

que la participació necessita temps, però no tot el del món. 

Demana que l’Ajuntament doti aquest consell de tots els recursos per fer la seva 

feina, fugint de tòpics i demagògies, treballant amb dades objectives i arribant als 
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màxims consensos possibles. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que la creació d’aquest consell amaga, en 

realitat, la incapacitat d’acció del Govern. Fa avinent, a més, que la seva creació ja estava 

prevista en el Pla estratègic de turisme 2010-2015, i que fa pocs mesos el llavors alcalde, 

el Sr. Trias, també en va anunciar la constitució. 

Aprofita per recordar l’existència de tres organismes que treballen en l’àmbit del 

turisme. El primer, Turisme de Barcelona, que inclou representants municipals, de les 

administracions, del sector i dels sindicats; en segon lloc, esmenta el Consell de Ciutat, 

on es tracten aspectes importants per a Barcelona, entre els quals, òbviament, el turisme. 

I, finalment, la Taula de Ciutat i Turisme, que és el punt de trobada del govern i el sector; 

i afegeix que fa pocs dies la síndica de Barcelona també s’ha sumat al debat amb un 

seguit d’aportacions i recomanacions. 

Remarca que emetran un sí escèptic a aquesta aprovació, amb el desig que 

l’anàlisi, la participació i la presa de decisions no es perdin per laberints administratius 

que retardin decisions o, fins i tot, les impedeixin. 

Recorda que aquest acord, a més, requerirà l’aprovació inicial del reglament del 

Consell, que no arribarà abans de l’octubre, a més del seguit de tràmits posteriors a 

aquesta aprovació inicial, que faran que el Consell no pugui funcionar plenament fins al 

desembre o el gener de l’any vinent. 

Conclou que la participació és positiva, però adverteix a l’alcaldessa que ja és 

hora de prendre decisions. 

 

La Sra. LECHA observa que aquest ple ha estat forçat pel calendari, i vol deixar 

ben palès que el plantejament d’aquest consell com un espai comú per a tots els actors 

implicats en el fenomen turístic obvia tot allò que s’ha treballat des del carrer. Precisa 

que en barris de la ciutat, com ara la Barceloneta o la Sagrada Família, per posar dos 

exemples paradigmàtics, s’han constituït plataformes, i que les associacions de veïns han 

fet estudis de l’afectació del fenomen plantejant reivindicacions ben clares. 

En conseqüència, assenyala que el grup de la CUP considera que s’està 

institucionalitzant tot allò que ja existia en molts barris de la ciutat. 

Proposen, doncs, la creació d’una taula veïnal de turisme a cada barri de la ciutat, 

amb funcions deliberatives i conclusions vinculants i, a més, la constitució d’un 

observatori permanent de turisme a la ciutat en què participin totes les taules veïnals. 

Entenen que d’aquesta manera es treballaria en situacions molt més reals. 

 

El Sr. COLOM enceta el segon torn de paraules dient a la Sra. Recasens que no 

pot acusar el Govern d’inacció, quan l’anterior en quatre anys no va aconseguir aprovar 

la creació del Consell. 

Replica que el Govern municipal creu en la participació, sabent que ha de tenir 

capacitat d’incidir en els resultats; en conseqüència, encara que formalment aquest 

consell sigui consultiu, el Govern li atorga la capacitat d’incidència. 

Quant als organismes que treballen en l’àmbit del turisme i que ha esmentat el Sr. 

Fernández Díaz, es refereix al fet que la síndica els ha reclamat fa pocs dies la creació de 

nous espais de participació, i en aquest cas, entén que el Consell garanteix la participació 

àmplia que els altres espais no permeten en la mateixa proporció. 

 

La Sra. RECASENS replica que la creació del Consell forma part de les trenta-

cinc mesures del pacte local, per la qual cosa nega que vagin amb quatre anys de retard. 
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Manifesta la voluntat que, novament, no transcorri un any per a la redacció d’un pla 

estratègic per després portar-lo a aprovació del Ple, que en el mandat anterior no es va 

aconseguir. 

Finalment, demana al Govern que no menystingui les trenta-cinc mesures i el pacte 

local que l’anterior govern va deixar a punt. En aquest sentit, considera que la diagnosi ja 

està feta, i creu que ja és hora de passar a l’acció. 

 

El Sr. SIERRA valora positivament la participació en el Consell de veïns i sectors 

implicats en el turisme, però reitera que la representativitat democràtica de tots els 

barcelonins està en aquesta cambra, en els grups municipals, que són els qui han de prendre 

les decisions. 

Puntualitza que un consell consultiu s’ha de tenir en compte, però sense buidar les 

competències d’aquest consistori en benefici d’uns col·lectius que no ostenten la 

representativitat de tota la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS subscriu la necessitat d’accions urgents, però també d’observar, 

planificar, regular, descentralitzar i garantir la convivència i la qualitat, que han de ser els 

objectius del Consell. 

 

El Sr. COLOM tanca les intervencions dient que darrerament han escoltat moltes 

veus que han manifestat que el turisme és cosa de tots i, per tant, porten a aprovació la 

creació d’aquest consell, en què han d’estar representades totes les entitats. 

Indica que aquestes entitats hauran de ser coresponsables i basar-se en la confiança 

mútua per poder afrontar el debat sobre el turisme, generant noves idees i nous espais de 

diàleg i cooperació a fi d’acarar el turisme en benefici del conjunt de veïns i veïnes de la 

ciutat i garantir la convivència entre residents i visitants. 

 

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

i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

4.-  INICIAR els tràmits per estudiar l’aplicació i, si escau, la revisió de 

l’ordenança de terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels sectors implicats i 

del conjunt de la ciutadania. 

 

Es presenta el text transaccionat següent: 

 

INICIAR els tràmits per estudiar l’aplicació i, si escau, la revisió de l’ordenança de 

terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels sectors implicats i del conjunt de la 

ciutadania. Realitzar l’informe anual del 2014 sobre l’aplicació de l’ordenança de terrasses 

(tal com estableix l’article 91 de l’ordenança esmentada) incloent també el primer semestre 

del 2015. 

 

La Sra. SANZ recorda que aquest acord ha estat transaccionat amb la incorporació 

de darrera hora de l’aportació del grup del PP, de la qual tots els grups municipals han tingut 

coneixement en temps i forma. 
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Contextualitza la presentació d’aquest punt en aquest ple extraordinari fent 

referència a l’existència de l’ordenança reguladora de les terrasses, aprovada el desembre 

de 2013, impulsada pel govern de CiU amb el suport del grup del PP. 

Indica que l’ordenança no va néixer amb el consens veïnal ni dels gremis, ni 

tampoc no va obtenir el suport polític de la majoria de grups. Puntualitza que l’ordenança 

esmentada determina els terminis d’aplicació de les regulacions específiques de les 

terrasses, i per a totes estipula dates concretes, la primera de les quals el gener de 2015. 

Concreta que l’ordenança planteja, d’una banda, restriccions poc raonables i, 

d’altra banda, permet ocupacions abusives en moltes zones de la ciutat. En conseqüència, 

el nou govern es troba, el juliol de 2015, que molta de la feina que s’havia d’haver fet 

durant l’any i mig de vigència de l’ordenança no ha estat feta, tret de tres campanyes 

informatives, dues de municipals i una del gremi de restauració. Afegeix que no disposen 

d’una avaluació de l’impacte de l’ordenança, ni d’una anàlisi de les queixes de veïns i 

veïnes i del gremi arran de la seva aplicació. 

Per tot plegat, assenyala que el nou govern, en tan sols un mes de mandat, s’ha 

reunit amb tots els afectats, amb els professionals i tècnics de la casa, i planteja solucions 

que s’inicien amb aquest acord que avui presenten. 

Precisa que en l’acord proposen elaborar un informe explicatiu de l’aplicació de 

l’ordenança, convocar la comissió tècnica de terrasses, incloent la concurrència de la 

FAVB, i impulsar una proposta de modificació de l’ordenança vigent, recollint totes les 

veus. 

 

El Sr. VIVES considera que aquest acord ha estat substancialment millorat per la 

transacció oferta pel grup del PP, que situa en el marc adequat la proposta inicial. 

Recorda que partien d’una situació en què existien disset normatives diferents per 

regular les terrasses de la ciutat, amb discrecionalitat total per a la seva aplicació en els 

districtes. En conseqüència, l’anterior govern va generar la unificació d’aquelles 

normatives, mitjançant una comissió tècnica amb presència dels gremis. Precisa que van 

impulsar un desplegament pedagògic de la nova normativa, amb tres fases 

d’implementació; destaca que es van fer revisions i inspeccions que no tenien vincle 

administratiu a fi d’informar els restauradors. 

Per tot plegat, considera del tot gratuïta l’afirmació de la tinenta d’alcaldia quant 

al fet que l’ordenança està mancada de suport. Remarca que per a l’anterior govern allò 

més important era la preservació de la convivència de l’ús intensiu de l’espai públic amb 

els residents. 

Afegeix que l’ordenança incorpora elements que fan possible la seva revisió 

permanent, de manera que considera la proposta d’avui absolutament innecessària. 

Avança, per tant, l’abstenció del grup de CiU. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que és justament aquest acord allò que justifica la 

convocatòria d’aquest ple extraordinari, atès que l’efecte produït per l’aplicació d’una 

normativa, que al seu parer no va estar ben pensada ni ben treballada, està tenint 

conseqüències molt nefastes en un sector econòmic que en aquesta època de l’any té la 

màxima activitat. 

Dit això, aprofita per saludar les persones del gremi de restauració que avui són 

presents en aquesta sessió, expectants davant la possible modificació de l’ordenança de 

terrasses a fi de garantir que les seves activitats econòmiques, en plena temporada 

d’estiu, no s’emmarquin en una situació d’inseguretat i d’incertesa jurídica com passa 

actualment. 

Addueix que aquest Plenari del Consell Municipal té l’obligació d’atendre les 

peticions del sector, que demana concretament la modificació de dos articles del text 

normatiu; en conseqüència, és competència del Ple de prendre les mesures necessàries, 

amb caràcter d’urgència, a fi de garantir la reforma de l’ordenança. 
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Per tant, apel·la a la responsabilitat del Consistori per impulsar les mesures 

necessàries a fi de garantir que aquesta activitat econòmica de restauració es pugui 

desenvolupar amb normalitat. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el grup d’ERC va votar en contra de 

l’ordenança de terrasses, a la qual va presentar vint-i-set al·legacions, de les quals el 

govern de CiU només en va acceptar dues. 

Justifica aquest vot contrari en considerar que l’ordenança era molt permissiva 

amb l’ocupació de la via pública. Precisa que, entre altres coses, discrepaven respecte al 

fet que als espais singulars de la ciutat es permetés incorporar mobiliari auxiliar a les 

terrasses, especialment perquè allò que s’hauria de fer és protegir aquests espais per al 

gaudi de la ciutadania. 

Observa que es pot constatar que en aquests espais l’ordenança ha tingut un efecte 

multiplicador en l’ús de tota mena de tancaments i mobiliari instal·lats al carrer 

permanentment. 

Entén que l’ocupació de fins al 50% de l’espai disponible per a vianants amb 

terrasses no pot afavorir mai la convivència entre l’activitat econòmica i la ciutadania. A 

parer del seu grup, aquesta situació suposa privatitzar l’espai públic, regalar allò que és 

de tothom a uns pocs. Puntualitza que amb aquesta asseveració no pretenen el tancament 

de totes les terrasses, sinó arribar a l’equilibri d’una bona convivència. 

Afegeix que l’ordenança ha multiplicat l’ocupació de la via pública, atès que tots 

els establiments de degustació també tenen dret a tenir terrassa, i es converteixen, a la 

pràctica, en terrasses de bar encobertes. 

Reitera, com ja van dir en el seu dia, que l’ordenança signada per CiU i el PP 

seria efímera, i que s’hauria de derogar amb la constitució del nou Consistori. Addueix 

que és una ordenança de “cafè per a tothom”, que no ordena les zones de més afectació, 

sinó que uniformitza i estandarditza. 

Fa notar que l’ordenança ha comportat més problemes que no pas solucions, i per 

aquest motiu, el seu grup demana la creació d’una comissió per elaborar un nou text 

normatiu, on hi hagi representació de tots els grups i els sectors implicats. 

Malgrat que són conscients que legalment no es pot aplicar una suspensió 

moratòria de l’ordenança vigent, demanen al Govern municipal que es prioritzin les 

actuacions en els casos més flagrants. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix a l’equip de govern que hagi portat aquest punt a debat 

del Ple, de la qual cosa el seu grup és el màxim impulsor arran d’una ràpida reacció 

davant l’estat d’alerta provocat per la problemàtica suscitada per les terrasses. 

Reconeix la complexitat d’aquest assumpte, i remarca que, tot i que el problema 

va ser detectat clarament el 2011, fins al 2014 no es va posar en marxa l’ordenança. Així, 

per manca de celeritat i d’acord, s’ha generat una situació d’incertesa que ha provocat 

que en tres anys es doblés el nombre de terrasses a la ciutat, amb el difícil equilibri que 

això comporta entre el sector i la ciutadania. 

 

En conseqüència, afirma que l’única solució per millorar la situació és la 

modificació de l’ordenança, i manifesta la voluntat d’introduir en la revisió alguns 

elements com la territorialització de la ciutat, la densitat i la qualitat de l’espai urbà a fi 

d’establir paràmetres de proporcionalitat de les terrasses, així com els aspectes 

d’accessibilitat i de mobilitat. 

Finalment, reclama celeritat i consens per resoldre aquest problema. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dóna la benvinguda a aquest saló de plens als 

representants del sector i de les entitats veïnals. 

Es felicita pel debat que avui tenen ocasió d’establir, i recorda que ja fa més de 
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dues setmanes que el grup del PP va demanar a l’alcaldessa que el Govern prengués un 

seguit de decisions pel que fa a l’aplicació de l’ordenança, concretament dels articles 10 i 

11. 

Agraeix al Govern que hagi acceptat l’esmena tècnica presentada pel seu grup, 

que millora el text de l’acord i que li dóna més consistència. 

En el capítol de les solucions, posa de manifest que l’ordenança preveu un seguit 

de mecanismes per millorar la seva aplicació o la seva mateixa revisió; per aquest motiu, 

l’ordenança recull l’obligació del Govern de la ciutat de presentar un informe anual. Fa 

notar que el de 2014 encara no ha estat presentat, de manera que la seva primera petició 

al Govern és que el presenti i, si és possible, hi adjunti el del primer semestre de 2015. 

Demana, tot seguit, la convocatòria immediata i urgent de la comissió tècnica de 

terrasses, i que, alhora, estudiïn la flexibilització de l’aplicació de l’ordenança per no 

arribar a la situació actual en què gairebé la meitat de terrasses hauran de tancar, amb la 

pèrdua consegüent de llocs de treball i, de vegades, generant fins i tot la inviabilitat del 

negoci. 

Remarca que aquest que acaba d’expressar és el sentit de la reclamació del grup 

del PP, que avui votarà a favor d’aquest punt, tenint en compte que, a més, s’ha acceptat 

la seva esmena. De tota manera, adverteix que avui no prenen formalment l’acord 

d’iniciar els tràmits de revisió de l’ordenança, que requeriria una aprovació inicial en el 

ple de l’octubre; així, atès que els restauradors no poden esperar fins llavors, exigeix al 

Govern que prengui decisions pel que fa a l’aplicació de l’ordenança, amb marge per a la 

flexibilitat dels criteris interpretatius, tot i que admet l’obligació de complir els textos 

normatius. 

 

La Sra. LECHA puntualitza que fins al 2013 hi havia 3.325 llicències de terrassa a 

Barcelona, que ocupaven 42.000 metres quadrats de via pública, una herència de la 

regulació dels governs del PSC i d’ICV-EUiA. En només un any, el posterior govern de 

CiU amb el seu aliat, el PP, va aconseguir incrementar la xifra fins a 4.600 llicències. 

Sense voluntat de donar més xifres, manifesta que només cal viure a Barcelona per 

adonar-se que la situació és absolutament insostenible. 

Posa en qüestió la impossibilitat de suspendre la concessió de llicències fins que 

es revisi l’ordenança, i empra l’exemple de l’actuació de l’Ajuntament de Sant Cugat, 

que el 10 d’octubre de 2014 va adoptar la mesura de suspendre la concessió de llicències. 

En aquest sentit, entén que l’Ajuntament de Barcelona no fa altra cosa que buscar 

excuses per no actuar i dilata, com és el cas d’aquest acord, la presa de decisions 

necessàries per a la ciutat. 

Pregunta si l’Ajuntament està realment disposat a obeir el moviment veïnal pel 

que fa a l’explotació privada de l’espai públic; remarca que la ciutat no és una mercaderia 

en venda, sinó que pertany a la ciutadania que l’habita, la construeix i la treballa. 

Precisa que el plantejament del seu grup no és redueix a terrasses sí o no, però fa 

notar la vinculació amb l’ordenança de civisme, que sanciona algú que beu alcohol al 

carrer o hi fa tertúlia, mentre que, a pocs metres, en una terrassa tot això és plenament 

permès. 

Així, planteja que es pot optar per carrers-mercaderia o per recuperar el dret a 

l’oci a la ciutat, l’ús de places i carrers sense intercanvi monetari. 

 

La Sra. SANZ agraeix totes les intervencions, algunes de les quals defineixen 

clarament les qüestions que reclamen decisions urgents. En aquest sentit, subratlla que 

l’ordenança de terrasses vigent uniformitza criteris, arribant a l’absurd en determinades 

zones de la ciutat i, d’altra banda, garanteix la discrecionalitat en altres zones a través 

d’ordenacions singulars recollides al text. 

Assenyala que el Govern municipal, conscient que aquesta ordenança no agrada a 

ningú, pretén establir els mecanismes que facin compatible que Barcelona tingui activitat 
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econòmica vinculada a l’espai públic, però també altres usos per a la ciutadania en 

general. 

En conseqüència, manifesta que estan atenent totes les peticions, i que entenen la 

preocupació dels afectats, de manera que el Govern està treballant a fons per resoldre una 

ordenança de terrasses que qualifica de nyap. Afegeix que tot plegat ho fan, però, 

respectant la normativa, motiu pel qual han lliurat als grups municipals, abans del debat 

d’aquest punt, un informe de Serveis Jurídics sobre tot allò que es pot fer amb 

immediatesa segons el que està estipulat en la mateixa ordenança, respectant, alhora, tots 

aquells restauradors que ja s’hi han adaptat. 

Insisteix que el Govern té la voluntat que l’activitat econòmica vinculada a les 

terrasses no sigui un problema per a la ciutat, cosa que ara com ara no s’ha aconseguit. 

Agraeix la bona voluntat de col·laboració per tirar endavant les modificacions de 

l’ordenança, i expressa la confiança que des del consens i el diàleg aconseguiran una 

normativa que permeti l’encaix. 

 

El Sr. VIVES mostra la seva perplexitat per la intervenció de la Sra. Sanz, atès 

que fa pocs mesos s’expressava en sentit contrari; així, denunciava que sobraven 

terrasses, que les distàncies eren insuficients, tot i que ara en proposa una de molt més 

gran; deia que sobraven taules en cada terrassa, i que no es podien instal·lar davant de les 

façanes. 

Considera que aquest canvi diametral d’opinió respon al fet que s’ha espantat, i 

remarca que per governar s’han de tenir les idees clares. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que seguretat jurídica no és que arribi un camió a un local de 

restauració i s’emporti el mobiliari de la terrassa, i es referma en el fet que ara és moment 

de prendre decisions per garantir que aquestes activitats econòmiques es desenvolupin 

amb seguretat jurídica; que es garanteixin els drets de les persones amb mobilitat reduïda 

i a tots els veïns i veïnes; aplicar mesures per vetllar pel descans dels veïns en espais amb 

ocupació excessiva de l’espai públic, i aplicar ordenacions singulars en algunes zones a fi 

de garantir que aquestes activitats econòmiques es desenvolupin amb normalitat, i, 

sobretot, assegurar que no es perd ni un sol lloc de treball per l’aplicació de l’ordenança. 

 

La Sra. SANZ respon al Sr. Vives que el Govern sap perfectament on va. 

Subratlla que des del primer moment s’han posat a recuperar l’urbanisme per a les 

persones, posar-lo al servei de la ciutat i no d’interessos privats com feia directament ell. 

Destaca que escolten totes les parts, i remarca que volen modificar, especialment, 

la discrecionalitat en la determinació de zones singulars, tal com han fet saber a tots els 

actors implicats. Insisteix que cal resoldre la sobreocupació, cosa que no significa que el 

Govern estigui en contra de les terrasses, sinó que siguin compatibles amb la vida de les 

persones. 

Entén que el regidor estigui molest pel fet que sigui el nou govern qui resolgui els 

problemes de la ciutat, i reitera que l’anterior govern els ha deixat un conjunt de nyaps 

que tenen voluntat de resoldre amb consens i col·laboració. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a la Sra. Sanz que prengui decisions. 

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

Ardanuy i Martí i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

dotze hores i vint-i-cinc minuts. 


