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Ref.: CP 

06/18 V: 

20/04/2018 
 

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

Barcelona, el dia DEU d’ABRIL de DOS MIL DIVUIT, 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. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 

Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Gala Pin 

Ferrando, Laura Pérez Castaño, Josep M. Montaner Martorell, Eloi 

Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i 

Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Mercè Homs i Molist, Francina Vila 

i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond Blasi 

i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco 

Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso 

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

Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, 

Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín 

Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles 

Esteller Ruedas, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens, 

Eulàlia Reguant i Cura i el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel 

secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

La Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago assisteix de forma telemàtica a la 

sessió, i expressarà el seu vot remotament per mitjans electrònics en 

virtut del que disposen els articles 10.3, 84.2 i la disposició addicional 

tercera del Reglament orgànic municipal, segons redacció donada en 

la modificació del reglament esmentat, aprovada definitivament per 

acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer d’enguany. 

 

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

Juncosa. Excusa la seva absència l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

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

les nou hores i deu minuts. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que aquesta sessió extraordinària 

consta de tres punts: dues proposicions d’iniciativa ciutadana, atès que 

les d’iniciativa municipal han estat retirades, i un punt referent a la 

connexió dels tramvies. 

Fa avinent que avui estrenen la modificació del ROM aprovada pel 

Plenari fa poc respecte a la participació telemàtica, en aquest cas per 

absència de la regidora Mercedes Vidal a causa d’un ingrés 

hospitalari; i informa, també, que fa uns minuts el tinent d’alcaldia 

Jaume Asens ha patit una caiguda, motiu pel qual està absent de la 

sessió a fi de rebre atenció mèdica; i precisa que, en aquest cas, han 

acordat amb el principal grup de l’oposició que si escau que alguna 
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votació vagi d’un vot ja ho resoldran, com s’ha fet altres vegades, ja 

que no hi ha hagut temps material per gestionar l’assistència 

telemàtica. 

Fets aquests aclariments, obre la sessió extraordinària del Plenari del 

Consell Municipal, i indica que els dos primers punts es debatran 

conjuntament i es votaran per separat. 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
 

1.- (1477/17) Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 

35 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de 

Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana següent: 

 

D’iniciativa ciutadana: 

 

Promoguda per l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres, 

per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Vol vostè que la gestió 

de l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?” 

 

Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referent a l’apartat 

primer és d’àmbit de ciutat. 

 

Tercer.- ESTABLIR que poden participar les persones majors de 16 

anys inscrites al padró municipal de Barcelona. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de  

la comissió de seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la 

publicació d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer 

general d’entitats ciutadanes que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant 

escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de 

consulta. 

 

Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

La Sra. PIN observa que aquesta intervenció hauria de correspondre 

als veïns i veïnes i entitats que han promogut la recollida de signatures 
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que avalen les iniciatives sobre la gestió de l’aigua, i del canvi de nom 

de l’actual plaça Antonio López. 

Fa avinent que el debat hauria de ser arran de les preguntes 

formulades, cosa que no es complirà, atès que en el moment que s’ha 

sabut la pregunta sobre la gestió pública de l’aigua, l’empresa Agbar 

ha endegat un ofensiva judicial, no només perquè no es formuli la 

pregunta, sinó també per minvar el dret d’aquesta institució a 

preguntar a la ciutadania; en definitiva, ha suposat un atac en tota 

regla a la sobirania municipal. Per tant, considera que avui han de fer 

un exercici de defensa de la Carta municipal, d’aquesta corporació 

com a institució i de la democràcia municipal. 

Conclou, doncs, que es tracta de posar en qüestió si decidir el futur de 

la ciutat està en mans d’una multinacional com Agbar o bé, altrament, 

correspon a la sobirania popular representada per aquest plenari. 

A fi de fer un debat net, assenyala que van decidir retirar les dues 

iniciatives que presentaven com a govern, a fi que se susciti únicament 

a partir de les iniciatives ciutadanes. 

 

El Sr. BLASI desitja que l’ensurt que ha patit avui Jaume Asens, i 

l’hospitalització de la regidora Vidal, no tinguin major transcendència. 

Dit això, recorda que el seu grup es va abstenir en les normes de 

participació ciutadana perquè, malgrat creure-hi fermament, no els 

convencia la manera com la planteja Barcelona en Comú,  entenent 

que el Govern només tenia per objectiu la celebració de la 

multiconsulta el maig d’enguany. 

Precisa que aquesta posició envers la participació per part del Govern 

la van poder constatar amb el cas de la del PAM i la cobertura de la 

ronda, amb l’audiència pública dels pressupostos, la superilla, els 

carrils bici, la plaça de Llucmajor, l’alberg de la Vila Olímpica, o la 

negativa a preguntar sobre l’adhesió de Barcelona a l’AMI. 

Afirma que creuen en la participació de la ciutadania, però no de la 

manera com ho fa el Govern i, en aquest cas, considera que han passat 

d’una multiconsulta a una “multicolau”, i retreu a l’alcaldessa que no 

li interessi la participació si no és sobre ella mateixa. 

Considera, doncs, que estan pervertint una bona eina de participació 

ciutadana en benefici dels interessos propis; altrament, entenen que cal 

respectar les entitats promotores que han dipositat les seves 

expectatives en una possible consulta, i critiquen que això s’hagi 

pretès utilitzar. 

Considera, doncs, que la mala gestió del Govern en aquest cas ha 

beneficiat aquells que no volien la multiconsulta. 

Assegura que no té intenció de parlar aquí ni de prevaricació ni de 

malversació; i reclama al Govern municipal que digui les coses a la 

cara i no recorri a les xarxes socials, i assegura que al seu grup no el 

pressiona ni Agbar ni el Govern municipal. 

Entén que el Govern fomenta les preguntes en benefici de 

l’autobombo, pagant la festa entre tots; i creu que han volgut justificar 

la despesa exagerada de la multiconsulta amb el farciment de 

preguntes, conscients, tanmateix, que no desperten consens suficient 
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ni tan sols per formular-les, alhora que valora el darrer canvi de 

l’ordre del dia com un autèntic fiasco. 

Adverteix que les consultes han de servir per esvair dubtes i resoldre 

problemes, i no pas per generar-ne de nous o per pretendre legitimar 

una mala gestió. 

Reconeix l’esforç de darrera hora del Govern municipal a fi de fer els 

grups municipals corresponsables i coproductors d’una bona eina que 

ha convertit en un fracàs, i lamenta que no ho hagin fet d’entrada, ja 

que avui estarien parlant de participació i no pas de mala gestió. 

Considera que el Govern ha optat per reforçar la seva minoria amb un 

autèntic nyap, i qualifica l’alcaldessa com la reina Mides de la 

política, ja que tot allò que toca ho espatlla. Posa de manifest que les 

presses per organitzar una multiconsulta han evidenciat la 

improvisació del Govern i han hipotecat una bona eina de participació, 

i li retreu haver posat en dubte la iniciativa ciutadana. 

 

La Sra. MEJÍAS expressa, en primer lloc, els millors desitjos d’una 

ràpida recuperació per a la Sra. Vidal i el Sr. Asens. 

Dit això, assenyala que qualsevol equip de govern municipal  que 

pensi en l’interès general de la ciutadania hauria retirat aquest punt de 

l’ordre del dia. Justifica aquesta observació pels innombrables dubtes 

legals que està suscitant, i entén que el que porten a votació és un 

nyap. 

Considera, per tant, que es tracta d’una ocasió perduda per afavorir la 

participació ciutadana en assumptes que autènticament interessin o 

que tinguin alguna transcendència per al conjunt de la ciutadania. 

Entén que si el Govern hagués volgut impulsar una actuació d’interès 

general, hauria plantejat la consulta d’una altra manera, implicant la 

ciutadania, els grups de l’oposició, les entitats, associacions i 

empreses a fi que compartissin la presa de decisions. Altrament, 

constata que es troben amb l’intent d’utilitzar aquesta multiconsulta 

tant sí com no, i fins al darrer moment el Govern no ha retirat les 

preguntes, malgrat els dubtes que plantegen, amb l’objectiu d’utilitzar-

la com un instrument de propaganda d’una legislatura que saben 

fracassada. Adverteix, però, que no aconseguiran revertir-ho amb una 

multiconsulta d’aquestes característiques. 

Justifica, entre les moltes raons que els porten a votar en contra 

d’aquesta proposta, els dubtes jurídics, que han estat a bastament 

explicats per institucions, entitats i empreses; els advertiments sobre el 

reglament utilitzat, que pot contenir il·legalitats que el seu grup no 

està disposat a assumir; que el procediment realitzat està mancat de les 

garanties jurídiques mínimes; que existeixen irregularitats en la 

recollida de signatures; pròrrogues que no han estat degudament 

justificades, o fedataris que no complien amb els requisits legals ni 

estaven convenientment autoritzats. 

Afegeix que també hi ha dubtes quant a la concessió de les dades 

personals; recorda, en aquest sentit, l’existència d’una denúncia per 

l’ús d’un cens universal que no reuneix cap mena de garantia. I, 

sobretot, perquè la pregunta sobre la remunicipalització de l’aigua 

ultrapassa les competències municipals, i el Govern ho sap perquè 
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l’alcaldessa és la presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB), l’organisme que sí que té les competències per tractar la 

gestió d’un servei d’interès general com el del subministrament 

d’aigua, que alhora és un bé de titularitat pública. 

Remarca que aquesta actuació ha merescut, fins i tot, el retret dels 

mateixos treballadors de les empreses, de manera que s’ha generat un 

malestar enorme en tots els sectors implicats. 

Diu que també hi ha raons polítiques que porten el seu grup al vot 

contrari. Indica que la celebració de consultes ciutadanes obliga 

l’Ajuntament a mantenir neutralitat, que en aquest cas no existeix. 

Així, de la mateixa manera que el Govern municipal acusa lobbies 

empresarials de pressionar amb tota la seva maquinària econòmica i 

jurídica, diu que tots saben que les preguntes proposades no sorgeixen 

dels moviments socials sinó de les entitats afins a Barcelona en Comú 

—alimentades amb diner públic—, per crear una aparença de 

reivindicació social que és inexistent, i que tan sols respon a interessos 

polítics per impulsar iniciatives adients a les seves promeses 

electorals. I retreu que no han estat capaços de tirar-les endavant per la 

seva manifesta incapacitat per dialogar. 

Insisteix que les preguntes no són d’interès general, sinó de l’interès 

de Barcelona en Comú, amb les quals pretén encobrir el fracàs de les 

seves polítiques, i emmascarar la participació traslladant decisions que 

el Govern és incapaç de prendre i de gestionar. 

Al·lega, finalment, que el seu vot contrari respon també a raons 

econòmiques, ja que consideren absolutament desorbitat el cost de la 

consulta; i avisa que Barcelona té altres prioritats molt més urgents 

que cal atendre pressupostàriament. Precisa que porten nou-cents mil 

euros gastats per a la logística de la multiconsulta, quinze mil euros 

per a la recollida de signatures, un crèdit d’1,5 milions d’euros que els 

hauran d’explicar a què s’ha dedicat, així com un servei de vot 

electrònic que ha costat gairebé dos milions d’euros. 

Suggereix que expliquin als pares que s’han quedat sense plaça 

d’escola bressol, o a les persones que dormen al carrer, que s’han 

gastat prop de tres milions d’euros en aquest nyap. 

 

La Sra. CAPDEVILA desitja que tant la Sra. Vidal com el Sr. Asens 

es recuperin aviat dels ensurts que han patit. 

Abans de posicionar el vot del seu grup respecte als diferents punts 

que afecten la celebració de la multiconsulta, manifesta la voluntat de 

fer algunes reflexions sobre com han arribat a aquest plenari. Remarca 

que celebren aquesta sessió extraordinària per votar només dues 

iniciatives ciutadanes, deixant fora les dues iniciatives municipals que 

s’havien previst també inicialment i que han estat retirades, i demana a 

la regidora Pin que els doni més explicacions dels motius, atès que les 

que ha donat en la seva intervenció no els han convençut. 

Considera que les coses s’haurien pogut fer molt millor; i constata que 

el Govern s’ha centrat a fer tant sí com no una multiconsulta sense 

haver treballat en profunditat les diverses opcions que el nou 

reglament de participació els dona per poder fer una consulta que 

impliqués els diferents actors de la ciutat. 
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Diu que han trobat a faltar un procés d’acompanyament de la nova 

normativa que permetés que els districtes o els grups municipals 

plantegessin consultes o iniciatives per afegir a la multiconsulta. 

Constata que els ha mancat capacitat d’interlocució amb totes les parts 

implicades, com demostra el fet que avui han d’aprovar en un ple 

extraordinari la multiconsulta, ja que els terminis se’ls han tirat al 

damunt. I recorda que diverses iniciatives ciutadanes van reclamar 

exhaurir els terminis fixats per la normativa. Això no obstant, posa en 

relleu que una de les iniciatives sorgides de la ciutadania tampoc no es 

pot presentar avui per problemes tècnics. En aquest sentit, entenen 

que, amb acompanyament i assessorament, el tema del gimnàs de 

l’Hospital de Sant Pau, per posar un exemple, s’hauria pogut presentar 

avui, i també altres iniciatives. 

Altrament, retreu al Govern que hagi volgut tirar endavant la 

multiconsulta tant sí com no, i considera que això els aboca a una 

participació baixa, cosa que no els agrada gens. 

Assegura que el seu grup creu fermament en la participació, per a la 

qual cal la implicació de tots els actors i, altrament, no calia desplegar 

un instrument com la multiconsulta, que tot i que admeten que està 

carregat de bones intencions, corre el risc d’acabar resultant estèril per 

decidir aquelles coses en què la ciutadania té molt a dir i a aportar. 

Posa de manifest que ja tenen prou experiència de consultes que han 

esdevingut un fracàs, com la Diagonal, que ho va ser per la 

participació assolida i pels recursos que s’hi van abocar; tanmateix, en 

comptes de prendre nota d’aquell error, ara s’esmerçaran tres milions 

d’euros en una multiconsulta que va en camí d’assolir uns resultats 

semblants. 

Assegura que el seu grup preferiria equivocar-se, però la gestió dels 

temps i les noves normes de participació apunten que la multiconsulta 

serà un fracàs de participació. Igualment, entenen que és un error greu 

no implicar la ciutadania. 

Malgrat tot, entén que el seu grup ha donat mostres suficients de 

voluntat per tirar endavant qualsevol instrument que permeti i 

desenvolupi de manera efectiva la participació ciutadana, per la qual 

cosa avança que votaran favorablement les dues preguntes d’iniciativa 

ciutadana. Tanmateix, no es vol estar de dir que, transcorregut un any i 

mig, el Govern municipal no ha posat a disposició dels grups 

municipals cap informe, pla de treball o anàlisi específic sobre els 

costos, viabilitat tècnica, econòmica, social i ambiental de la proposta 

d’una gestió pública de l’aigua a què es va comprometre en sessió 

plenària l’octubre del 2016. 

Indica que també votaran favorablement la celebració de la consulta 

ciutadana per sotmetre la pregunta sobre el canvi de nom de la plaça 

Antonio López pel d’Idrissa Diallo. 

 

La Sra. ANDRÉS també expressa el desig d’una ràpida recuperació a 

Mercedes Vidal i a Jaume Asens. 

Subratlla la importància de l’expedient que es porta a aprovació; i 

aprofita per destacar que la Barcelona democràtica està feta a base de 

reivindicació i de lluita veïnal, i també de governs receptius, 
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interlocució i diàleg permanent, que és la manera com han governat 

els socialistes Barcelona, des de l’alcalde Serra, passant per Maragall, 

Clos i Hereu. 

Destaca que aquest és part del seu llegat per a la ciutat, i de l’empenta 

de la Carta municipal que van voler aquests governs, i la resta de 

grups van acceptar. Destaca que es tracta de la marca i model 

Barcelona: construcció de la ciutat compartida amb la ciutadania. 

Observa que el Govern afirma que aquesta multiconsulta va de carta 

municipal, d’autonomia i de competència, però diu que va més enllà i 

abraça el dret de la ciutadania a fer la ciutat conjuntament amb el seu 

govern. Altrament, el que avui presenta el Govern municipal i les 

condicions en què ho fa no garanteix aquest dret. 

Assenyala que fer participació de debò implica processos dissenyats 

amb la voluntat política que siguin eficaços, i per això cal que siguin 

nets des de la perspectiva legal, transparents en la seva mecànica i 

eficients quant als recursos que s’hi dediquen. Diu que, tanmateix, 

avui els demanen el vot perquè l’alcaldessa pugui fer un decret de 

convocatòria d’una consulta que descriu amb l’estat de coses següent: 

el plec de clàusules de contractació de les infraestructures està suspès; 

l’adjudicació de la gestió de la votació també; i hi ha una investigació 

oberta a la Fiscalia més quatre recursos contenciosos administratius i 

dos d’administratius. 

Adverteix que una consulta en aquestes condicions significa posar en 

perill el dret de participació de la ciutadania, a fer i construir la ciutat 

conjuntament amb el seu govern i els grups municipals. 

Posa en relleu que desconeixen el pressupost de la consulta, que passa 

d’1,8 a 3 milions d’euros; tampoc no coneixen els elements de judici 

que tindrà la ciutadania per decidir sobre el fons de les qüestions 

plantejades, ara reduïdes a dues —a parer seu a una de sola—, atès 

que la resta era pur farciment. 

Retreu que els demanin el vot amb presses, conscients que el mandat 

s’acaba, posant en risc el dret de la ciutadania a la participació real, 

lliure d’obstacles que la puguin frustrar. Altrament, assegura que el 

seu grup vol una participació d’excel·lència i no pas un “multinyap”, 

ja que respecten la iniciativa dels grups promotors i el dret de la 

ciutadania, la que els és afí i la que no, a participar en aquestes 

iniciatives. 

En conseqüència, reclamen un procés net, eficaç i eficient; cosa que 

no els sembla que sigui el decret que l’alcaldessa vol impulsar per fer 

les consultes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa també el desig d’una ràpida 

recuperació dels dos membres del consistori avui absents per causes 

de força major. 

Dit això, posa de manifest que aquest ple resumeix a la perfecció la 

diferència entre la necessitat de fer les coses i l’obligació de fer-les bé. 

Així, observa que de la mateixa manera que és obligat promoure les 

consultes conforme al reglament municipal aprovat recentment, també 

és imprescindible fer-ho d’acord amb els seus continguts. Per tant, 

confirma que el grup del PP posa de manifest el seu suport absolut a la 
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consulta ciutadana en el marc de les competències municipals i amb 

compliment estricte de la legalitat. 

Apunta que això no és una novetat, ja que té antecedents en aquest 

ajuntament, com la consulta del 2010 relativa a la Diagonal; 

tanmateix, fa notar que avui parlen d’altres coses, i que es tracta de 

dur-les bé a terme; altrament, constata que el Govern municipal vol fer 

la consulta com a pretext de la seva coartada ideològica i, a sobre, ho 

fa malament. 

Fa referència als termes en què el Govern presenta les seves propostes 

de celebració de consultes, on planen grans ombres jurídiques 

relatives al procediment de contractació; recorda, en aquest sentit, que 

s’ha suspès la contractació del contracte logístic de la consulta, hi ha 

denúncies a la Fiscalia, s’han generat controvèrsies judicials al 

contenciós administratiu, i també en l’àmbit penal, entre altres motius, 

per la cessió de dades padronals de menors. 

Afegeix que en el cas de la pregunta relativa a la gestió pública de 

l’aigua, s’hauria d’haver demanat al secretari general un informe 

específic sobre la qüestió, i també a l’AMB, que presideix 

l’alcaldessa; això sense comptar amb les ombres que puguin planar 

sobre la validació de les signatures, l’exigència del nombre que en cal 

—5% del cens—, entre altres. 

Dit això, entra a valorar qüestions de fons com ara si està justificat un 

cost de tres milions d’euros per a una consulta, plena de dubtes 

jurídics, i que en el cas concret del canvi de nom de la plaça Antonio 

López ja està decidida, de la mateixa manera que s’ha fet amb el canvi 

de nom d’alguns carrers, en què s’ha procedit sense cap mena de 

consulta, només amb la decisió de la Ponència del Nomenclàtor que 

referenda el posicionament del Govern municipal. 

Afegeix que també s’ha posat en qüestió si els grups de l’oposició són 

partidaris de les consultes o no; i confirma que el seu grup n’és 

plenament partidari, però allò que refusen és que només es pregunti 

allò que preocupa els amics de l’alcaldessa i les entitats afins, 

convenientment subvencionades pel Govern municipal. Altrament, 

insisteix que el seu grup vol que es pregunti allò que incumbeix a la 

ciutadania, com ara la precipitació i improvisació de la implementació 

dels carrils bici, la unió del tramvia per la Diagonal, la prestació dels 

serveis públics, la cobertura de la ronda de Dalt o la reforma de la 

Meridiana, entre altres. 

 

La Sra. ROVIRA, en començar, expressa la solidaritat del seu grup 

amb les persones dels CDR detingudes aquest matí, en una operació 

que continua oberta. 

Manifesta que, com ja han dit altres vegades, donen ple suport a la 

participació política i l’exercici efectiu de la democràcia directa com a 

eines d’autogovern; tanmateix, vol deixar clares un seguit de qüestions 

que ja van expressar en ocasió de l’aprovació del reglament de 

participació, que es resumeixen en el fet que no s’hi val tot. 

Remarca, en primer lloc, que aquesta consulta no és vinculant, per la 

qual cosa no la consideren una participació real tal com s’hauria 

d’entendre, que, al seu parer, és allò que es produeix quan es debat i es 
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delibera sobre una qüestió determinada i, finalment, la decisió que es 

pren amb la participació és vinculant i contribueix a canviar les 

condicions materials de les persones. 

Igualment, considera que la participació no vinculant no s’ha de 

convertir en una arma de doble tall que permeti consultar-ho 

absolutament tot; en aquest sentit, diu que creuen que la consulta 

sobre drets fonamentals i drets humans no hauria de ser present en la 

multiconsulta. 

Diu que no neguen, en cap cas, la capacitat de la gent per pressionar, 

però quan els moviments populars, i la majoria d’aquest plenari, ja 

estan d’acord amb la gestió pública de l’aigua, com en aquest cas que 

els ocupa, entenen que és més indicat utilitzar la feina feta per discutir 

la implicació de la ciutadania en aquesta gestió pública i dels controls 

populars necessaris. 

Precisa que així ho van dir a l’organització que volia dur a terme 

aquesta consulta, a la qual van expressar que consideraven un error 

estratègic plantejar-ho en aquests termes. Igualment, consideren que 

poden valorar si els semblen adients o no les propostes, vinguin d’on 

vinguin, més encara quan en els programes electorals del partit que 

governa la ciutat i el de la CUP - Capgirem Barcelona, així com en la 

proposta aprovada al Plenari promoguda per ERC fa un any i mig, 

quedava molt clara la voluntat de municipalitzar la gestió de l’aigua, 

un bé comú i un dret universal. 

Afegeix que també cal remarcar que el Govern no ha fet els deures, ja 

que si pretén municipalitzar la gestió de l’aigua disposa de tots els 

instruments per fer-ho, atès que aquest plenari va aprovar, el 25 de 

novembre de 2016, una proposta, amb els vots a favor de Barcelona en 

Comú, ERC i la CUP, que instava a fixar un calendari per 

desenvolupar el procés de recuperació de la gestió totalment pública i 

directa de l’aigua, assumint-ne la gestió municipal mancomunada o 

metropolitana. Per tant, consideren que allò que s’hauria d’haver 

portat a debat és quin tipus de gestió pública volen per a l’aigua. 

Precisa que del novembre del 2016 fins a l’abril del 2018 han 

transcorregut divuit mesos d’ençà que el Plenari va expressar la 

voluntat clara de municipalitzar aquest bé comú, cosa que ja s’ha fet 

en altres ciutats com París i Berlín, o en ciutats més properes com 

Terrassa. 

Assegura que en aquest cas no es posicionen a favor d’Agbar, ni 

accepten campanyes de màrqueting en aquest sentit; i consideren 

inequívocament clar que defensen allò que pertany a la ciutadania, el 

dret a l’aigua. 

Diu que la recollida de firmes per a la consulta ha permès encetar un 

debat públic sobre la ciutat, però es qüestionen on pot arribar la 

pregunta i el resultat de la multiconsulta, si no és més enllà d’aquesta 

cambra; i considera que, altrament, és més interessant posar-se a 

treballar en el procés de remunicipalització de l’aigua. 

Per acabar, posa de manifest que davant l’ofensiva d’Agbar contra una 

consulta d’aquests darrers dies, entenen que cal refermar-se encara 

més en la necessitat de desmercantilitzar un bé comú, que tant 
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Barcelona en Comú com la CUP portaven en els seus programes 

electorals, i que la plataforma Aigua és Vida fa anys que reivindica. 

Entén que la millor i única resposta possible per a qui busca qualsevol 

escletxa per preservar els seus privilegis i el seu negoci a costa d’un bé 

comú i col·lectiu és anar de cara i tirar pel dret, valorant les decisions 

preses, tant si s’aprova avui aquesta pregunta en el marc de la 

multiconsulta com si no. Insisteix que aquest ajuntament té les eines 

per tirar endavant el seu programa electoral, i la legitimitat d’aquest 

plenari, per retornar l’aigua a la gent. 

 

El Sr. ARDANUY desitja una ràpida recuperació a Mercedes Vidal i a 

Jaume Asens. Expressat això, indica que va votar favorablement el 

reglament de participació, i a favor de les consultes ciutadanes, 

entenent que són un instrument per al bon govern. 

Puntualitza que no es posicionarà aquí respecte al fons de les 

qüestions plantejades, però sí que vol reflexionar sobre la necessitat de 

trencar el sostre de vidre existent respecte a les consultes, que valora 

com un element important a l’hora de prendre decisions. 

Finalment, avança que farà una abstenció en aquests dos punts. 

 

La Sra. PIN posa de manifest que els més de vint-i-tres mil veïns i 

veïnes que han donat suport a aquesta consulta ciutadana sobre la 

gestió de l’aigua, i els més de quinze mil que van signar a favor del 

canvi de nom de la plaça Antonio López no seran qui celebraran el 

resultat d’aquesta votació, sinó que serà l’empresa Agbar. 

Considera que acaben de fer un pas enrere en la defensa de la 

sobirania municipal, i contra un reglament de participació que van 

aprovar en aquesta cambra només amb un vot contrari. 

Diu que li sorprèn que la Sra. Andrés i el Sr. Fernàndez Díaz  

assegurin que defensen la participació i que, altrament, no siguin 

conscients que aquesta participació implica realment donar veu a la 

ciutadania i decidir sobre qüestions que posen en risc interessos 

d’empreses com, en aquest cas, Agbar. I afirma que allò que els tocava 

fer avui era refermar la capacitat d’aquest ajuntament a convocar la 

ciutadania i posar damunt la taula la voluntat expressada per veïns i 

veïnes. I aprofita per apuntar que l’alcalde Ballart, de Terrassa, els ha 

explicat les relacions del PSC amb Agbar. 

Dirigint-se a la regidora Mejías, li retreu el cúmul de despropòsits que 

ha expressat, així com la mostra flagrant de desconeixement de la 

ciutat, dels seus moviments i plataformes socials, en afirmar que la 

demanda d’una gestió pública de l’aigua no existia abans d’aquest 

mandat. 

Adreçant-se al Sr. Blasi, assegura que li sorprèn que la seva formació, 

ferma defensora de la ciutadania, avui voti en contra d’unes preguntes 

que promouen els moviments socials, i que ho faci amb una excusa 

partidista. 

Al grup de la CUP li recorda que les preguntes no les ha formulades el 

Govern, sinó que es tracta d’iniciatives populars, i no entén que es 

pugui defensar la sobirania popular per, després, votar contràriament 

una pregunta que té més de vint-i-tres mil firmes que l’avalen. 
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En conseqüència, assegura que lamenta aquestes votacions, i reitera 

que avui han fet un pas enrere com a ajuntament i, altrament, han 

donat una alegria a Agbar. Això no obstant, ratifica el compromís del 

Govern de la ciutat per continuar defensant la participació ciutadana, 

el municipalisme i la sobirania municipal. 

 

El Sr. BLASI replica a la Sra. Pin que no pretengui donar lliçons al 

seu grup sobre consultes i participació quan tenen companys i 

companyes a la presó, a l’exili i investigats per haver donat veu al 

poble d’una manera democràtica i pacífica, independentment de la 

seva ideologia i la seva procedència. 

Reclama al Govern que treballi, i que no fugi del consens perquè es 

troba còmode buscant la confrontació, cosa que només el porta a 

l’aïllament. Remarca que avui tenen un nou exemple que darrere dels 

titulars no hi pot haver fum, sinó feina ben feta; i que la participació 

ha de ser a mida de la ciutadania. 

Adverteix que les presses són males conselleres i no fan res més que 

amplificar la mala gestió, i avui la participació, concretament les 

consultes, n’han sortit mal parades. 

Entén que queda palès que, malgrat tot allò que puguin proclamar, no 

creuen en la democràcia directa, perquè l’han pervertida; i, alhora, es 

confirma que el Govern no accepta allò que no comparteix. Afegeix 

que el Govern tampoc no està per la democràcia representativa, ja que 

ha fet cas omís a molts acords de plenari o de comissió. 

Fa avinent a l’alcaldessa que avui aquest plenari evidencia novament 

que el mandat ja no té recorregut, que acaba malament i, de fet, que va 

acabar només començar. 

Assegura que no seran còmplices dels errors del Govern, dels nyaps 

improvisats i decidits de manera unilateral, i considera que ja és hora 

de passar pàgina. 

 

La Sra. MEJÍAS assenyala a la Sra. Pin que triplicar les subvencions 

directes a entitats afins no és cap reivindicació social, ni tampoc és un 

exercici de defensa de l’autonomia local, sinó un atac a les butxaques 

de la ciutadania. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que la Sra. Pin, en comptes 

d’ironitzar, ha d’entonar un mea culpa per una gestió pèssima. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que l’aposta dels socialistes per treballar 

colze amb colze amb la ciutadania és inqüestionable, i suggereix a la 

Sr. Pin que s’acosti als barris i ho pregunti a entitats i associacions de 

veïns i veïnes. 

Acusa la regidora de fer veure que existeix una mà negra darrere 

d’allò que no és altra cosa que els propis errors, i del nyap enorme en 

què ha convertit la consulta i la iniciativa ciutadana. 

Finalment, recomana al Govern que, ja que disposa d’una partida de, 

com a mínim, 1,8 milions d’euros per a la multiconsulta, els dediqui a 

coses que reclama la ciutadania, com és la cobertura de la ronda de 
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Dalt, la recuperació del bus de barri del Bon Pastor o la pacificació de 

la Meridiana, totes demandes ciutadanes que el Govern no escolta. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es ratifica en el fet que el seu grup està a 

favor de les consultes però no d’aquesta manera, sinó ben fetes; i 

demana a Barcelona en Comú que no converteixi la seva incapacitat 

per governar en un nyap jurídic, de legalitat dubtosa quant a 

continguts i procediments. 

Suggereix que si volen fer una consulta no la presentin d’una manera 

restringida; i fa avinent que d’aquí a una estona tindran ocasió de 

votar la proposició que presenta el seu grup sobre la promoció de 

consultes a Barcelona en uns termes concrets i, sobretot, referents a 

allò que realment interessa a la ciutadania i no a allò que es pregunten 

els amics i les entitats subvencionades pel Govern de la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca els torns d’intervenció remarcant que si 

d’alguna cosa no els poden acusar és de manca de garanties i de 

participació dels grups de l’oposició. Confirma que des del primer 

moment la regidora de Participació s’ha pres molt seriosament que, 

aquest, era un assumpte institucional, d’Ajuntament, i no pas de 

govern. Concreta que en aquest ajuntament s’ha aprovat un reglament 

de participació ciutadana que preveu, com una de les seves mesures 

més importants, la multiconsulta, que era una reivindicació històrica 

dels moviments socials i veïnals, i que durant el mandat precedent no 

van ser capaços d’acordar. Altrament, durant aquest mandat, després 

de molta feina amb els grups municipals i amb les entitats ciutadanes, 

finalment ha estat possible assolir un consens ampli. 

Precisa que en aquests tres anys de mandat el reglament de 

participació no només s’ha fet amb consens polític i social, sinó que 

s’ha fet també amb l’ajuda inestimable dels serveis tècnics i jurídics 

de la casa. 

En conseqüència, diu que quan sent qüestionar les garanties del 

reglament de participació, o sobre la manera com s’ha portat el procés 

de redacció, és pregunta què es qüestiona implícitament. 

Indica que, un cop aprovat el reglament pel Plenari del Consell 

Municipal, s’ha posat en marxa, ja que hi havia molta expectativa a la 

ciutat. En aquest sentit, fa referència a tres iniciatives ciutadanes que 

han recollit milers de signatures; i, atès que el procés és garantista, de 

les tres iniciatives proposades només dues han aconseguit arribar al 

Plenari, i una altra, malauradament, no hi ha arribat perquè no complia 

tots els requisits. 

Fa avinent que, arran de tot això, la multinacional Agbar ha desplegat 

una ofensiva judicial contra aquest ajuntament, no contra el Govern 

municipal, sinó contra la seva Carta municipal i la sobirania municipal 

per consultar la ciutadania sobre assumptes que li incumbeixen i per a 

la qual cosa ha fet un gran esforç de recollida de signatures. 

Constata que Agbar ha gastat una milionada en el desplegament 

d’aquesta ofensiva, i mentre hi ha grups municipals que semblen molt 



13  

preocupats pels costos de la multiconsulta, altrament, no qüestionen 

els milions que ha gastat aquesta empresa, ja no en recursos judicials, 

sinó en publicitat vergonyosa amb què ha inundat tots els mitjans de 

comunicació per intentar boicotejar la multiconsulta. 

Considera realment trist que malgrat les infinites converses que han 

mantingut amb tots els grups municipals, avui una part d’ells s’alineï 

amb els interessos privats. Observa, en aquest sentit, que el debat de 

l’aigua no és innocent, ja que posa en joc un negoci de centenars de 

milions d’euros a costa d’especular amb un bé de primera necessitat 

com l’aigua, i no és per gust que Agbar es gasta tants diners en 

publicitat i advocats. 

Assegura que lamenta especialment, i no entén, el paper de la CUP - 

Capgirem Barcelona, que considera que avui tenia l’ocasió de 

presentar-se no pas com un partit a l’ús sinó com a instrument per als 

moviments socials, que són els qui han portat dues preguntes a aquesta 

cambra. Li retreu que hagi actuat amb una mena de paternalisme 

incomprensible, i hagi dit als moviments socials que fa dècades que 

lluiten pels drets socials i per un bé com l’aigua que s’equivoquen i 

que no saben què es fan en portar la pregunta sobre la seva gestió al 

Plenari. Inquireix qui és la CUP per dir a la plataforma Aigua és Vida, 

a la FAVB i a molts altres col·lectius que fa dècades que lluiten pels 

drets socials que s’estan equivocant. 

Constata, lamentablement, que els grups de l’oposició han optat per 

alinear-se amb qui ataca l’Ajuntament, la institució democràtica que 

defensa consultar la ciutadania i, per tant, minar la capacitat d’aquesta 

institució i la ciutadania per plantejar debats que interessen a tothom. 

Fa avinent a aquests grups que serà la ciutadania qui, en unes properes 

eleccions, deixarà clar qui era que s’equivocava. Mentrestant, 

confirma que el Govern de la ciutat continuarà defensant que s’ha de 

poder consultar la ciutadania, i que ni Agbar ni qualsevol altra 

multinacional els espantarà. 

Seguidament, proposa repassar les votacions dels dos punts que s’han 

tractat conjuntament. 

 

La Sra. LECHA pregunta si la votació fa estrictament referència a les 

dues preguntes, o si també posa en qüestió el reglament de 

participació. 

 

La Sra. ALCALDESSA retreu a la regidora Lecha que intenti obrir un 

nou debat amb aquesta observació, i recorda que els torns 

d’intervenció s’han tancat. I puntualitza que ella ha intervingut en el 

temps de la ponència del Govern, de manera que no obrirà cap torn 

extraordinari. 

Així, doncs, atès que no tots els grups han manifestat el seu 

posicionament durant la intervenció, demana que el confirmin tant en 

un punt com en l’altre, ja que en junta de portaveus es va decidir 

tractar-los conjuntament i votar-los per separat. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana intervenir perquè considera 

obligada una precisió per part de l’alcaldessa, ja que en la seva 

intervenció ha llançat unes acusacions molt dures, donant a entendre 

que hi ha mitjans de comunicació que s’han venut a Agbar. 

 

La Sra. ALCALDESSA es ratifica en el fet que no s’obre cap torn de 

debat, i diu al regidor que no està en ús de la paraula. 

 

La Sra. ANDRÉS intervé per puntualitzar una qüestió procedimental, i 

aclareix que voten exactament aprovar, a l’empara de l’article 35 de la 

Llei 22 de la Carta municipal, la celebració de la consulta, no pas les 

preguntes. 

 

La Sra. ALCALDESSA demana al secretari general que llegeixi 

l’enunciat de la primera pregunta que han de votar, a fi que consti en 

acta, i seguidament faran el repàs de les votacions dels grups 

municipals. 

 

El Sr. SECRETARI indica que la primera proposta d’acord que se 

sotmet a consideració d’aquest plenari és aprovar, a l’empara de 

l’article 35 de la Carta municipal, la convocatòria d’una consulta 

d’iniciativa ciutadana, promoguda per l’Associació Catalana 

d’Enginyeria Sense Fronteres, de sotmetre a consulta la pregunta 

següent: “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i 

amb participació ciutadana?”. 

 

El Sr. BLASI pregunta si s’adonen de la magnitud del nyap del 

Govern, i expressa el vot contrari del Grup Municipal Demòcrata. 

 

La Sra. MEJÍAS indica el vot contrari del Grup Municipal de 

Ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA avança el vot favorable del grup d’ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS també qualifica de nyap aquesta consulta i expressa 

el vot en contra del seu grup. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA confirma el posicionament contrari de la CUP - 

Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY expressa la seva abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. ALCALDESSA, finalment, expressa el vot favorable de 

Barcelona en Comú. 

 

Seguidament, el Sr. SECRETARI indica que la segona proposta 

d’acord fa referència a l’aprovació de la celebració de la consulta 

ciutadana, promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del 
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Racisme Institucional: Suport i Seguiment Antiracista per sotmetre a 

votació la pregunta següent: “Està vostè d’acord que es canviï el nom 

de la plaça d’Antonio López pel de plaça d’Idrissa Diallo com un acte 

de reparació històrica?” 

 

El Sr. BLASI lamenta les pressions rebudes, i anuncia el vot contrari 

del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS expressa el vot contrari del grup de Ciutadans, 

malgrat que els hagin volgut intimidar. 

 

La Sra. CAPDEVILA assenyala que el seu grup vota favorablement 

aquest punt. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot contrari del grup del PSC a la 

consulta. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ anuncia el vot en contra del grup del PP. 

La Sra. ROVIRA expressa el vot favorable. 

El Sr. ARDANUY indica que novament s’abstindrà. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA expressa el vot a favor de 

Barcelona en Comú, i aprofita per repassar altra vegada els 

posicionaments, atès que en la sessió d’avui hi ha una absència i una 

presència telemàtica. I lamenta que no s’hagin pogut aprovar les 

preguntes. 

Acte seguit, demana calma a les persones assistents com a públic que 

parlen en veu alta i increpen el consistori. 

 

ES REBUTJA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila  

i Rognoni, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló, dels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Ballarín i Andrés, dels 

Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. 

Lecha, Rovira i Reguant, i amb l’abstenció del Sr. Ardanuy. 

 

2.- (1477/17) Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 

35 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de 

Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana següent: 

 

D’iniciativa ciutadana: 

 

Promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme 

Institucional: Suport i Seguiment Antiracista (IDRISSA), per sotmetre 

a consulta la pregunta següent: “Està vostè d’acord que es canviï el 

nom de la plaça d’Antonio López pel de plaça d’Idrissa Diallo com un 

acte de reparació històrica?” 
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Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referent a l’apartat 

primer és d’àmbit de ciutat. 

 

Tercer.- ESTABLIR que poden participar les persones majors de 16 

anys inscrites al padró municipal de Barcelona. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de  

la comissió de seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la 

publicació d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer 

general d’entitats ciutadanes que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant 

escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de 

consulta. 

 

Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

ES REBUTJA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila  

i Rognoni, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 

Barceló, dels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Ballarín i Andrés, i 

també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i amb 

l’abstenció del Sr. Ardanuy. 

 

3.- (18SD0072CO) Primer.- APROVAR el protocol de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport 

Metropolità de Barcelona, per a l’execució de les obres i posterior 

explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada. Segon.- 

FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

per a la signatura del present protocol de col·laboració. 

 

La Sra. SANZ precisa que aquesta és una proposta de protocol amb 

l’ATM que ha de permetre desenvolupar una primera fase per a la 

connexió de les línies de tramvia, que moltes entitats i associacions 

ciutadanes demanen. 

Posa de manifest que per primer cop al Plenari del Consell Municipal 

tenen l’oportunitat de fer una votació sobre la connexió del tramvia 

metropolità, i aprofita per remarcar la importància del moment i tota la 

feina que hi ha al darrere. 

Assenyala que els grups municipals han demanat temps, reflexió, 

arguments i estudis sobre aquest assumpte, i el Govern ha entès 

aquestes demandes i tots plegats han disposat de prou temps per poder 

estudiar els diversos aspectes que comportaria la connexió i recollir 

totes les evidències. Això no obstant, el Govern ha tingut clar des del 
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primer moment que aquest era un projecte que l’ultrapassava, i també 

als grups del Plenari i, per tant, que era un projecte que requeria un 

consens molt ampli. 

Constata que els experts i els estudis són rotunds en afirmar que la 

connexió del tramvia milloraria la mobilitat metropolitana, reduiria el 

pas per la ciutat de 12.500 vehicles de mitjana diària, i donaria servei  

a 227.000 usuaris diaris més, i escurçaria de quinze minuts el temps de 

trajecte entre Glòries i Francesc Macià. Afegeix que els estudis 

concreten també que es milloraria el comerç de proximitat, i només en 

el tram que plantegen per a la connexió fins a Verdaguer permetria 

aconseguir, als comerços de la zona, un increment del 24% de 

facturació de mitjana; igualment, contribuiria a la millora de l’espai 

públic, atès que suposaria un guany de tretze mil metres quadrats per a 

ús ciutadà i veïnal. Remarca, també, la millora de retorn econòmic, 

que suposaria l’ingrés de 64 milions d’euros al sector públic. 

I destaca, finalment, que aquest projecte suposa l’impuls del transport 

de titularitat pública, assegurant des del primer dia que el benefici 

generat retorni al sector públic. 

Confirma que tots els grups coneixen aquests aspectes que acaba 

d’esmentar, i n’han pogut parlar a bastament; com també saben que la 

connexió dels tramvies no és una iniciativa d’aquest govern, ni un 

caprici, sinó que és un demanda de molts sectors de la ciutadania i és, 

sobretot, de sentit comú. Esmenta, en aquest sentit, que la demanda 

prové de la CONFAV, que engloba les associacions de veïns de l’àrea 

metropolitana, de la FAVB, de les principals universitats del país —

UB, Pompeu Fabra, UPC, UOC—, que també hi donen suport alcaldes  

i alcaldesses metropolitans com Dolors Sabater, de Badalona, Jordi 

San José, de Sant Feliu de Llobregat, o Joan Callau, de Sant Adrià, 

també els alcaldes i les alcaldesses de l’Hospitalet, Cornellà, 

Esplugues, Sant Just Desvern o Sant Joan Despí. Afegeix que també hi 

ha contribuït la plataforma pel transport públic; les principals entitats 

del país per l’accessibilitat; entitats ecologistes com Greenpeace i 

Ecologistes en Acció, i la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. 

Assenyala que també s’hi han sumat els sindicats CCOO i UGT; les 

entitats de mobilitat Catalunya Camina, Bicicleta Club de Catalunya, 

Prevenció d’Accidents de Trànsit; el Col·legi  d’Arquitectes de 

Catalunya i també el d’enginyers. Precisa que totes aquestes entitats 

formen part de la plataforma Unim els Tramvies, representants de la 

qual avui els acompanyen, i als quals aprofita per agrair personalment 

l’excel·lent tasca de pedagogia i la feina que han fet, i que considera 

que cal reconèixer públicament. 

En conseqüència, considera que votar sí al tramvia avui és fer-ho en 

favor de tot allò que reclamen aquestes entitats i institucions; és fer-ho 

en benefici d’una ciutat amb un millor transport públic, amb un aire 

més respirable, amb campus universitaris més ben connectats; 

subratlla que és votar sí a un transport de gestió pública que milloraria 

la vida de moltes persones de l’àmbit metropolità; votar-hi a favor és 

enviar un missatge a totes aquelles persones que diàriament passen 

hores aturats als autobusos de la línia 7 per fer tot el recorregut de la 

Diagonal. 
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Conclou que votar sí avui significa estar a l’altura d’allò que demana 

la ciutadania i d’allò a què s’havien compromès en molts programes 

electorals els grups municipals. 

Proposa als grups municipals, doncs, un vot afirmatiu a la connexió 

del tramvia, i demana que la votació sigui nominal. 

 

La Sra. VILA recorda que el seu grup va intentar facilitar les coses 

impulsant una comissió d’estudi per poder fer un debat acurat i honest 

i, si era possible, arribar a consensos sobre la connexió del tramvia. 

Comenta que han aportat dades i expertesa amb arguments sòlids, tots 

els quals van recomanar repensar-se el projecte. Tanmateix, la 

resposta per part del Govern va ser el tancament de la comissió 

d’estudi en fals, sense conclusions, i avui presenta en aquest ple un 

document d’intencions, sense cap força jurídica ni vinculant, que 

valoren com un brindis al sol. 

En conseqüència, consideren que avui es posa novament de manifest 

un altre fracàs del Govern municipal —el primer ha estat el de la 

multiconsulta— motivat pel seu dogmatisme i la seva manca de 

capacitat de diàleg. 

Constata que aquest fracàs ha portat el Govern fins a extrems tocant al 

ridícul, a l’histrionisme i a la pràctica desesperació, com ara filtrar una 

enquesta del concessionari actual de les línies de tramvia; o passejar-

se amb alcaldes i alcaldesses dalt del tramvia, que no es pot evitar que 

els facin pensar en temps pretèrits, per defensar els seus interessos. 

Assenyala que el seu grup ha aportat dades i estudis que demostren 

que la connexió del tramvia per la Diagonal no és ni 

mediambientalment, socialment ni econòmicament sostenible; i 

destaca que això ho han fet de manera constructiva, ja que han aportat 

una alternativa eficaç, eficient i que dona resposta a la mobilitat sense 

tant d’impacte en l’espai urbà, que tampoc no és contaminant, i té un 

cost molt menor i que és el bus elèctric, que ja té una línia planificada, 

la D30, que ha d’unir la Zona Universitària amb la zona Fòrum, i que 

ja té part de la flota a punt, ja que va ser comprada durant el mandat 

anterior. En conseqüència, formula novament una pregunta que el 

Govern mai no els ha respost, i és per què han tingut amagats a 

cotxeres els autobusos elèctrics que havien de donar cobertura a la 

D30; i es pregunta si temien que es demostrés que el bus elèctric és 

eficient i, a dia d’avui, dona resposta a les necessitats de mobilitat de 

la ciutat. 

Entén, per tant, que amb la tossuderia i partidisme del Govern 

municipal s’ha perdut un mandat sencer per obtenir la xarxa ortogonal 

d’autobús operativa i en ple rendiment. 

Observa que abans, en parlar de la multiconsulta, han tingut 

oportunitat de sentir un panegíric sobre la democràcia, i assenyala que 

en aquest cas la democràcia, representada per la majoria del Plenari, 

diu no a la connexió del tramvia, de manera que demana a l’alcaldessa 

i al Govern municipal que la tinguin en compte i que, finalment, posin 

en funcionament la D30, que compta amb el consens per fer-se 

realitat. 
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El Sr. BLANCO observa que si aquesta mesura que vol impulsar el 

Govern tingués com a objectiu només millorar el transport públic, el 

seu grup la subscriuria; però interpreten que no es tracta només d’això, 

ja que, altrament, els haurien portat a aprovació un protocol que hauria 

solucionat els aspectes relacionats amb aquesta proposta que estan 

sense resoldre. 

Qualifica aquesta mesura, doncs, d’electoralista, i el Govern la 

presenta perquè la portava en el seu programa electoral i el vol 

complir costi el que costi abans de finalitzar el mandat; i ho vol fer 

encara que sigui de manera incompleta, amb precipitació i sense 

resoldre aspectes fonamentals i sense els quals és absolutament 

inviable. 

Afirma que el seu grup està plenament a favor de les millores en el 

transport públic, també del tramvia, però no com el planteja el 

Govern, passant per sobre de qualsevol altra prioritat en la mobilitat. 

Discrepa que el projecte de connexió del tramvia beneficiï tota la 

ciutat, i remarca que no és el projecte de la majoria dels barcelonins, 

sinó que és, essencialment, el projecte del govern de Barcelona en 

Comú. Considera que si realment fos un projecte de tothom no 

s’hauria d’haver presentat aquí sense haver resolt aspectes 

fonamentals de gestió i de finançament, i també haurien d’haver 

pensat en la totalitat dels usuaris del transport públic, i també del 

privat; i haurien de pensar, sobretot, en els residents de l’entorn de la 

Diagonal, i no només en els alcaldes de l’àrea metropolitana. 

Remarca que s’hauria d’abordar, també, una transformació urbanística 

integral de tota l’avinguda Diagonal, no només entre Glòries i el 

passeig de Sant Joan. 

Insisteix que el del tramvia no és un projecte prioritari per a la ciutat 

ara com ara, i esmenta, entre els aspectes per resoldre, el de la gestió 

del tramvia, i la impossibilitat, durant molt de temps, de rescatar les 

concessions privades, i que mentre això no pugui ser no es pot fer una 

gestió unificada de la xarxa i, per tant, resulta inútil la unificació física 

de les línies. 

Quant al finançament que proposa el Govern, considera que no és just 

per a la ciutat, ja que a qui correspon pagar aquesta infraestructura és a 

l’ATM; en aquest sentit, retreu al Govern la seva afició a fer de banc i 

substituir altres administracions en àmbits dels quals són responsables. 

Subratlla que aquest ajuntament necessita els recursos que pretenen 

esmerçar en el tramvia per a altres prioritats, entre les quals 

l’habitatge, per acabar amb els barracons escolars, per millorar la 

xarxa d’autobús i l’accessibilitat de moltes estacions de metro. 

Repeteix que el projecte del tramvia no és una prioritat i és inviable 

mentre no tingui un finançament just i una gestió unificada de la xarxa 

i, per tant, avança que no hi poden votar a favor. Puntualitza, però, que 

no voten en contra del tramvia ni del transport públic, sinó en contra 

de fer-ho ara i de la manera que plantegen. 

 

El Sr. CORONAS considera que la primera pregunta que s’haurien de 

fer és si el Govern vol de debò el tramvia, ja que en comptes de 

treballar per fer-lo realitat s’ha dedicat a fer una “campanyeta”, en la 
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qual van decidir de posar la data del 23 de març, un dia en què no van 

gosar fustigar el grup d’ERC més del que ja ho feien els 

esdeveniments, i ho han posposat a avui. 

Observa que es van assabentar en la comissió d’Urbanisme que el 

Govern volia portar a votació un protocol d’intencions, cosa inèdita en 

aquest ajuntament i en cap altre, i que van justificar dient que el 

protocol era imprescindible, tot i que no van tenir cap recança a 

canviar-lo per un full a doble clara que els van proposar de signar. 

Interpreta, doncs, que el protocol era molt menys important que la 

foto. 

Assenyala que el seu grup no s’ha cansat de dir que no està en contra 

del tramvia per la Diagonal, ja que es tracta d’un dels mitjans de 

transport més ben valorats, i segur que tindria un impacte positiu a 

escala social i ambiental, tot i que no tant com els ven el Govern. 

Puntualitza que estan en contra, altrament, que s’enganyi la gent, que 

és el que està fent el Govern des de fa tres anys, intensivament les 

darreres setmanes; i justifica aquesta afirmació perquè el Govern diu 

que vol que el tramvia sigui públic, quan la realitat és que es tractaria 

de fer una inversió pública de gairebé dos-cents milions d’euros, a fi 

que fins al 2032 un operador privat i els seus accionistes dupliquin els 

seus beneficis. I diu que està convençut que si Barcelona en Comú fos 

un grup de l’oposició posaria el crit al cel. 

I justifica l’afirmació que el Govern està enganyant la ciutadania quan 

diu que l’operació no tan sols no perjudicaria TMB sinó que 

contribuiria a la millora d’altres línies; i també ho fan quan passa una 

enquesta als mitjans dient que l’ha encarregada l’Ajuntament, quan la 

realitat és que va ser encarregada per l’empresa TramMet a mida dels 

seus interessos empresarials, i filtrada pel Govern municipal. 

I afegeix que s’enganya la ciutadania quan se li explica que l’aturada 

de les obres de les Glòries no afecta la unió del tramvia, ja que la part 

de la plaça on hauria d’anar l’intercanviador del tramvia ni tan sols ha 

sortit a concurs, cosa que, com a mínim, es pot allargar un any. 

Diu que també enganyen la ciutadania quan afirmen que volen el 

tramvia, però a l’hora de negociar el pressupost amb un grup que està 

obertament en contra de la connexió, retiren la partida corresponent a 

la redacció del projecte de la connexió del tramvia. 

Posa de manifest que el Govern coneix perfectament les condicions 

del grup d’ERC, i que són que els diners públics han de servir per 

millorar el transport públic i no pas per enriquir una empresa privada 

el doble del que ja ho fa. Confirma que el seu grup només votarà un 

conveni amb l’ATM que garanteixi que la inversió pública, i el 

benefici addicional que pugui generar, queda en mans públiques; i 

recorda que els representants de l’ATM van dir que podien trigar uns 

tres mesos a redactar-lo, i els anima a fer-ho al més aviat possible. 

Concreta, per tant, que el Govern pot optar avui entre retirar aquest 

punt o perdre la votació, que la decisió és a les seves mans, i demana 

que no passin la pilota a ERC. I facin el que facin, els recomana que 

agafin el protocol, les piulades plenes d’insults a ERC i a la 

ciutadania, la “campanyeta”, l’enquesta de TramMet, i tot el soroll 

innecessari que han generat amb aquest assumpte, i facin un farcell 
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amb tot plegat que els serveixi per reflexionar, i quan ho hagin fet, que 

pensin que la ciutat no és un joc. 

 

El Sr. COLLBONI comença la seva intervenció dient que demanaria 

al Govern que retirés aquest punt, ja que considera que portar 

novament un punt que té la majoria aritmètica en els programes 

electorals dels grups del consistori és malbaratar l’ocasió, infligir una 

derrota més al projecte històric de connexió del tramvia, és un error i 

la demostració de l’ús partidista i polític que s’ha fet novament 

d’aquest tema. 

Tanmateix, diu que està convençut que el Govern no retirarà el punt i 

aconseguirà passar a la història per haver posat el tramvia en via 

morta. 

Remarca que el tramvia és un projecte estratègic per a la connexió 

metropolitana i de la mateixa ciutat, que uneix barris, àrees de 

coneixement i de creació de riquesa; que uneix la Barcelona real, tal 

com demanen els alcaldes i alcaldesses metropolitans, i que té un 

ampli consens social, polític i acadèmic en aquests moments, i que 

només necessitava per ser una realitat que no es tornés a polititzar; que 

no es tornés a fer un ús partidista d’un projecte que hauria de tenir 

consens a la ciutat, ja que un projecte d’aquestes dimensions no es pot 

fer en contra de la meitat de la ciutat. Lamenta, doncs, que el Govern 

hagi caigut en aquest error. 

Posa de manifest que el protocol que avui porta el Govern a votació és 

només una declaració d’intencions després de tres anys de mandat; i 

posarà el projecte del tramvia —que ja avança que el seu grup votarà a 

favor per coherència històrica i per compromís amb els seus electors— 

en via morta, quan ha tingut cent dies de gràcia en encetar el mandat, i 

comptava amb el suport dels grups d’esquerres per tirar-ho endavant. 

Insisteix que han tingut una majoria aritmètica arran dels programes 

electorals que estaven en favor de la connexió del tramvia i, fins i tot, 

han aconseguit que el PDeCAT —recorda que l’antiga CiU era 

enemiga històrica del projecte—, el mateix

 president Puigdemont, es comprometés a donar 

suport al projecte, i tot això el govern de Barcelona en Comú ho ha 

malbaratat; com també ha fet amb el suport per part de moltes entitats 

ciutadanes a favor d’aquesta connexió, a les quals aprofita per agrair la 

feina en aquest sentit. 

Retreu al Govern que hagi deixat passar totes aquestes oportunitats per 

manca de diàleg efectiu, a base de postureig i de frivolitats, fent 

escenes de mercadeig polític indignes i impròpies d’un projecte 

compartit amb molts grups d’aquesta cambra, i posa com a exemple 

que en l’intent de pactar els pressupostos amb el Grup Demòcrata, van 

negociar la retirada de la partida de quatre-cents mil euros per al 

projecte del tramvia. Retreu que amb aquesta actitud es demostra la 

manca de convicció de voluntat de fer ciutat i, altrament, són capaços 

de posar en joc un projecte estrella del mateix govern i d’altres grups 

municipals a canvi d’un suport per part dels grups independentistes 

després de la ruptura del pacte de govern amb el PSC. 

Afegeix a la situació el joc als despatxos, de papers amunt i avall, que 

han fet amb el grup d’ERC a esquenes del seu grup, sense donar- 
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los-en cap mena d’informació; és a dir, han intentat subterfugis per 

acabar aconseguint el suport d’ERC. Igualment, remarca que, a això, 

hi han sumat una precampanya electoral per desgastar altres grups de 

l’oposició, actuant novament d’oposició de l’oposició, en comptes de 

posar en marxa el gran potencial de l’alcaldia i del Govern de la ciutat 

per crear consensos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa, també, que és un fet insòlit en 

aquest ajuntament la votació d’un protocol d’actuació; confirma que 

mai no s’ha fet en altres àmbits competencials com el de la ronda 

Litoral amb el Ministeri de Foment, ni tampoc es va fer el març del 

2016, quan el conseller Rull i la Sra. Sanz van ratificar un protocol 

d’actuació per promoure la connexió dels tramvies pel tram central de 

la Diagonal, per a la qual l’Ajuntament es comprometia a avançar la 

inversió. 

Entén que si en aquest cas ho fan d’aquesta manera és, tal vegada, 

perquè busquen, d’una banda, una coartada ideològica i, d’altra banda, 

el pretext per justificar una nova acció de govern; potser per buscar 

que es retratin els grups municipals que no ho han fet d’entrada. 

Puntualitza que la connexió Besòs-Llobregat del tramvia és una 

decisió estratègica de ciutat, irrevocable una vegada adoptada; i, 

alhora, és una inversió cara, i es pretén que els recursos públics els 

avanci qui no té la competència, és a dir que ho faci l’Ajuntament, 

quan a qui correspon fer-ho és a la Generalitat. Constata, doncs, que 

una vegada més l’alcaldessa està disposada a fer de caixer automàtic 

del Govern de Catalunya, sense avaluar les conseqüències i l’impacte 

no només en el transport públic, sinó també en l’empresa pública 

TMB. 

Afegeix que per resoldre dubtes i reticències expressades per alguns 

grups, al Govern se li acut crear una comissió d’estudi que, 

sorprenentment, finalitza sense consens ni conclusions; encara més, 

allò que s’hi sotmetia a estudi no era la connexió dels tramvies, sinó 

només la prolongació de la línia fins a la plaça Verdaguer, sense 

concretar-ne els costos ni els calendaris. Fa referència, igualment, a la 

gestió del tramvia en el futur immediat. 

Assegura que el seu grup sempre ha estat favorable a la connexió del 

tramvia, però no de la manera que ho proposa el Govern ni fer-la pel 

tram central de la Diagonal. Per això, justifica haver reclamat que es 

deixi aquesta proposta en via morta; això no obstant, el Govern 

proposa avui una tercera via, que no és la unió de les línies, sinó la 

prolongació d’una des del Llobregat fins a Verdaguer. 

Diu que el seu grup considera que la consulta del 2010 continua sent 

vàlida, i sembla que al PSC i a Barcelona en Comú només els sembla 

bé fer consultes quan les guanyen; altrament, si com en la del 2010, la 

ciutadania es posiciona clarament en contra de la pretensió que van 

sotmetre a votació, el Govern i les seves entitats amigues, llavors i ara, 

no ho accepten. 

Avança que el seu grup votarà que no a aquest protocol del tramvia, 

que altrament és un sí a establir com a prioritat la finalització de les 

obres de L9 de metro, i la posada en servei imminent de la L10 al barri 
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de la Marina. Precisa que el no al protocol és a fi de concentrar les 

inversions de ciutat en la cobertura de la ronda de Dalt o en la Litoral i 

la reforma de la Meridiana; i també significa una aposta per la 

finalització de la xarxa ortogonal d’autobús, donant prioritat a la D30 

per la Diagonal. 

Indica que el que acaba d’expressar és el plantejament del seu grup, i 

també les raons per les quals vota en contra d’aquest punt. 

 

La Sra. LECHA manifesta que el seu grup considera que la 

interconnexió tramviària és necessària, una vegada que existeixen les 

dues línies de tramvia actuals. Tanmateix, apunta que la interconnexió 

i tota la xarxa ha de ser explotada i gestionada amb un model públic, 

que trenqui del tot amb el model actual de gestió, que es basa en el 

lucre privat per part de grans transnacionals com Globalia, Moventia i 

Alstrom; unes companyies que defensant les qualitats mediambientals 

del tramvia fan negoci, també, amb la privatització d’autopistes, la 

venda de vehicles de transport comunitari o la construcció de creuers. 

Entenen que el model actual, inscrit en la dinàmica clientelar de portes 

giratòries, ha fet augmentar el cost de la construcció del Tram en un 

74%; així, d’un cost inicial de 360 milions d’euros, es va acabar 

pagant amb diner públic la quantitat de 640 milions, 159 milions dels 

quals eren interessos. Igualment, remarca que els qui van privatitzar el 

tramvia com a consellers d’obres públiques el 2000 i el 2002, ara 

treballen amb Barcelona en Comú, com és el cas del Sr. Pere Macias, 

cobrant 60.000 euros anuals, o el Sr. Felip Puig, ara president de 

TramMet. 

Confirma que aquestes lògiques clientelars han permès construir un 

model d’explotació del tramvia que reporta més de catorze milions 

d’euros nets a l’empresa concessionària. 

Assegura que el seu grup no serà còmplice d’aquest model que 

mercantilitza un dret bàsic com el del transport públic, ja que la seva 

pretensió és recuperar la sobirania sobre les infraestructures pròpies i 

al servei de les necessitats de les classes populars i no pas del gran 

capital. 

Entenen, doncs, que la proposta de protocol que avui es porta a 

votació, malgrat que inclou referències a un canvi de model, tan sols 

és un document de bones intencions i que apel·la a la bona voluntat de 

TramMet, però sense cap acord; i la realitat és que el protocol és 

absolutament necessari perquè l'ATM enceti els estudis sobre el model 

de gestió. 

Igualment, valoren les propostes de Barcelona en Comú com 

totalment allunyades de la realitat dels actuals contractes vigents; i 

amb la filtració de l’enquesta de TramMet, demostra que l’empresa ha 

avaluat el benefici potencial de la connexió i, òbviament, en voldrà 

treure rèdit mitjançant una futura negociació amb l’ATM, que és qui 

té la capacitat de negar-se a renegociar els contractes si no hi ha 

intercanvi de favors. 

Diu que s’ha instrumentalitzat el tramvia a un any de les eleccions per 

treure’n rèdits polítics, alhora que el Govern municipal redueix les 
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expectatives de la interconnexió proposant, només, la construcció d’un 

quilòmetre. 

Remarca que si aposten per la transparència política, volen que totes 

les actes de les reunions amb l’ATM i TramMet es facin públiques, i 

que durant el procés de negociació s’habiliti un portal públic amb tota 

la informació. 

Fa avinent que han pogut comprovar com el focus mediàtic sobre el 

tramvia i la seva interconnexió aquests darrers mesos ha permès 

ocultar els greus conflictes de mobilitat a la ciutat, producte del 

segrest dels carrers; i afegeix que fa unes setmanes, treballadors del 

transport públic els convidaven a viatjar amb tramvia i amb autobús a 

fi que constatessin el mal servei que dona a la ciutat. I, adreçant-se a la 

regidora Vidal, es fa ressò del malestar i la indignació dels 

treballadors de TMB. 

Posa de manifest que gràcies al debat generat pel tramvia tampoc no 

es parla de l’increment de tarifes del transport públic; i també ha 

aconseguit amagar l’activitat d’alguns directius com Joaquim Balsera 

del PSC a TMB, o de Pau Noi d’ICV, que encara no han aconseguit 

esbrinar què fa a l’ATM. 

Manifesta que el seu grup considera que cal treballar transversalment 

en aquest conflicte, i per això ha proposat solucions com la reducció 

de tarifes en el transport públic i la gratuïtat, l’eliminació de carrils per 

al vehicle privat a la Diagonal, la posada en marxa dels busos BRT per 

connectar els dos tramvies, recuperar la gestió pública en tots els 

transports públics de la ciutat actualment privatitzats. 

I finalment, advoquen per l’obertura d’un portal de transparència i per 

la creació d’una taula d’entitats per al procés de recuperació de la 

gestió pública del tramvia. 

 

El Sr. ARDANUY, en primer lloc, vol destacar la comissió d’estudi 

del tramvia, que honestament creu que ha estat útil per analitzar a 

bastament les diferents propostes de la connexió amb transport públic 

per la Diagonal; i constata que les conclusions que n’han extret han 

estat en la línia de les d’altres comissions semblants. Fa avinent que 

aquesta intervenció la fa en nom del seu partit, Demòcrates de 

Catalunya, després d’haver escoltat, sense apriorismes ni tacticisme, 

els diversos arguments entorn d’aquesta qüestió. I indica que han 

plantejat al Govern un seguit d’aportacions fruit del debat en comissió 

i també del suscitat internament al seu partit que, a parer seu, poden 

millorar la proposta, i que entén que el Govern municipal ha 

interioritzat. 

Arran d’aquestes aportacions, considera que s’imposa entendre aquest 

projecte amb una visió global de futur de la mobilitat de la ciutat; el 

compromís per redefinir i transformar les autopistes urbanes que 

actualment travessen Barcelona i convertir-les en vies més humanes; 

la necessitat de dotar-se d’instruments com una corona de protecció a 

l’Eixample pel que fa a l’increment d’emissions, atès que la millora de 

la qualitat de l’aire és un repte especialment en aquest districte. 

Apunta, també, la necessitat de fer un pla de suport i revitalització del 

comerç de la zona afectada de la Diagonal; desenvolupar, igualment, 
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un pla de suport a la rehabilitació d’edificis en l’entorn, fent-los més 

sostenibles i eficients; interconnectar millor els diferents sistemes de 

transport públic de la ciutat, i posar de manifest la mancança greu de 

les rodalies; reforçar la resposta combinada dels diferents sistemes de 

transport, així com millorar l’eficiència i la capacitat del transport 

públic en tota la ciutat. 

Afegeix que, fruit del debat intern de la seva formació, es va consultar 

electrònicament els voluntaris de Demòcrates de Catalunya, en un 

exercici de democràcia interna que practiquen amb regularitat, que van 

votar favorablement a la implementació del projecte en funció d’una 

estratègia de ciutat. 

Per tot plegat confirma que, amb una visió de competència 

col·laborativa i de visió de futur de ciutat, votarà favorablement aquest 

punt. 

 

La Sra. SANZ es dirigeix, en primer lloc, a la Sra. Lecha, i li fa 

avinent que no entén els nos que avui ha expressat el seu grup a la 

multiconsulta per a la gestió pública de l’aigua, a la regulació dels 

preus del lloguer i al tramvia i, altrament, han donat un sí com una 

casa al pressupost de la Generalitat del PDeCAT. Diu que sincerament 

no sap si algun votant d’esquerres i anticapitalista entén l’actitud del 

grup de la CUP en aquest ajuntament. 

Al grup d’ERC li retreu que faci tres anys que bloqueja, en aquest 

ajuntament, el projecte del tramvia; i els acusa de buscar innombrables 

excuses durant tot aquest temps, però els demana que no intentin 

disfressar que realment tot això respon a partidisme. Fa referència al 

comunicat que ahir mateix van fer tots els militants d’ERC de l’àrea 

metropolitana, i assegura que ella també està disposada a signar-lo i a 

portar-lo a la Generalitat on, a més, governa ERC. I posa en relleu que 

si el tramvia ha de ser públic depèn molt més d’ERC que no pas del 

Govern municipal. Confirma, però, que estan disposats a tirar 

endavant el projecte, i que faran tot el que estigui al seu abast perquè 

aquesta gestió sigui una condició. I reitera la disponibilitat del Govern 

a votar un conveni que faci possible el tramvia públic. 

Això no obstant, puntualitza que el que plantegen avui és un sí al 

tramvia a fi que puguin continuar els treballs de desenvolupament de 

la proposta. Adverteix que el no d’ERC no és al Govern municipal, 

sinó a totes les entitats que componen la plataforma “Unim els 

tramvies”; és un no a lluitar contra la contaminació; a apostar 

clarament pel transport públic; i, sobretot, és un no al seu propi 

programa, als seus militants, a les seves bases i al seu electorat, i és 

votar en contra d’un projecte digne de mobilitat metropolitana. 

Adverteix al Sr. Bosch que ha de ser conscient que el no d’ERC al 

tramvia l’invalida com a candidat a l’alcaldia de Barcelona, ja que un 

alcaldable no s’ha d’escudar darrere del seu portaveu, com ha estat el 

cas; altrament, ha de donar la cara i parlar amb les entitats i ha de 

defensar per què no està d’acord a tirar endavant la proposta del 

tramvia. Constata que el regidor Bosch no ha parlat amb la plataforma 

Unim els Tramvies, ha demostrat incapacitat i que no té un projecte 
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ni de ciutat, ni de ciutat metropolitana; ha palesat una mirada curta, i 

que el seu partidisme està per sobre dels interessos de la ciutat. 

Remarca que ERC prefereix, com ha demostrat avui, que el Sr. 

Fernández Díaz, que la Sra. Carina Mejías i el lobby del vehicle privat 

els aplaudeixin. Això no obstant, recorda que fa unes setmanes, el Sr. 

Bosch va fer una roda de premsa en què manifestava que el 155 i 

Mariano Rajoy aturarien el tramvia i, ironies de la vida, resulta que ha 

estat ERC qui ho ha aconseguit apostant pel bloqueig. 

Tanmateix, assegura que malgrat aquest bloqueig polític i el 

partidisme d’ERC Barcelona tindrà tramvia públic i metropolità. 

 

La Sra. VILA demana a la Sra. Sanz que abandoni el seu discurs naïf i 

populista, al Govern municipal que passi pantalla i que deixi 

d’utilitzar la ciutadania i els moviments socials en benefici dels 

interessos  propis, i que intenti governar la ciutat l’any que li resta de 

mandat; també que respecti la majoria d’aquest plenari, que deixi de 

gastar diner públic, ja que amb la broma del tramvia s’han esmerçat 

tres milions d’euros, ja. I reclama que posin en marxa la D30, que és 

una demanda majoritària del Plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. BLANCO puntualitza que el del seu grup no és un vot contra el 

tramvia, sinó en contra del projecte concret que defensa el Govern; no 

és de cap manera un vot genèric contra el transport públic, ja que és 

ben evident que tots els grups donen suport a un transport públic 

millor per a la ciutat. 

Considera que el Govern s’equivoca molt en plantejar aquest assumpte 

com una competició, com una guerra entre els defensors d’uns lobbies 

i altres; entre els qui volen el vehicle privat i els qui estan pel transport 

públic. 

Confirma que no és així de cap manera, atès que la immensa majoria 

de la ciutadania empra ambdós sistemes per desplaçar-se, i allò que 

busquen és un equilibri i consens per arribar a un acord. 

Precisa que si aquest punt no s’aprova avui, no han de fer-ne culpables 

els grups de l’oposició, sinó que la culpa és del Govern per no haver 

sabut gestionar-ho bé, per no haver resolt aspectes fonamentals per 

tirar endavant i fer viable el projecte. 

 

El Sr. CORONAS observa que la Sra. Sanz afirma que el president del 

seu grup s’amaga darrere del portaveu, i pregunta darrere de qui 

s’amaga l’alcaldessa, ja que la Sra. Sanz no és la portaveu del Govern. 

Inquireix quants insults més tenen previst d’adreçar-los a fi que 

canviïn d’opinió, i qüestiona que aquesta sigui una manera eficaç de 

fer la nova política que proclamen. 

Recomana a la regidora la lectura de La República de Plató, o Dels 

deures de Ciceró, perquè la política no és ni nova ni vella, sinó bona o 

dolenta. I entén que avui han pogut assistir a una mostra de política 

patètica. 

Replica, igualment, que ERC ha complert el seu programa al cent per 

cent, i si algú garanteix que algun dia el tramvia es connecti serà ERC. 
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El Sr. COLLBONI lamenta que el tramvia quedi en via morta com a 

herència del govern de la Sra. Colau i de la tinenta d’alcaldia Janet 

Sanz; considera que els arguments que han esgrimit en aquest ple són 

propis del pitjor populisme llatinoamericà; de la mateixa mena que 

han pogut sentir en defensa del “multinyap” que els han presentat 

abans, cercant enemics exteriors, citant multinacionals, acusant de 

traïció als principis i foragitant qualsevol mena d’entesa amb els grups 

de l’oposició. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que si s’ha de reconèixer algun lobby 

és en el dels usuaris de la moto, no pas dels fabricants. Afegeix que si 

es guiessin per la mateixa lògica del Govern municipal que ha fet 

servir en el debat sobre la gestió pública de l’aigua, es podria ben 

assegurar que Barcelona en Comú és lobbista del tramvia, ja que ni 

tan sols han tingut els escrúpols necessaris per defugir els resultats 

d’una enquesta encarregada a instància de part, és a dir per l’empresa 

concessionària del tramvia, al servei de les seves pretensions 

polítiques. 

 

La Sra. ALCADESSA tanca els torns d’intervenció, i subscriu les 

paraules de la Sra. Sanz en acusar el regidor Bosch d’amagar-se rere 

del seu portaveu; i replica que ella no s’amaga rere de ningú, i 

confirma que s’ha reunit amb les entitats. 

Agraeix els vots favorables, malgrat que no serveixin per aprovar 

aquest punt; agraeix al PSC que sigui conseqüent amb el seu programa 

i els seus compromisos; i també expressa el seu agraïment al regidor 

Ardanuy. 

Lamenta, però, que novament es posi de manifest que les sessions 

plenàries cada cop més s’estan convertint en una batalla partidista en 

clau electoralista. 

Considera que la ciutadania està molt cansada i farta que s’anteposin 

els interessos de partit i els càlculs electorals per davant dels interessos 

de ciutat. I creu que, en aquest cas concret, els grups que s’oposen al 

projecte s’equivoquen molt, perquè aquest no és el “tramvia de la 

Colau”, mai no ho ha estat, sinó que és el tramvia dels veïns i veïnes, 

especialment dels dels barris més vulnerables que necessiten 

connectar-se i accedir al centre de la ciutat; és el tramvia de les entitats 

que fa anys que demanen la connexió pel dret a la mobilitat i a la 

salut; és el tramvia de les universitats; és el tramvia acordat 

institucionalment amb la Generalitat i amb l’AMB. Afegeix que és, 

també, el tramvia de les ciutats metropolitanes, i aprofita per agrair el 

suport de l’alcalde de Sant Feliu, que avui els acompanya, i el de la 

resta d’alcaldes i alcaldesses metropolitans que s’han expressat en el 

mateix sentit. 

Confirma que continuaran defensant la connexió del tramvia perquè és 

una qüestió de drets fonamentals, de dret a la mobilitat metropolitana, 

pel dret a la salut i la reducció de morts prematures, atès que 

contribueix a reduir el nombre de cotxes circulants; i remarca que la 

connexió augmentaria la gestió pública i el transport públic. 
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Finalment, justifica haver portat aquest punt a aprovació perquè el 

tramvia és un compromís i, per honestedat, Barcelona en Comú 

s’esforça per complir el seu programa. 

 

Seguidament, atès que tots els grups estan d’acord a utilitzar el 

sistema de votació nominal, el Sr. Secretari General crida per ordre 

alfabètic de cognoms els membres del consistori que, en veu alta, 

expressen el sentit del seu vot: 

 

Santiago Alonso Beltran: en contra 

Carmen Andrés Añón: a favor 

Gerard Ardanuy i Mata: a favor 

Jaume Asens Llodrà: no hi és present 

Eloi Badia Casas:  a favor 

Montserrat Ballarín Espuña: a favor 

Maria Magdalena Barceló Verea: en contra 

Montserrat Benedí i Altés: en contra 

Koldo Blanco Uzquiano: en contra 

Raimond Blasi i Navarro: en contra 

Alfred Bosch i Pascual: en contra 

Trini Capdevila i Burniol: en contra 

Jaume Ciurana i Llevadot: en contra 

Jaume Collboni Cuadrado: a favor 

Agustí Colom Cabau: a favor 

Jordi Coronas i Martorell: en contra 

Ángeles Esteller Ruedas: en contra 

Teresa M. Fandos i Payà: en contra 

Alberto Fernández Díaz: en contra 

Mercè Homs i Molist: en contra 

María José Lecha González: en contra 

Jordi Martí i Galbis: en contra 

Carina Mejías Sánchez: en contra 

Daniel Mòdol Deltell: a favor 

Josep M. Montaner Martorell: a favor 

Xavier Mulleras Vinzia: en contra 

Laia Ortiz Castellví: a favor 

Laura Pérez Castaño: a favor 

Gala Pin Ferrando: a favor 

Gerardo Pisarello Prados: a favor 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: en contra 

Sònia Recasens i Alsina: en contra 

Eulàlia Reguant i Cura: en contra 

Irma Rognoni i Viader: en contra 

Maria Rovira i Torrens: en contra 

Janet Sanz Cid: a favor 

Francisco Sierra López: en contra 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra 

Mercedes Vidal Lago: a favor 

Francina Vila i Valls: en contra 

Ada Colau Ballano: a favor 
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Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dona el resultat 

següent: 15 vots a favor i 25 vots en contra, i ES REBUTJA el 

dictamen en debat. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la 

sessió a les deu hores i cinquanta minuts. 


