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

Barcelona, el dia VINT-I-SIS de GENER de DOS MIL DIVUIT, s'hi 

reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la 

presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet 

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

Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago, 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 (s’incorpora a les 

11.25 hores), Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond 

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

Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago 

Alonso Beltrán, 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, 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. 

 

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

Juncosa. Excusa la seva absència la Ima. Sra. Ángeles Esteller 

Ruedas. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió 

a les deu hores. 

 

Es donen per llegides les actes de la sessió de la comissió conjunta de 

les comissions permanents del Consell Municipal, celebrada el 5 de 

desembre de 2017, i la de la sessió del Plenari del Consell Municipal, 

celebrada el 22 de desembre de 2017, l'esborrany de les quals ha estat 

tramès a tots els membres del consistori; i S'APROVEN. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

comuniquen les resolucions següents: 

 

1.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de desembre de 2017, que delega en el/la 

titular de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència, adscrit/a a l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència la competència per aprovar l’emissió dels documents de 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

veïnatge, de conformitat amb el decret que regula el procediment 

d’emissió del document de veïnatge, aprovat per acord de la Comissió 

de Govern en sessió de 30 de novembre de 2017. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 13 de desembre de 2017, que designa com a 

representant municipal al Patronat de la Fundació Museu Picasso de 

Barcelona el senyor Claude Ruiz Picasso. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de desembre de 2017, que designa l’Im. Sr. 

Jaume Asens Llodrà president del Consell General del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

i Cuadrado. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que designa el Sr. 

Antoni Fernández Pérez i la Sra. M. del Mar Jiménez Carreté 

membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, en substitució, respectivament, del Sr. Jordi Ayala Roqueta 

i l’Im. Sr. Eloi Badia Casas. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que delega en la 

Gerència del Districte de l’Eixample la resolució dels procediments de 

llicències d’ús comú especial per a esdeveniments i taules 

informatives a la via pública del districte esmentat. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que nomena el Sr. 

Eladi Torres González, director executiu de Planificació, Gestió de 

Recursos i Avaluació de l’Institut Municipal de Serveis Socials, com a 

substitut del gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en 

l’exercici de les funcions que li són atribuïdes per l’article 12 dels seus 

estatuts, durant el període comprès entre l’1 de gener del 2018 i el 31 

de gener del 2018, ambdós inclosos. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de desembre de 2017, que delega en la Sra. 

Marta Carranza Gil Dolz de Castellar la presidència del Consell 

Rector del Consorci 4ª Edición de la Barcelona World Race, sempre 

que la presidència correspongui a l’Ajuntament de Barcelona i en 

qualsevol convocatòria d’aquest. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de desembre de 2017, que delega la 

presidència de la comissió administrativa regulada a la clàusula 

sèptima del conveni de col·laboració pel qual es designa la comissió 

administrativa gestora de l’esdeveniment d’excepcional interès públic 

“Barcelona World Jumping Challenge”, en la comissionada d’Esports 

d’aquest Ajuntament, la Sra. Marta Carranza Gil Dolz de Castellar, 

sempre que la presidència correspongui a l’Ajuntament de Barcelona i 

en qualsevol convocatòria de la comissió esmentada. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de desembre de 2017, que delega en l’Im. 

Sr. Agustí Colom Cabau, regidor d’Empresa i Turisme, la presidència 

del Consell Rector del Consorci Barcelona Mobile World Capital. 
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10.- Decret de l’Alcaldia, de 28 de desembre de 2017, que efectua els 

ajustos i adequacions que s’esmenten a l’annex d’acord amb l’article 

21 del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos, en el marc del Pressupost general 

de l’Ajuntament de l’exercici 2017, que es prorrogarà d’acord amb els 

articles esmentats. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que nomena el Sr. Joan 

Subirats Humet com a comissionat de Cultura, amb efectes del dia 1 

de gener de 2018. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que designa el Sr. Joan 

Subirats Humet i la Sra. Marta Clari Padrós membres del Consell 

d’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona, en substitució, 

respectivament, de la Sra. Martina Millà Bernard i del Sr. Félix Ortega 

Sanz. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que designa representants 

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

persones següents: 

 

Fundació del Gran Teatre del Liceu 
 

Vicepresident del Patronat: 

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

Collboni Cuadrado 

 

Membre del Patronat: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Membres de la Comissió 

Executiva: Sr. Joan Subirats 

Humet 

Sr. Valentín Oviedo Cornejo 

 

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

Membre del Patronat: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado. 

 

Fundació per la Navegació Oceànica 
 

Membres del Consell General: 

Sr. Mario Rubert Català, en substitució del Sr. Albert de Gregorio 

Prieto 

Sr. Antoni Fernández Pérez, en substitució de la Sra. Marta Clari 

Padrós 
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Biblioteca Arús, Fundació Privada 
 

Membres del Patronat: 

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

Collboni Cuadrado 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, en substitució de la Ima. Sra. 

Montserrat Ballarín Espuña 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que, primer, delega la 

presidència de la Comissió de Lectura Pública al Sr. Joan Subirats 

Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado i, segon, 

designa el Sr. Joan Cambronero Fernández i la Sra. Emilia Andreu 

Almécija membres de la Comissió de Lectura Pública, en substitució, 

respectivament, de la Sra. Berta Sureda Berna i del Sr. Txema 

Castiella Viu. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que, primer, designa 

l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà president del Consell Assessor d’Art 

Públic o d’Art Urbà, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado i, segon, designa el Sr. Joan Subirats Humet vicepresident 

del Consell Assessor d’Art Públic o d’Art Urbà, en substitució de 

l’Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell. 

 

16.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que designa representants 

de l'Ajuntament de Barcelona als consorcis que s’indiquen, les 

persones següents: 

 

Consorci Institut Ramon Llull 
 

Vocals de la Junta Rectora: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i 

Cuadrado 

Sr. Esteve Carames Boada, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Vicepresident segon del Consell de Direcció: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals del Consell de Direcció: 

Sr. Esteve Carames Boada, en substitució del Sr. Valentín Oviedo 

Cornejo 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

 

 Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 

Vicepresident del Patronat: 

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

Collboni i Cuadrado 
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Vocal del Patronat: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Vicepresident de la Comissió Delegada: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocal de la Comissió Delegada: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

Consorci del Gran Teatre del Liceu 

Vicepresident (p.d.) de la Junta de Govern: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocal de la Junta de Govern: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Vocal de la Comissió Executiva: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
 

Vicepresidenta primera del Consell General: 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, en substitució de l’Im. Sr. Jaume 

Collboni Cuadrado 

 

Vocal del Consell General: 

Sr. Carles Vicente Guitart 

 

Consorci per la Normalització Lingüística 
 

Representant al Ple: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado 

 

Representant al Consell de Centre de Barcelona: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado 

 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat 
 

Representants al Consell General: 

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

Collboni i Cuadrado 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 
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Consorci del Palau de la Música Catalana 
 

Vicepresident (p.d.) del Patronat: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Consorci Auditori i Orquestra 
 

President del Consell Rector: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals del Consell Rector: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució del Sr. Joan Francesc Marco 

Conchillo 

 

President de la Comissió Executiva: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals de la Comissió Executiva: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució del Sr. Carles Sala Marzal 

 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 

Vocals del Consell General: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol 

Sr. Esteve Carames Boada, en substitució del Sr. Félix Riera Prado 

 

President de la Comissió Delegada: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals de la Comissió Delegada: 

Sr. Carles Vicente Guitart, en substitució del Sr. Xavier Marcé 

Carol; Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Félix Ortega 

Sanz 

 

Consorci del Mercat de les Flors 
 

President (p.d.) del Consell General: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals del Consell General: 

Sra. Rosa Mach Farràs, en lloc del Sr. Xavier Marcé Carol 

Sr. Joan Subirats Humet 
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Consorci de les Biblioteques de Barcelona 
 

Vocals del Consell General: 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució del Sr. Félix Ortega Sanz 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució de la Sra. Emilia Andreu 

Almécija 

 

President de la Comissió Executiva: 

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

Collboni i Cuadrado 

 

Vocals de la Comissió Executiva: 

Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Jordi Font Cardona 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució del Sr. Félix Ortega Sanz 

 

17.- Decrets de l’Alcaldia, d’11 de gener de 2018, que nomena la Sra. 

Neus Roca i Miró membre del Consell Municipal del Districte de 

Sants-Montjuïc, en substitució de la Sra. Maria Lluïsa Pahissa 

Casadevall. 

 

18.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de gener de 2018, que designa el senyor 

Manel Gómez València representant de l’Ajuntament de Barcelona al 

Patronat de la Fundació Privada Barcelona Olímpica i proposar-lo 

com a Secretari de l’esmentada Fundació. 

 

b) Mesures de govern 

c) Informe 

 

PART DECISÒRIA EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (0016/2017) RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost 

general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 durant el 

termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a 

l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost general de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, integrat per: a) El de la 

mateixa entitat; b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut 

Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. 

Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 6. 

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut 

Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. Institut 

Municipal de Serveis Socials; c) els estats de previsions 

d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. 

Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de Parcs i 

Jardins, 3. Patronat Municipal de 
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l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies Van der Röhe; d) els 

estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils 

següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, 

SPM, 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA, 5. Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, 

7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. APROVAR definitivament les 

bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 que 

consten a l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost 

consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 d’acord 

amb la Llei general d’estabilitat pressupostària. APROVAR, als 

efectes exclusius del que assenyala l’article 122 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els pressupostos dels 

consorcis adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels seus respectius òrgans 

de govern i esmentats a continuació: 1. Consorci Institut d’Infància i 

Món Urbà, 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs, 3. 

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 4. Agència Local de 

l’Energia de Barcelona, 5. Consorci del Besòs, 6. Consorci de 

Biblioteques de Barcelona, 7. Consorci del Mercat de les Flors - 

Centre de les Arts de Moviment, 8. Consorci Local Localret, 9. 

Consorci Museu de Ciències Naturals, 10. Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona, 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, 

12. Consorci Fira Internacional de Barcelona, 13. Consorci de 

Turisme. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que els punts 1 i 2 de l’ordre del dia, 

així com la moció complementària a ambdós punts, es tractaran 

conjuntament, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus del 23 de 

gener, que també va apreciar la urgència de la moció. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que en la comissió d’Economia i Hisenda 

ja van dir que els pressupostos són un reflex de prioritats i alhora un 

senyal, i que en aquest cas volien ser-ne un de transversalitat en temps 

excepcionals, molt difícils per a la ciutat i el país. Considera, també, 

que tothom és plenament conscient que ara mateix no hi ha cap 

alternativa a l’actual govern municipal i, per tant, que la qüestió de 

confiança és una opció legal i legítima que està a l’abast del Govern 

emprar. Tanmateix, diu que molts dels qui són aquí també saben que 

calia intentar arribar a un acord que permetés llançar un missatge de 

confiança a la ciutat, en uns moments complicats, però, sobretot, 

després del que va succeir el setembre, l’octubre i el novembre, uns 

fets que van sacsejar Barcelona i Catalunya, i també Espanya, i donar 

el missatge que era possible superar un escenari de polarització, en 

bona mesura per raons identitàries, que la majoria de la ciutat no 

desitja. 

Manifesta que la ciutadania ha de saber que ho van intentar, de manera 

que comença per expressar l’agraïment a tots els grups municipals que 

han fet un esforç perquè això fos possible, fins i tot a aquells grups 

que finament votaran en contra de la proposta. 

Considera que tenien un bon punt de partida per a uns pressupostos 

que en temps de restriccions, austeritat i retallades consolidaven el gir 

social que va començar en aquest ajuntament el 2015, gràcies en 
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aquell moment al suport del PSC, d’ERC i de la CUP. Constata que de 

des de diferents àmbits es reconeixia, i es reconeix, que Barcelona és 

la ciutat de tot l’Estat que més ha augmentat la inversió social, cosa 

que significa una excepció en el conjunt del municipalisme d’àmbit 

estatal. Afegeix que els baròmetres també reflectien que una majoria 

notable de la societat barcelonina valorava positivament la gestió de 

l’economia de la ciutat. 

Manifesta que amb la voluntat de no fer de la qüestió de confiança la 

primera opció, el Govern va presentar els pressupostos per primera 

vegada el 10 d’octubre, un mes abans de portar-los a la Comissió de 

Govern, de manera que van tenir tres mesos de diàleg sostingut en un 

dels moments més difícils i complicats de la història recent de la 

ciutat, amb una gran polarització, a més d’unes eleccions en aquest 

període. Assenyala que podrien haver optat per presentar la qüestió de 

confiança des de bon principi, ho podrien haver fet el dia següent de 

les eleccions del 21 de desembre i no ho van fer; i diu que quan van 

constatar que el PDeCAT, ERC, el PSC i el regidor no adscrit 

permetien l’aprovació inicial del pressupost van considerar que, 

malgrat totes les dificultats, era possible assolir una aprovació 

mitjançant l’abstenció a tres o quatre bandes. És a dir, reconeix que 

ningú no els donava un xec en blanc, però sí un acord de mínims tot i 

les diferències. 

Assegura que entenen que hi hagi alguns grups municipals que siguin 

contraris als pressupostos, per exemple que el grup del PP, que no 

comparteix el model del Govern ni la seva política econòmica, 

manifesti clarament, d’entrada, que no hi donarà suport. Igualment, 

entén el cas del grup de Ciutadans, que comparteix fil per randa la 

política econòmica del PP, que també des d’un primer moment els 

digui que no hi ha cap possibilitat d’acord. En aquest cas, fa avinent 

que va parlar ahir mateix amb el regidor Sierra per preguntar-li si el 

fet que el seu grup hagués fet reserva de vot implicava la possibilitat 

d’arribar a un acord, i molt sincerament li va respondre que no, 

al·legant que no comparteixen la filosofia econòmica del Govern. 

Posa en relleu que fins i tot el Grup Demòcrata els va deixar clar des 

del primer moment que ni les prioritats ni la filosofia del pressupost 

eren les seves, i que en molts aspectes estaven als antípodes i que les 

diferències que tenen ambdues formacions, no només a Barcelona sinó 

també al Parlament de Catalunya, són ben clares. Això no obstant, 

confirma que van fer un esforç per possibilitar l’aprovació del 

pressupost, que aprofita per agrair, i que es va basar a intentar trobar 

alguns punts d’acord. Precisa, en aquest sentit, que es va plantejar, en 

primer lloc, que l’impuls a la connexió del tramvia per la Diagonal, 

que el Govern ha defensat sempre amb una perspectiva metropolitana, 

fos valorada a la comissió corresponent i aprovada si s’aconseguia 

l’acord suficient; i remarca que el Grup Demòcrata ho va considerar 

de sentit comú i que ho podia acceptar. Indica que, en segon lloc, van 

tractar la tarifació social de les escoles bressol, que el Govern defensa 

rotundament, fins i tot en un context de manca d’inversió molt 

acusada per part de la Generalitat, i amb la voluntat que pugui arribar 

al màxim de famílies possible. 
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Tanmateix, fa notar que si la possibilitat d’arribar a acords amb les 

forces que seuen a la dreta de l’hemicicle no era senzilla, les 

expectatives de fer-ho amb les forces que seuen a l’esquerra 

semblaven majors; en primer lloc, perquè aquests pressupostos porten 

el segell de molts dels acords progressistes que es van assolir a l’etapa 

inicial del mandat. Així, indica que amb el grup d’ERC van 

aconseguir un acord que, sense renunciar a l’objectiu que el Govern ha 

defensat sempre de disposar d’una funerària pública, els permeti, per 

exemple, rebaixar els preus abusius dels enterraments als cementiris 

de la ciutat. 

Confirma, però, que amb els grups de la CUP i del PSC l’acord, 

malauradament, no ha estat possible; i posa en relleu que el cas del 

PSC els sap greu especialment perquè, tot i haver discutit i haver 

aprovat positivament la proposta de pressupost a la Comissió de 

Govern, malgrat haver possibilitat la seva aprovació inicial, i a pesar 

de totes les converses mantingudes i els acords a què havien arribat 

fins fa molt pocs dies, el grup del PSC ha decidit, en el darrer moment, 

rebutjar la possibilitat de transversalitat que s’havia obert. 

Entén que té poc sentit ara especular excessivament sobre les raons 

d’aquest vot en contra, si són raons personals únicament, si respon a la 

subalternitat amb el PSOE, que darrerament, i lamentablement, ha 

renunciat a fer d’oposició del govern del PP, o si es tracta dels 

complexos per abandonar la tradició catalanista del PSC. 

Lamenta aquesta decisió, ja que havia considerat que tenien una gran 

oportunitat d’aprovar uns pressupostos socials, d’esquerres, i alhora de 

llançar un missatge de transversalitat i d’altura de mires que demostrés 

que era possible situar Barcelona en el centre, més enllà dels 

posicionaments a favor o en contra de la independència; és a dir, que 

era possible prioritzar la ciutat en un moment que no és fàcil. 

Lamenta, per tant, la pèrdua d’una oportunitat, però assegura que això 

no es traduirà en una pèrdua d’oportunitats a la ciutat de Barcelona, 

que no s’aturarà i que tindrà uns pressupostos, enriquits i millorats 

amb les aportacions de moltes de les forces polítiques del consistori 

que hi han presentat un gran nombre d’al·legacions que el Govern ha 

considerat sensates. Reitera que Barcelona no s’aturarà perquè els 

grans projectes de ciutat que estan en marxa s’estan executant i 

s’acabaran els propers anys. 

Creu que hi ha molta gent que espera que govern i oposició, sense 

renunciar a cap convicció de fons, facin un esforç per demostrar que a 

Barcelona es poden fer les coses diferentment; que quan parlen de la 

lluita contra les desigualtats, contra la contaminació, de la reactivació 

de l’economia en un sentit més dinàmic i innovador no estan parlant 

de coses exclusivament de partit sinó d’aspectes en què es podrien 

arribar a posar d’acord un sector ampli del consistori, i creu que tenen 

l’obligació de fer-ho possible. 

 

La Sra. RECASENS diu que avui s’hauria d’haver aprovat un 

pressupost per la via ordinària en temps de descompte, i amb un 

mínim empat d’onze vots a favor, onze en contra i quinze abstencions, 

fent que el vot de qualitat de l’alcaldessa permetés la tramitació del 

pressupost. 

Justifica aquesta puntualització perquè s’ha parlat molt de l’abstenció 
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del seu grup, assegurant que permetia aprovar el pressupost, cosa que 

és certa però només amb el desempat del vot de qualitat. 

Tanmateix, assenyala que com que les coses no han anat així avui 

l’alcaldessa es veurà abocada a una qüestió de confiança, que recorda 

que és una via extraordinària i que és el segon any que s’ha d’emprar, 

i ja no en temps de descompte sinó absolutament fora de termini, fet 

que palesa la solitud i l’aïllament del Govern de la ciutat. Posa de 

manifest que l’alcaldessa ha jugat a l’equidistància, ha volgut 

allunyar-se de tothom i ara en pot veure clarament els resultats, i és 

que l’ha portat a un aïllament sense precedents. 

Adverteix que Barcelona no es pot governar d’aquesta manera, i que 

la seva complexitat, diversitat i transversalitat requereix crear 

complicitats, teixir consensos i no perdre de vista la fórmula de 

col·laboració publicoprivada que sempre ha fet de motor a la ciutat. 

Retreu al Govern, per tant, que hagi malbaratat aquest capital, que 

hagi generat tanta desafecció i desconfiança que ha acabat sol i aïllat; i 

lamenta que avui ni tan sols la difícil decisió del Grup Demòcrata 

d’abstenir-se sigui suficient per tirar endavant el pressupost. 

Remarca que el seu grup va dir que s’abstindria i ho ha fet, ha fet els 

deures creient que el Govern també els faria al seu torn; així, destaca 

que el Grup Demòcrata ha complert malgrat l’escepticisme de molts i 

la incredulitat d’altres, i han optat per fer novament una oposició 

responsable i que els vots que legítimament els va atorgar la 

ciutadania no servissin per entorpir la marxa de la ciutat en uns 

moments de gran complexitat. Confirma que a molta gent que els 

qüestionava que donessin oxigen a l’alcaldessa en moments de gran 

debilitat, els responien que no ho feien per ella, sinó per Barcelona. I 

considera que avui s’ha confirmat que era així, ja que si ho haguessin 

fet pel Govern de la ciutat la seva abstenció hauria estat suficient; però 

malauradament el seu esforç d’asseure’s i parlar no servirà per a res 

per la incapacitat d’uns i la rebequeria d’altres. 

Insisteix que cal que Barcelona sigui governada des del sentit comú i 

no pas pel ressentiment, els perjudicis i els dogmes ideològics d’uns i 

altres; i remarca que és des d’aquesta perspectiva del sentit comú que 

el seu grup va plantejar les seves al·legacions; van pretendre treure 

tics autoritaris, ja que posar una partida per al tramvia per la Diagonal 

quan encara està en marxa la comissió que ha de decidir el traçat n’és 

un i, per tant, agraeixen al Govern que hagi retirat del pressupost 

aquesta partida a l’espera dels resultats de la comissió. Afegeix que 

van voler corregir apriorismes ideològics i populistes; en aquest sentit, 

apunta que el Govern va voler que fossin moltes les famílies que es 

beneficiessin de les escoles bressol, però assegura que en la tarifació 

social no els guanyaran, ja que va ser la seva formació qui ho va 

proposar, però confirma que no permetran que, com pretén el Govern, 

es perjudiqui amb aquesta tarifació moltes altres famílies de classe 

mitjana. Agraeix que en aquest cas, novament, el Govern hagi 

corregit, confirmant que només l’encerta quan rectifica. 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

Fa referència, seguidament, a un altre paquet d’esmenes del seu grup 

amb la voluntat de capgirar postulats que només porten al 

decreixement econòmic i a la destrucció de llocs de treball. En aquest 

sentit, recorda que ahir mateix el sector turístic advertia al Govern que 

el discurs turismofòbic que va fer servir en campanya electoral i a 

l’inici del mandat ja ha servit per destruir dos mil llocs de treball. 

Demana, per tant, que abandonin les teories de decreixement i que no 

dilapidin més oportunitats, i que evitin de posar els interessos 

partidistes per sobre dels de ciutat. 

Assenyala que Barcelona ha perdut quatre posicions en el rànquing de 

competitivitat global, també ha perdut l’EMA i s’alerta que la ciutat 

no és capaç d’atraure noves candidatures ni congressos i, per tant, 

turisme de qualitat. 

Fa avinent que Barcelona també perd qualitat de vida, un intangible 

que la posicionava al capdavant de les ciutats desitjades, malgrat ser la 

vuitena pitjor ciutat d’Europa pel que fa al soroll. Afegeix que en un 

sol any s’ha duplicat el nombre de persones sense llar que reben 

atenció a urgències; i el preu del lloguer a la ciutat ja supera nivells 

anteriors a la crisi, un 27% en només quatre anys, i constata que la 

pujada dels lloguers empobrirà cent cinquanta mil famílies en tres 

anys. 

Atesa la situació, repta a dir que tot el que passa a Barcelona és culpa 

del procés. 

Considera que cal un cop de timó i un canvi de govern perquè aquesta 

legislatura es pot considerar amortitzada, ja que el Govern està aïllat i 

sol en el tram final del mandat, sense haver aconseguit teixir cap 

complicitat al consistori. 

Confirma que el seu grup s’abstindrà i donarà compliment al 

compromís contret, com fa sempre, en benefici d’exercir una oposició 

coherent, i amb la voluntat d’articular l’espai de majoria alternativa 

que cal a la ciutat, el mateix tarannà amb què van arribar a l’alcaldia i 

amb el mateix que hi volen tornar. 

Finalment, agraeix al tinent d’alcaldia el seu tracte dialogant, el to 

conciliador i el clima amable en què s’han produït les converses 

aquests darrers dies de descompte; tanmateix, li demana que faci 

creïble aquesta negociació i que no traeixi el bri de confiança que han 

dipositat en el Govern i que inclogui al pressupost les esmenes que 

van pactar. Afegeix la demanda que corregeixin els tics autoritaris i els 

apriorismes ideològics que perjudiquen, per posar un exemple, a les 

famílies usuàries de les escoles bressol, i també el discurs del 

decreixement econòmic, i diu que confia que el Govern compleixi 

igual que ho ha fet el seu grup, i que la ciutat els ho agrairà. 

Reconeix que no venen temps fàcils per a les arques municipals, i que 

la mateixa memòria del Consell Tributari que avui han d’aprovar 

alerta de la conflictivitat de les plusvàlues, i avisa que es produirà un 

forat de vuitanta milions d’euros a la caixa municipal. I confirma que 

faran front comú per lluitar perquè Madrid els retorni aquests diners, 

però mentrestant hauran de sortir del pressupost municipal. En aquest 

sentit, diu que hauran d’aprovar un PEF per saltar-se la regla de 

despesa. 
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Finalment, demana al Govern que no malbarati els actius de la ciutat, 

entre els quals el pressupost. 

 

La Sra. MEJÍAS subratlla que estan davant la votació de l’instrument 

més important de la ciutat de Barcelona per reorientar les seves 

polítiques. 

Assenyala que el Sr. Pisarello ha explicat que ahir mateix va trucar al 

regidor portaveu del seu grup, no pas abans, i fa notar al tinent 

d’alcaldia, que el fet de no parlar amb els grups no fa el Govern més 

important ni millor, sinó que, altrament, dona la imatge d’un govern a 

la desesperada, que s’enfronta al seu darrer any de mandat amb un 

balanç de renúncies i de fracàs, i el d’avui n’és un més. Això no 

obstant, posa de manifest que es permet menysprear els adversaris 

polítics, humiliar els aliats i abocar-se als braços de 

l’independentisme, que tant de mal ha fet a Barcelona. 

Afirma que el Govern està sol i atrapat arran de les seves noves 

aliances i tripijocs amb qui tant de mal ha fet a la ciutat que, a més, els 

hauran portat a trair els seus votants. Puntualitza que no és el grup de 

Ciutadans a qui han de donar explicacions, sinó que hauran d’explicar 

als votants de Barcelona en Comú per què pacten amb els qui han 

provocat la fugida massiva de les empreses de la ciutat, amb els qui 

han malbaratat diners que, fa uns dies, la Sra. Ortiz reclamava per 

invertir en les escoles bressol —42 milions d’euros—, amb els qui van 

dissenyar la pujada del preu del transport —que el Govern va 

assegurar que congelaria—, i que perjudica les classes mitjanes i 

treballadores; afegeix que són els mateixos que van lliurar els serveis 

funeraris a les grans operadores, amb unes tarifes que moltes famílies 

no poden pagar. I retreu que tot això tingui el preu d’una simple 

abstenció a fi de no-res, ja que avui, novament, es tornaran a quedar 

sense pressupostos, condemnant Barcelona a la paràlisi i havent de 

recórrer a l’argúcia antidemocràtica de la qüestió de confiança per a la 

seva aprovació, i a què el Govern ja havia al·ludit de bon principi. 

Precisa, en aquest sentit, que el Govern afirmava que tindrien 

pressupostos sí o sí, sense que li importés gens què deia la resta de 

grups, amb una total arrogància i, afegeix, amb un cert biaix autoritari. 

Valora, però, que els pressupostos que tindran seran dolents, perquè ni 

aconseguiran l’anhelada cohesió social a què sempre apel·la el 

Govern, ni encara menys propiciaran la reactivació econòmica, ja que 

no tenen en compte la situació tan delicada que ha viscut la ciutat els 

darrers mesos. 

Diu que les polítiques socials de què presumeix tant el Govern, i que 

ella no li nega, no estan evitant els desnonaments que setmanalment es 

produeixen a Barcelona, com també és evident que la política 

d’habitatge no està donant resultats perquè no millora l’oferta 

d’habitatge social i, a més, tampoc facilita que hi accedeixin els 

sectors socials amb més dificultats, i afegeix que també es redueix el 

programa de rehabilitació. 

Fa notar que els programes d’ajuda a les persones amb més dificultats 

o bé no s’executen o bé es redueixen inexplicablement; així, concreta 

que s’acaba de reduir el programa d’emergències socials en uns 

moments en què hi ha més gent que viu al carrer, que s’ha duplicat. 

Entrant en l’àmbit econòmic apunta que, després del gran impacte que 
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ha tingut la declaració unilateral d’independència en l’economia de la 

ciutat, era el moment de reorientar les polítiques, i que l’instrument 

per fer-ho és el pressupost. Assenyala que s’haurien d’afavorir els 

sectors econòmics que creen ocupació, cosa que és la millor política 

social per reduir l’increment de la pobresa. Fa avinent que, en comptes 

de tot això, aquests sectors han estat els grans oblidats en el 

pressupost, no tenen un pla d’incentius per atraure les empreses ni per 

retenir les que volen marxar; es continua mantenint la pressió fiscal al 

màxim, es retallen les partides destinades a la promoció comercial en 

un moment en què es produeix una davallada remarcable de la 

facturació; i afegeix que tampoc no s’impulsa cap pla de promoció 

turística i, contràriament, s’actua contra aquesta activitat. 

Afegeix que tampoc no es constaten projectes d’inversió, malgrat que 

el Sr. Pisarello asseguri que la ciutat no s’atura, alhora que la realitat 

és que les infraestructures continuen paralitzades, i posa com a 

exemple el cas del túnel de les Glòries. 

Assenyala que en aquest estat de coses el Govern està improvisant un 

seguit de carrils bici, que han provocat la darrera gran polèmica 

ciutadana, perjudicant els vianants, col·lapsant el trànsit i fracassant en 

l’objectiu de millora de la qualitat de l’aire, atès que Barcelona és una 

de les ciutats d’Espanya amb més puntes de contaminació. 

Conclou de tot plegat que el Govern municipal està més sol que mai, i 

que es veu obligat a aprovar uns pressupostos sense acord i sense 

consens que suposen un nou fracàs, no pas per manca de voluntat de la 

resta de grups, sinó per l’arrogància del Govern. Els qualifica de 

pressupostos de la renúncia als projectes estrella —avisa que hauran 

de donar explicacions als votants—, i de pagament de favors. 

Reconeix que els pressupostos s’aprovaran, però en la més absoluta 

soledat. 

 

El Sr. BOSCH alerta que les coses no van bé, i demana al Sr. Pisarello 

que no els intenti vendre el contrari perquè és evident que la ciutat vol 

un canvi de rumb, com han apuntat tots els grups de l’oposició, però 

també el mateix govern, atès que el seu missatge és clar en el sentit 

que deixa veure que ha renunciat a governar, a assolir consensos i 

pactes. 

Diu que aquesta incapacitat per governar, d’aconseguir acords amb 

qui convingui per a la ciutat, els aboca per segona vegada consecutiva 

a haver d’aprovar els pressupostos per la porta de darrere. Recorda 

que en un altre mandat el regidor Ricard Gomà va qualificar la qüestió 

de confiança com una filigrana de la legalitat espanyola, ja que no 

deixa de ser una aprovació dels pressupostos per una minoria desafiant 

la majoria democràtica d’una cambra. 

Confirma, per tant, que no tenen gaires motius per estar satisfets; i 

observa que el procés que ha seguit el Govern a fi d’arribar a acords 

amb els grups s’ha fet tard i no ha anat prou bé. Es remet, en aquest 

sentit, a les reunions que el seu grup ha mantingut amb el Govern 

però, sobretot, a les que no han tingut, ja que el Govern, clarament, 

s’ha esperat a veure els resultats de les eleccions del 21 de desembre 

passat per començar a establir diàleg. 

Fa avinent que allò que ahir mateix els va acabar de convèncer que el 

Govern no demostra voluntat de governar la ciutat va ser la seva 
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incapacitat per pactar amb el grup de la CUP i, sobretot, amb el del 

PSC, exsoci de govern fins fa ben poc, amb el qual havien elaborat i 

acordat els pressupostos, i qualifica la situació de molt insòlita. 

Afegeix que també lamenten la posició de Ciutadans i del PP, que 

entén que és incorrecta en justificar que no aproven els pressupostos 

menystenint altres membres del consistori per les seves idees; i és 

pregunta si és que també porten el 155 al ple de Barcelona. Puntualitza 

que aquests grups afirmen que no aproven els pressupostos perquè han 

estat acordats amb els independentistes, és a dir, no els voten perquè 

els dona suport una opció política que no comparteixen i, fins i tot, 

avalen que s’atonyinin les persones que voten a favor d’una cosa que 

no comparteixen. I arran de la reacció dels membres d’aquestes 

formacions a la seva observació, pregunta si els qui són 

independentistes no estan autoritzats a dir la veritat en aquesta cambra. 

I inquireix si els sembla correcte que es posi gent a la presó per motius 

polítics i ideològics. 

Pregunta, atesa aquesta posició, si a aquests grups no els interessa la 

ciutat, les escoles bressol, o l’abaratiment dels serveis funeraris. I 

assegura que allò que ja els sembla el súmmum és que s’hi afegeixi el 

grup del PSC, i ultrapassa la seva capacitat de comprensió que es 

desacrediti com a partit de govern i de ciutat repetint els arguments 

dels grups de la dreta que Barcelona en Comú ha pactat els 

pressupostos amb els partits independentistes. Insisteix a recordar al 

grup del PSC que era al govern fins fa ben poc i que va elaborar els 

pressupostos amb el grup que ara governa en solitari, i que això porta 

al fet que, en definitiva, acabi quedant palès que són els únics que 

tenen voluntat de negociar i d’arribar a acords de ciutat. 

Remarca que el seu grup compleix la paraula de mà estesa que van 

manifestar arran del trencament del Govern amb el grup del PSC, i en 

el cas del pressupost han negociat fins al final; i malgrat que el Govern 

ha establert el diàleg tard i malament, i que ho podria haver fet molt 

millor, va semblar que arribaven a un acord, i que dins la centralitat 

democràtica es podien arribar a aprovar uns comptes per tirar endavant 

l’estabilitat municipal. Destaca, tanmateix, que el PSC aconseguís que 

parlessin grans rivals polítics, que el Sr. Trias i la Sra. Colau fossin 

capaços de parlar i posar-se d’acord, i els felicita per això; però 

remarca que el grup d’ERC no ha estat irrellevant en la millora del 

clima de diàleg. 

Lamenta, però, que, després d’haver fet tot aquest esforç, el Govern de 

la ciutat no hagi estat capaç de mantenir un pacte amb els seus exsocis 

de govern. 

Confirma, per tant, que el seu grup ha complert, i que com ja va 

anunciar en el seu moment el seu vot no seria favorable al pressupost; 

posa de manifest que els han rebutjat trenta-sis, parcialment o 

totalment, de les seixanta-tres al·legacions presentades, i que són ben 

conscients que l’autoria dels pressupostos és de Barcelona en Comú i 

del PSC, de manera que és difícil per al seu grup avalar-los totalment, 

cosa que ja van deixar clara en el seu moment. Això no obstant, 

confirma que mantindran l’abstenció entenent que s’han aconseguit 

avenços i millores substancials, com en el cas de la tarifació de les 

escoles bressol a fi que les classes mitjanes i treballadores hi puguin 

accedir; en millores del pressupost dels districtes i, també, pel que fa a 
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l’abaratiment dels enterraments. 

Finalment, pregunta al Sr. Pisarello si el Govern també mantindrà la 

seva paraula en tots els aspectes que el Govern va acordar amb el seu 

grup, que valora com a positius per a la ciutat, malgrat tot el que ha 

succeït, decebedor en molts aspectes. 

 

El Sr. COLLBONI diu que el seu grup ha arribat a la conclusió que no 

estaven davant d’un autèntic debat de pressupostos, sinó d’una 

escenificació d’un canvi d’estratègia i de prioritats per part del Govern 

de la ciutat i també d’un canvi d’aliances, i que la manera de fer-ho 

evident era el debat del pressupost que, altrament, no ha estat seriós, ni 

profund, ni amb les partides pressupostàries damunt la taula. Afirma 

que si s’hagués produït una autèntica negociació de pressupostos, el 

seu grup s’hauria acostat a les posicions del Govern; igualment, si hi 

hagués hagut una diagnosi compartida de la situació econòmica i 

social de la ciutat. Afegeix que si hagués existit la voluntat real de 

moure partides pressupostàries, d’obrir el pressupost en canal per 

parlar de tot, de ben segur que haurien arribat a un acord. Lamenta, 

però, que les coses no hagin anat així i que el Govern presenti avui un 

projecte de pressupost que no respon al moment que viu la ciutat, i 

que, simbòlicament, claudica a banderes de l’esquerra davant de la 

dreta, i també a polítiques emblemàtiques de les esquerres que han 

defensat conjuntament. I afegeix que el Govern no claudica als 

independentistes sinó a la lògica de l’independentisme, que és una 

altra cosa. 

Diu que no criticaran pas que es pacti amb un partit amb unes idees o 

unes altres legítimament respectables, sinó que allò que critiquen és el 

sotmetiment de la política de la ciutat i la lògica de les majories als 

interessos i a la lògica del procés, perquè això no és representatiu de 

Barcelona. Fa avinent, en aquest sentit, que l’acord a què el seu grup 

va arribar amb el Govern blindava la ciutat d’aquesta lògica 

independentista, no pas dels independentistes, amb una ideologia que, 

tot i que no hi estan d’acord, respecten. 

Constata que tot això se’ls presenta com un pacte Colau-Trias, i 

afegeix que també de renúncies, ja que assegura que és la primera 

vegada que veu una negociació de pressupost amb l’objectiu de no fer; 

així, el Sr. Trias diu al Govern que s’oblidi del tramvia, de la tarifació 

social de les escoles bressol, si vol la seva abstenció. Remarca que 

l’acord significa un 0,2 del pressupost, cinc milions d’euros, el preu a 

canvi de l’abstenció del Grup Demòcrata. 

Assegura que ell és una persona pactista, com demostra el pacte de 

govern amb Barcelona en Comú que, posteriorment, aquesta formació 

va trencar, i també perquè el 2015, any electoral, el seu grup va pactar 

un pressupost amb l’alcalde Trias. Destaca que aquella va ser una 

autèntica negociació, en què hi havia en joc cent milions d’euros de 

partides pressupostàries i que va significar rebaixar el preu de la T-10 

i mantenir-lo congelat, que va ser la primera condició que van posar; 

posar quaranta autobusos nous a les línies de transport públic 

metropolità, o introduir la renda mínima infantil garantida, entre 

altres, i que expressava el que el seu grup considerava que eren 

millores per a la ciutat. 

Recorda que la Sra. Colau va dir que el pacte pressupostari l’havien 
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fet amb la màfia, amb el rei de les desigualtats i de la corrupció, 

mentre que avui compareixen en aquest plenari amb un pacte de 

mínims i de renúncies assegurant que ho fan per a la ciutat capgirant 

del tot la situació. 

Puntualitza que aquest pressupost es va elaborar abans de l’estiu, i que 

des d’aleshores ençà han passat moltes coses, entre les quals un 

atemptat, el primer d’octubre i la declaració unilateral 

d’independència. Recorda que de bon principi van tenir un debat, i que 

alguns membres del Govern els van donar la raó en el sentit que el 

pressupost havia de ser expansiu, ja que aquest ajuntament té capacitat 

per invertir més a la ciutat i d’ajudar a la reactivació, cosa que no es 

va acceptar. 

Reconeix que la proposta va passar per una comissió de govern, en 

plena crisi de govern, però, ja que el mateix dia que hi arribava 

l’expedient Barcelona en Comú va anunciar la pregunta que va portar 

al trencament del pacte de govern; i recorda que el seu grup va 

preguntar com havia acabat l’expedient i que no ho van arribar a 

saber. Igualment, explica que la Sra. Ballarín va manifestar llavors que 

això no comprometia el vot del PSC i, malgrat tot, van votar a favor de 

la tramitació del pressupost amb la condició, en primer lloc, que es 

mantingués la congelació de la T-10, cosa que no s’ha fet. I remarca 

que la voluntat de diàleg del seu grup va obtenir com a resposta per 

part del Govern la no admissió de cap de les al·legacions que van 

presentar al pressupost. Tanmateix, diu que van continuar negociant 

fins que dilluns passat es van obrir algunes partides pressupostàries, a 

quatre dies d’aquest ple, i quan el Sr. Trias ja havia anunciat un 

preacord. 

Afirma que el seu grup defensarà la governabilitat de la ciutat, i que 

no enretira la mà per ajudar el Govern en tot allò que sigui coherent 

amb el seu programa; per tant, diu que no ho faran en el cas de la 

funerària pública, en l’ordenança de terrasses, o en plans d’usos 

incoherents amb el que defensa el seu grup. Remarca, però, que el seu 

no a tot això no és extensiu a tot, sinó que és una negativa a contribuir 

a fer un paperot que no millorarà els pressupostos ni la qualitat de vida 

de la ciutadania. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que aquest debat, que hauria de 

ser el dels pressupostos de Barcelona, és més aviat el dels despatxos i 

dels despits; i avança que el seu grup votarà en contra no pas per això, 

sinó perquè aquest pressupost és lesiu per als interessos de la ciutat i 

per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
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Precisa que van presentar seixanta-tres al·legacions a aquest 

pressupost, i recorda que més que pactar, van dir que volien 

configurar-se com una alternativa clara, considerant que seria positiu 

que l’oposició fos capaç de dissenyar una alternativa conjunta al 

govern més minoritari i lesiu que mai ha tingut la ciutat. Tanmateix, 

diu que no comprèn com és que hi ha grups que volen pactar amb el 

Govern, com és el cas dels grups Demòcrata i d’ERC, malgrat que no 

els servirà per tirar endavant el pressupost o, en altres ocasions, hi ha 

altres grups que els donen suport a diferents propostes de ciutat. 

Lamenta que oberta la via de la qüestió de confiança pràcticament en 

el mateix moment estigui tancada perquè l’oposició està dividida i 

fragmentada, i que pugna per pactar amb el Govern lluny del sentit de 

responsabilitat que demana el moment, que seria dissenyar una 

alternativa de govern. 

Precisa que la seixantena d’al·legacions que el seu grup ha presentat al 

pressupost van en la línia de reduir la pressió fiscal, d’incrementar les 

polítiques socials, de millorar la promoció econòmica i la creació 

d’ocupació, de fer més inversions als barris i en polítiques d’habitatge; 

i, especialment, la rebaixa de despeses innecessàries —entre les quals 

la proliferació d’estudis, informes, subvencions i acords amb mitjans 

afins ideològicament—, o la promoció de polítiques de concerts i 

subvencions ideològiques. 

Posa en relleu que s’han acceptat algunes al·legacions als grups que 

han anunciat la seva abstenció, com és el cas del PDeCAT que 

demanava la retirada d’una partida de quatre-cents mil euros per a la 

futura construcció del tramvia; manifesta que, altrament, el seu grup 

no fa un refús frontal a la connexió del tramvia, tot i que considera que 

no s’ha de fer obligatòriament per la Diagonal, i encara més que no ha 

de ser sufragada per aquest ajuntament per un import de 175 milions 

d’euros. 

Retreu al Govern l’opacitat d’aquests pressupostos, sense audiència 

pública real, ni abans de la informació pública ni després; que els 

presentin sense tenir aprovades les ordenances fiscals, cosa que forma 

part de la lògica política i de govern, ja que regulen el 50% dels 

ingressos municipals. Considera, però, que no els importa aprovar-les 

perquè així mantenen la ciutat amb els impostos i taxes més elevades 

de tot Espanya; i perquè, malgrat no tenir ordenances fiscals, el 

coeficient de l’IBI continua amb uns topalls molt alts, se 

n’incrementen d’altres, i la recaptació de taxes de parquímetres de les 

zones blaves o verdes suposen una recaptació molt substancial per a 

aquesta administració. 

Afegeix que aquests pressupostos palesen el menyspreu dels governs 

de la Generalitat envers Barcelona, que hi esmerça un finançament 

testimonial que significa amb prou feines el 4% o 5% dels ingressos 

d’aquest ajuntament; i remarca que aquesta dada exemplifica la 

renúncia del Govern municipal de defensar els interessos de la ciutat 

davant el Govern de la Generalitat i que evidencia el “canvi de 

cromos” entre Barcelona en Comú i les formacions independentistes. 

Així, d’una banda, diu que l’alcaldessa és condescendent amb les 

peticions independentistes derivades del procés de secessió; i, d’altra 

banda, l’independentisme, agraït per aquesta actitud, fins i tot estava 

disposat a donar suport als pressupostos amb la seva abstenció. 
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Repeteix, per tant, que el Govern municipal posa Barcelona al servei 

de l’independentisme i renuncia a la defensa dels interessos de la 

ciutat davant el Govern de la Generalitat, fent servir la ciutat com a 

moneda de canvi, cosa que el seu grup no pot acceptar de cap manera. 

Considera que el Govern de la ciutat no ha sabut reconèixer el mal 

que ha fet a Barcelona el procés independentista, extensiu al conjunt 

de Catalunya, en no incloure partides en el pressupost que puguin 

resoldre el perjudici causat per la marxa d’entitats financeres i 

d’empreses, la paràlisi de les inversions i la caiguda del consum i de 

les reserves turístiques. 

Afegeix que es constata que aquests pressupostos tampoc no donen 

suport a la incentivació necessària de l’activitat econòmica, i retreu al 

Govern que contribueixi a l’activitat dels manters, amb un suport en 

l’àmbit pressupostari inversament proporcional al que donen als qui 

pateixen aquesta competència deslleial, i concreta que les partides 

adreçades al comerç es redueixen d’un 8% en el pressupost, i d’un 

25% les destinades a mercats. Paral·lelament, indica que es congelen 

les inversions i les despeses improductives es disparen; i puntualitza 

que tan sols augmenta la inversió en carrils bici, que es fan d’una 

manera improvisada i precipitada que no beneficia ningú i, en alguns 

casos, el mal traçat d’aquests carrils implica perillositat per als 

usuaris. 

Ratifica que el seu grup votarà en contra dels pressupostos, que 

descriu com a continuistes de les polítiques de la Sra. Colau, que 

consoliden un model de creixement econòmic en què només 

s’incrementa el nombre de comissionats, i es dona suport a les 

subvencions ideològiques que encara fan més sectàries les decisions 

del Govern; un model d’encariment de serveis públics com les escoles 

bressol a bona part de les famílies, de perpetuació de les llistes 

d’espera als serveis socials, i l’espera per a la necessària construcció 

d’equipaments per part de la Generalitat. I descriu una ciutat on campa 

el top manta en competència deslleial amb el comerç, on es posen 

traves i manca d’incentius a l’activitat econòmica, i del fracàs de les 

polítiques d’habitatge. 

 

La Sra. REGUANT recorda que en la sessió extraordinària de la 

Comissió d’Economia i Hisenda de la setmana passada el seu grup ja 

expressar què li semblaven aquests pressupostos. En aquest sentit, diu 

que comparteixen, com ha dit el Sr. Pisarello, que els pressupostos 

marquen prioritats polítiques, i que és aquí on discrepen, ja que 

consideren que aquests que els han presentat no ho fan, no pas a 

aquelles que entenen que s’haurien de respondre ara mateix, i no 

marquen les línies de propostes transformadores. 

Reitera, doncs, que els pressupostos no serveixen només per 

augmentar o abaixar partides, sinó que han de servir per materialitzar 

l’objectiu que es pretén amb aquestes. Per tant, remarca que no estan 

d’acord amb uns pressupostos neutres, i consideren que la reversió 

d’anys i anys de polítiques neoliberals i patriarcals a Barcelona 

requereix molta més valentia i polítiques molt més transformadores. 

Indica que el novembre el seu grup va esgrimir tres arguments per no 

votar a favor de l’aprovació inicial del pressupost, i confirma que els 

continuen mantenint malgrat que els darrers dies s’hagin produït 
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alguns canvis, que reconeix que han anat seguint gràcies als mitjans de 

comunicació. 

Quant a les polítiques d’habitatge, recorda que quan es va aprovar el 

Pla d’habitatge ja van dir que el consideraven un acord nefast perquè 

no tenia l’objectiu de defensar l’habitatge públic i el dret a l’habitatge 

digne per a tothom, i consideren que, en aquest àmbit, el pressupost 

reflecteix la filosofia del pla esmentat. Això no obstant, diu que 

comparteixen amb el Govern la consideració que l’habitatge és clau a 

la ciutat, però no pas de la manera que ho planteja. 

Afegeix que quan es van fer les modificacions pressupostàries del 

2016, el seu grup va considerar que era el moment d’estendre la mà al 

Govern de Barcelona en Comú, de proposar polítiques 

transformadores, i eines permanents en benefici de les condicions de 

vida de la ciutadania, i van plantejar la necessitat d’abordar les 

municipalitzacions i les remunicipalitzacions dels serveis, tot i que la 

repercussió ha estat pràcticament imperceptible. Apunta, en aquest 

sentit, que el 2019 acabarà la concessió del servei de neteja i recollida 

de residus urbans, una contracta que representa una gran partida 

pressupostària, i entenen que ja haurien hagut d’haver fet passes per a 

la seva municipalització, però, altrament, el Govern ja ha començat a 

elaborar els plecs per a la nova licitació, i ha demostrat que no té cap 

voluntat de municipalitzar el servei. Confirma que el mateix passa en 

els serveis d’atenció a les persones, com el SAD o la teleassistència, 

que estan lluny de revertir les externalitzacions, i confirma que les 

plantilles d’aquests serveis estan compostes majoritàriament per 

dones, que són les que paguen les conseqüències de la precarització 

que suposa l’externalització d’aquests serveis. 

Fa notar que d’ençà de l’aprovació inicial del pressupost fins a dia 

d’avui s’ha produït l’increment de les tarifes de transport públic, que 

contradiu obertament la voluntat expressada de reduir els vehicles 

privats que circulen a la ciutat; adverteix que la pujada de tarifes del 

transport públic no fa altra cosa que encarir la vida de les classes 

populars i dificultar encara més una vida digna. 

Manifesta que, atès aquest estat de coses, el seu grup no pot donar 

suport a aquests pressupostos, i confirma que mantindrà el 

posicionament de l’aprovació inicial. 

Igualment, posa en dubte que ara sigui el moment d’aprovar un pla 

econòmic i financer (PEF), una aprovació preventiva que els resulta 

estranya; i remarca que si denuncien l’aplicació de l’article 135, també 

cal que aquest ajuntament tensioni la relació política amb l’autoritat 

que els fiscalitza; i afegeix que aquest PEF no deixa de ser una 

conseqüència del control exercit per Montoro i de les intervencions 

financeres de l’Estat. Per això, consideren que és necessari que aquest 

ajuntament ho denunciï, malgrat que argumenti aquesta aprovació 

dient que es tracta de no limitar la capacitat d’inversió; interpreta que, 

si és així, s’hauria de prioritzar clarament quines inversions no s’han 

de limitar perquè estan adreçades a garantir polítiques permanents per 

revertir situacions de desigualtat; a enfortir clarament, en definitiva, la 

gestió pública de la ciutat i començar a fer realitat que els serveis 

siguin realment públics. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest que parteix d’un vot contrari a 
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aquest pressupost; i assenyala que va fer arribar al Govern un 

document —elaborat amb Demòcrates de Catalunya, la formació a la 

qual pertany— de reflexions, d’anàlisis i d’aportacions en positiu a la 

millora de la qualitat de les respostes que pot donar aquest ajuntament 

a la ciutadania. Precisa que el document esmentat contenia elements 

estratègics importants i que entén que s’haurien pogut incorporar amb 

facilitat en la dinàmica del pressupost municipal proposat, i entre els 

quals esmenta la manera de reforçar la xarxa educativa de la ciutat, 

enfortir la formació professional, mesures per ajudar a millorar la 

qualitat ambiental, contribuir al creixement de l’economia i, alhora, a 

la seva redistribució; valorar de quina manera poden treballar perquè 

col·lectius que a hores d’ara no tenen suficient visibilitat la puguin 

tenir, com és el cas de les cuidadores familiars o de les víctimes de 

l’assetjament escolar, entre molts altres. Indica, per tant, que es tracta 

de reflexions entorn d’un document sobre el qual confia que encara 

estiguin a temps de parlar. 

Indica que ha pretès i ha aspirat a trobar raons objectives per poder 

donar suport al pressupost, però que no les ha trobades encara, tot i 

que diu que deixa la porta oberta a fer-ho amb una visió constructiva. 

En conseqüència, confirma que el seu no al pressupost és constructiu i 

té la voluntat d’ajudar al fet que la ciutat reforci línies polítiques en 

favor de la ciutadania. 

Precisa que, tal com s’expressava en el document esmentat, la 

visibilitat i l’enfortiment de Barcelona com a capital de Catalunya són 

aspectes de gran importància; i remarca que a dia d’avui l’Ajuntament 

de Barcelona és la principal institució catalana que no està 

intervinguda per l’aplicació del 155 i, per tant, és importantíssim que 

esdevingui la institució catalana de referència i exerceixi un lideratge 

de país. Afegeix que demana a aquest ajuntament l’establiment de 

polítiques i gestos en la línia d’enfortir aquest lideratge; i, en aquest 

sentit, posa de manifest que votarà positivament el PEF. 

 

El Sr. PISARELLO al·ludeix a la intervenció de la regidora Recasens, 

que s’ha referit a la soledat del Govern municipal, i diu que no li deixa 

de semblar paradoxal que sigui precisament el seu grup qui ho digui. 

Aprofita, per tant, per recordar algunes xifres del darrer baròmetre 

municipal, en què la ciutadania aprova la gestió municipal entre un 

70% i un 85%, amb una nota d’un 6,4, la més alta de tot l’historial 

municipal de què es disposa; palesa també que l’alcaldessa és la líder 

municipal més ben valorada, ja que set de cada deu barcelonins i 

barcelonines aproven la seva gestió. 

En conseqüència, fa avinent a la Sra. Recasens que fora convenient 

que matisés les seves apreciacions. 
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Interpreta que hi ha hagut un cert reconeixement per part dels grups 

municipals que la inversió social és una dada real i contrastable, i que 

és una gran cosa moure les partides, ja que no hi ha política 

redistributiva si no es fa així, i considera que aquest no és un tema 

menor. 

Reconeix que poden discutir molts aspectes, com el de l’habitatge, que 

han abordat els grups de Ciutadans i de la CUP, i destaca que, en 

aquest sentit, moltes actuacions en habitatge depenen de la reforma de 

la LAU i, en aquesta qüestió, pregunta al grup de Ciutadans fins quan 

pensa donar suport al govern del PP i de resistir-se a la reforma 

d’aquesta llei. 

Igualment, recorda que la Sra. Reguant ha qualificat el Pla d’habitatge 

de nefast, i diu que voldria que algun dia, tranquil·lament, li expliqui 

per què defineix així un pla d’habitatge que és el més avançat en 

comparació amb els d’altres ciutats de l’Estat; tenint en compte, a 

més, que la competència d’habitatge és de la Generalitat, i insisteix a 

demanar a la regidora què va exigir a aquella administració en matèria 

d’habitatge quan era diputada al Parlament de Catalunya. I concreta 

que en l’àmbit de l’habitatge públic de lloguer aquest ajuntament ha 

quadruplicat la inversió. 

Considera que la demanda del Sr. Bosch que el Govern trenqués amb 

el grup del PSC com a condició indispensable, per després exigir-los 

d’arribar a acords, és un punt cínica, per no fer servir altres adjectius. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Collboni, entén que el regidor s’ha 

vist obligat a dir que les renúncies del Govern pel que fa al pressupost 

han estat simbòliques perquè no ha pogut trobar-ne cap de concreta, i 

pregunta si allò que li preocupa realment és el tramvia, i confia que el 

grup del PSC votarà favorablement la connexió. Inquireix si allò que 

preocupa el PSC és la tarifació social, i recorda que aquest grup va 

presentar fa poques setmanes una proposició amb el suport del 

PDeCAT en què es demanava la revisió de les tarifacions socials i 

dient que cal destinar-hi més diners per protegir més famílies. I 

insisteix a preguntar quina és la renúncia simbòlica a què al·ludeix el 

Sr. Collboni. 

Posa en relleu que governar amb el grup del PSC va tenir 

repercussions positives, però no recorda que quan van proposar aturar 

els desnonaments aquesta formació els fes costat; tampoc quan van 

expressar la necessitat de sancionar els grans oligopolis elèctrics; o 

quan va dir que calia recuperar el control sobre béns comuns públics, i 

van constatar que al grup del PSC això no el preocupava especialment. 

Per tant, manifesta tota la disposició per part del Govern a arribar a 

acords, però no a acceptar les lliçons que els volen donar des de 

l’esquerra. 

Fa notar que avui novament el regidor Collboni ha tornat a treure a 

relluir la qüestió del transport públic, i que tots els grups li han 

recordat una vegada més que aquesta pujada del cost del transport l’ha 

aprovat el PSC a l’Àrea Metropolitana; i qualifica d’hipòcrita fer 

servir aquest argument, ja que en política no s’hi val tot. I aprofita per 

recordar que la inversió en transport públic s’ha incrementat d’un 14% 

—21,2 milions d’euros— en un context de dèficit d’inversió per part 

de l’Estat absolutament escandalós. 
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Remarca que quan el PSC va aprovar inicialment el pressupost en 

comissió de govern no va plantejar cap discrepància de fons amb la 

línia pressupostària, i convida el Sr. Collboni que li’n recordi una de 

sola si discrepa; i el convida a dir-li si hi ha una sola mesura 

pressupostària a favor de la independència, tal com ha pretès en la 

seva intervenció, en què els ha acusat de llançar-se als braços dels 

independentistes. 

Recorda que el Sr. Collboni pertany a un partit que afirma que treballa 

en benefici de la ciutat, i que la ciutat havia d’ocupar la centralitat de 

totes les polítiques municipals; igualment, fa memòria que el PSC va 

pactar amb el Sr. Trias un munt de polítiques, i que fins i tot va 

demanar la revisió de les tarifes de les escoles bressol, però que avui 

acusa el Govern d’haver fet renúncies simbòliques. 

Demana al Sr. Collboni que siguin seriosos, perquè no és ni creïble ni 

constructiu que en només dos mesos el seu grup hagi passat del vot 

favorable al pressupost al vot contrari. 

 

La Sra. RECASENS observa que tot el debat gira entorn del Grup 

Demòcrata; i fa notar al Sr. Collboni que, amb referència al tramvia, 

no van ser cent milions d’euros, sinó cinquanta, la mateixa xifra que 

han acabat posant damunt la taula en la negociació. I puntualitza que 

no es tracta d’un acord per no fer, sinó per fer passar el tramvia per 

una comissió que acabi consensuant el traçat. Afegeix que també han 

arribat a acords perquè la tarifació social de les escoles bressol es faci 

bé i no perjudiqui determinades famílies. 

Considera que l’alcaldessa faria bé d’escoltar el debat que s’està 

produint avui perquè és de summa importància, i justifica aquesta 

observació perquè la veu una mica distreta. Remarca que en aquesta 

cambra s’està produint un desafiament al consistori i el Govern està 

perdent grans oportunitats per a la ciutat. Reclama a l’alcaldessa que 

governi, que faci la seva feina, i subratlla que la fortalesa d’un 

pressupost permet corregir desigualtats, sempre que existeixi un full 

de ruta i que se sigui capaç de teixir consensos, i sobretot fent molta 

feina, i recorda al Govern que li queda poc temps per fer-la. 

Destaca que el seu grup sí que l’ha feta, la feina, i que han fet honor al 

compromís d’asseure’s i parlar, d’estendre la mà. Reconeix que aquest 

pressupost no és el del Grup Demòcrata, que no té les seves prioritats, 

els postulats de creixement econòmic, de generació de llocs de treball, 

d’acabar amb les desigualtats, per la qual cosa mai no s’han plantejat 

de votar-hi a favor, sinó que van avançar que farien una abstenció 

tècnica a fi d’evitar un col·lapse a la ciutat, que ja està prou 

col·lapsada per l’aïllament polític del Govern municipal; i retreu que 

això no permeti que tiri endavant per la desídia i la incompetència 

d’alguns i per la rancúnia d’altres. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que allò que queda ben clar és que aquests 

pressupostos no són els del consens, ja que la diversitat d’opinions 

s’ha fet ben palesa en aquest debat. 

Recorda que el seu grup va dir de bon principi que si hi havia alguna 

cosa en què podia participar era, justament, en l’impuls del pla 

d’incentius a les empreses per evitar que moltes marxin de la ciutat, 

que altres hi romanguin i aconseguir que altres hi vinguin a instal·lar 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

les seves activitats, i assegura que no han constatat res de tot això en el 

pressupost que els presenta el Govern. 

Quant a l’observació del tinent d’alcaldia al seu grup sobre la reforma 

de la LAU, en el sentit que el seu grup parlamentari al Congrés de 

Diputats hi doni suport, respon que no tenen per què donar suport a les 

iniciatives de Barcelona en Comú, perquè Ciutadans té iniciativa 

pròpia. Apunta, en aquest sentit, que Ciudadanos ha impulsat una llei 

de segona oportunitat que pretén garantir que les persones tinguin 

millor accés a l’habitatge social. I afegeix que no tenen per què 

defensar privilegis territorials únicament per a la ciutat de Barcelona, 

sinó que ho fan per al conjunt d’Espanya amb la finalitat que es 

beneficiï el major nombre de ciutadans possible de les reformes 

socials que impulsa Ciudadanos. 

Assegura que els preocupa l’accés a l’habitatge, i per això van donar 

suport al Pla d’habitatge, però no comparteixen la manera com 

l’executa el Govern municipal. Afegeix que també els preocupa el 

comerç, i que el pressupost que presenten retalli partides destinades a 

la promoció del sector en un moment en què ha caigut la facturació 

arran del mal que els independentistes han fet a Barcelona. Igualment, 

manifesta que els preocupen les empreses i els autònoms, i remarca 

que un 54% diu que s’ha vist afectat per la crisi actual; això no 

obstant, el Govern de la ciutat no impulsa mesures en benefici seu en 

el pressupost. 

Continua dient que els preocupa que hi hagi persones, com aquests 

autònoms i petits empresaris a què s’acaba de referir, que es veuran 

afectades per la pujada del transport públic; i també fa referència a les 

persones vulnerables, atès que moltes de les polítiques socials del 

Govern es redueixen a grans anuncis sense que es materialitzin. 

Per tot plegat, confirma que no subscriuen de cap manera que aquest 

pressupost sigui l’adequat per a la ciutat, i per això hi votaran en 

contra. I reitera que el Sr. Pisarello hauria de deixar de banda 

l’arrogància, i ser capaç de dialogar amb els grups municipals amb 

més humilitat. 

Seguidament, adreçant-se al Sr. Bosch, li diu que el veu preocupat i, 

fins i tot, un punt rabiós; i considera que quan algú no té arguments 

utilitza la desqualificació, i considera que ERC és el soci-ganga del 

PDeCAT, que sempre va al seu darrere, i que partint com a favorits 

sempre s’han d’acontentar amb el premi de consolació. 

Per tant, considera sorprenent l’argumentació del Sr. Bosch sent com 

és el soci prioritari del PSC i de Barcelona en Comú a l’Àrea 

Metropolitana, i li demana coherència, perquè no els pot criticar 

obertament en aquesta cambra i, després, actuar com a soci amb ells a 

l’AMB. Afirma que, altrament, al seu grup no li sembla bé pactar amb 

qui ha fet mal a Barcelona per purs interessos partidistes, que ha posat 

en marxa un procés que ha perjudicat la reputació de la ciutat, ha 

arruïnat molts empresaris i ha posat en risc la facturació de moltes 

empreses. 
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Reclama que no els en facin culpables als altres, ja que el PDeCAT i 

ERC com a soci subaltern prioritari en són els únics culpables. 

Proclama que el seu grup té l’obligació de denunciar el mal que han 

fet a Barcelona aquestes formacions, i repeteix novament que són els 

culpables, juntament amb el Grup Demòcrata, de la situació actual de 

Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH observa que Ciutadans sí que va enrere, segles enrere, 

en la seva manera de veure les coses i valorar la societat i la mateixa 

ciutat en termes estrictament ideològics. 

Puntualitza que més enllà dels sermons, algú s’ha de fer responsable 

d’arreglar els carrers i de fer funcionar la ciutat, i això és el que vol el 

seu grup. Per tant, assegura que no entenen el boicot i el sabotatge per 

motius ideològics. 

Pel que fa a l’acusació de cinisme que el Sr. Pisarello ha llançat sobre 

el seu grup, replica que no és pas la millor manera de posar-se 

d’acord. Insisteix, tanmateix, que tenen la sensació preocupant que 

Barcelona en Comú ha abdicat de governar. I afegeix que també 

acusen ERC de tenir la culpa del trencament del govern amb el PSC, i 

considera que, finalment, els volen atribuir la responsabilitat de tots 

els mals. 

Qüestiona, per tant, el govern i la direcció de la ciutat de Barcelona en 

Comú, i si realment va decidir el trencament del pacte de govern 

perquè el grup d’ERC els va pressionar o si, realment, ho van fer 

perquè així ho van resoldre les seves bases. Confirma que la impressió 

que tenen és que el Govern s’està acollint a la legalitat vigent, a 

aprovar els pressupostos per decret i, en absència d’acords i sense 

majoria, tiren pel dret amb aquesta filigrana legal. 

Insisteix que la sensació és que Barcelona en Comú ha abdicat de 

governar la ciutat, i assegura que agraeixen la seva claredat i que 

prenen el testimoni i es posen al servei de Barcelona perquè és evident 

que cal un canvi a la ciutat, que no volen instal·lada en un debat sobre 

el bloqueig i la incapacitat d’arribar a acords i per avançar en benefici 

de la ciutadania. 

 

El Sr. COLLBONI diu allò que considera que hauria d’haver dit el 

primer tinent d’alcaldia avui, i és que té la mà estesa als grups de 

l’oposició per tirar endavant la ciutat, i en comptes d’expressar això 

s’ha dedicat a repartir estopa a tort i a dret. 

Confirma que el seu grup sí que té la mà estesa, que la hi té per tirar 

endavant la funerària pública, per l’ordenança de terrasses, o pels 

projectes urbanístics que estan en marxa. 

Diu sense embuts que la roda de premsa del comissionat de Cultura, el 

Sr. Subirats, li va semblar bé i que no té cap problema a reconèixer-

ho; assegura que el seu posicionament no és una qüestió d’hostilitat o 

de rancúnia com pretén el Sr. Pisarello. I quant a donar lliçons, diu 

que en lliçons de populisme ningú no guanya Barcelona en Comú. 

Considera que recórrer al discurs podemita, una mica antic, quan està 

acordant amb el PDeCAT, que per a Barcelona en Comú era la viva 

representació de l’oligarquia capitalista extractiva, no és pas el més 

encertat. I assegura que, de lliçons d’esquerres, alguna els en poden 

donar. Apunta, en aquest sentit, que l’alcalde Hereu va fer quatre mil 
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pisos socials durant el seu mandat, mentre que al final del present 

mandat se n’hauran fet, amb sort, tres-cents; fa avinent que en el 

darrer mandat de l’alcalde socialista es van fer gairebé quaranta 

escoles bressol públiques, mentre que en aquest mandat se n’han 

anunciat deu. Diu que no sap si això són lliçons d’esquerres, però sí 

que són fets. 

I afegeix que en plans, programes i estudis tampoc no guanyaran 

Barcelona en Comú, que reconeix que n’ha fet molts i suposa que 

encara en faran més. 

Pel que fa al transport públic, subratlla que la paraula clau és 

lideratge. Recorda que el PSC va arribar a un acord per rebaixar el 

preu de la T-10 amb el govern de l’alcalde Trias, que també era 

president de l’AMB, i que ho van aconseguir parlant també amb els 

alcaldes i les alcaldesses socialistes de l’àrea metropolitana, que van 

posar diners dels seus pressupostos per aconseguir la rebaixa. Posa en 

relleu que això és lideratge, això és cercar acords per certament 

canviar les coses en favor de les persones. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que en la seva primera intervenció 

ha dit que aquests eren els pressupostos dels despatxos i del despit, no 

pas els que necessita la ciutat per tirar endavant. 

Qualifica d’inèdit aquest debat de pressupostos, ja que l’oposició ha 

estat molt més pendent de criticar-se que no pas de formular una 

alternativa al Govern municipal, i torna a dir que no sap què els dona 

la Sra. Colau que tots hi volen pactar. Altrament, assegura que si 

estigués a l’abast del seu grup de plantejar una alternativa de govern 

ho faria sense perdre temps. 

Afegeix que també es dona la situació paradoxal que el Sr. Trias, 

arribant a un acord amb Barcelona en Comú, ha traït els votants que 

van donar suport a CiU a les municipals creient que defensava un 

model de ciutat allunyat de l’esquerra extrema que representa la 

formació governant. Contràriament, la Sra. Colau, pactant amb el Sr. 

Trias per raons vinculades al procés independentista, enganya els 

Comuns que també se senten catalans i espanyols, que n’hi ha. 

Fa notar que més que esmenes al pressupost es representen escenes, i 

adreçant-se al Sr. Bosch li diu que no ha explicat com pensen abaratir 

els enterraments, i que haurien de valorar que després de més de trenta 

anys de governar la ciutat no han descobert encara la fórmula per fer-

ho, i a la qual és evident que tots els grups hi donarien suport. 

Remarca que l’empresa de cementiris té dos milions d’euros anuals de 

beneficis, i considera que el motiu pel qual encara no han concretat 

una rebaixa és perquè les esmenes pressupostàries en aquest sentit 

eren tan sols una escenificació sense contingut. 

 

La Sra. REGUANT respon al Sr. Pisarello que quan vulgui poden 

parlar tranquil·lament dels motius per què qualifica de nefast el Pla 

d’habitatge, entre els quals, el primer, el fet de deixar entrar l’empresa 

privada en la gestió de les polítiques d’habitatge públic. 
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Afegeix que també estan esperant el compliment de la sentència que 

diu que s’han de tornar a contractar els treballadors de BTV, i que es 

doni compliment a l’acord a què van arribar el 2016 de reincorporar 

aquests treballadors a la plantilla. 

Afirma que, com a dit moltes vegades, el seu grup té la mà estesa a les 

polítiques transformadores que generin canvis permanents a la ciutat 

en favor de la ciutadania, de les classes populars; però no els faran 

costat en tot allò que no sigui anar a l’arrel i a qüestionar les polítiques 

neoliberals i patriarcals. 

 

El Sr. PISARELLO pregunta, dirigint-se a la regidora Mejías, si sap 

que aquest govern està pagant directament els subcontractistes quan 

no paga el contractista principal, i afavoreix, així, les petites i mitjanes 

empreses; li pregunta si sap que aquest govern ha modificat la 

contractació pública i que s’estan fent els nous contractes amb divisió 

en lots, justament per permetre que la petita i mitjana empresa hi 

puguin tenir un paper. Afegeix que el Govern de la ciutat lidera la 

candidatura de Barcelona per la tecnologia 5G; igualment, confirma 

que aquest ajuntament tindrà el 2018 l’operador energètic públic més 

important de tot l’Estat. 

Remarca, adreçant-se a tots els grups, que és aquest govern que ha 

arribat a acords amb la Generalitat per tancar la presó Model i obrir-hi 

un espai de memòria, zona verda, i per fer-hi habitatge social per 

combatre la gentrificació del barri; i que també hi han arribat a acords 

perquè el metro arribi finalment a la Marina de la Zona Franca. 

Continua enumerant consecucions del Govern municipal, entre les 

quals el pacte per a la reordenació del port i recuperar-lo per a usos 

ciutadans; la reactivació de les obres de les Glòries el març vinent, així 

com l’inici de les obres a l’avinguda Meridiana. Afegeix que també 

estan arribant a acords amb universitats i centres de recerca, amb els 

sectors de la innovació per avançar en contractació innovadora. 

Observa que al llarg del debat han sorgit molts temes, entre els quals 

el trencament del pacte de govern amb el grup del PSC; en aquest 

sentit, recorda al Sr. Collboni com van anar les coses. Assenyala que 

l’alcalde Trias va impulsar un augment de la tarifa del transport 

públic, de set a deu euros, i el grup del PSC va aconseguir una rebaixa 

de trenta cèntims, que ara ven com una política transformadora i, 

literalment ha dit el regidor, d’obrir en canal els pressupostos. No li 

nega que altres governs socialistes de la ciutat hagin fet polítiques 

socials importants, però recorda que avui dia aquesta formació té 

només quatre regidors al consistori i que això deu respondre a alguna 

raó, que suposa que ha estat la desconnexió de bona part de les classes 

populars. I diu que certament dubta que la incorporació del Sr. 

Espadaler a les llistes del PSC en les darreres eleccions tingués com a 

objectiu, precisament, reforçar la posició d’esquerres. 

Assegura que la seva resposta no significa que el Govern no tingui la 

mà estesa, i diu que pren nota de tots els acords que el Sr. Collboni 

afirma que està disposat a complir i que no faci com en aquest cas, que 

fa una setmana la Sra. Ballarín, asseguda per negociar amb el gerent i 

amb ell mateix, deia que hi havia un munt de punts del pressupost amb 

què estaven d’acord i, tanmateix, a darrera hora d’ahir va canviar de 

sobte el posicionament favorable al pressupost. 
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Repeteix que aquest canvi radical no és creïble ni constructiu de dos 

mesos ençà, i no sap com es pot justificar. 

 

ES REBUTJA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, i 

també dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i 

Capdevila; i amb el vot en contra dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de 

les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Collboni i Mòdol i de les Sres. 

Ballarín i Andrés, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras, de les Sres. 

Lecha, Rovira i Reguant, i també del Sr. Ardanuy. 

 

2.- RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent 

a l’any 2016. 

 

S’ACORDA l’assabentament de la Memòria del Consell Tributari. 

 

3.- (E.03.6020.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer sense 

nom (Motors-Tortosa), núm. 7, grafiada al plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 

per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que els punts 3 a 10 de l’ordre del dia 

es tractaran conjuntament, segons es va acordar a la Junta de 

Portaveus, ja que tots ells fan referència al Patronat Municipal de 

l’Habitatge. 

 

El Sr. MONTANER indica que els punts fan referència al trasllat de 

sòls al Patronat Municipal de l’Habitatge, que properament passarà a 

ser l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, a fi que es 

puguin construir habitatges públics, concretament al carrer Ciutat de 

Granada se’n construiran 18 de dotacionals de lloguer social, al carrer 

Murtra, 22 habitatges de lloguer per a gent gran, al carrer Sant Cugat, 

35 habitatges dotacionals de lloguer social, 85 a Cardenal Vidal; 

afegeix que al solar situat als carrers Motors i Tortosa es faran 48 

habitatges dotacionals per a gent gran i a l’avinguda Mare de Déu de 

Montserrat se’n construiran 100 més, a l’avinguda de Veneçuela es 

faran 80 habitatges dotacionals de lloguer social i 70 de lloguer per a 

gent gran, mentre que al carrer Ferran Junoy es faran 150 habitatges 

dotacionals, la majoria adreçats a joves. 
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Indica que tot plegat suposa 600 pisos dotacionals de lloguer social, 

una part dels quals per als col·lectius específics amb més necessitat 

d’habitatge públic, que són la gent gran i els joves. 

Indica que aquestes operacions implicaran que al final del mandat hi 

haurà 64 promocions en marxa, és a dir, més de quatre mil habitatges 

entre acabats, en fase de construcció o en procés de licitació. 

Valora aquestes actuacions com un impuls històric al parc d’habitatge 

social de la ciutat, i remarca que amb aquests expedients estan 

aprovant el pas de vuit solars per a habitatge públic, en un moment en 

què l’Estat espanyol no disposa de pla d’habitatge i ha reduït 

dràsticament les inversions en aquest àmbit. Afegeix que el marc 

legislatiu va totalment a la contra dels drets dels llogaters, i que ara 

com ara la Generalitat té en marxa a tot Catalunya només cinc 

promocions, mentre que a Barcelona n’hi ha vuit ara mateix. 

 

La Sra. ROGNONI avança el posicionament favorable del seu grup, 

tal com ja van expressar en comissió, atès que subscriuen el Pla 

d’habitatge, que pal·lia el dèficit arrossegat durant dècades, i confia 

que l’actual govern continuï la tasca endegada en el mandat anterior. 
Posa en relleu que es tracta de la construcció de sis-cents habitatges 

dotacionals, essencialment per a persones grans i joves, que són 

col·lectius especialment necessitats, i que s’executaran en diferents 

districtes. 

Tanmateix, diu que vol deixar palès, quant al punt 6, que fa referència 

als habitatges del carrer Jorge Manrique, que succeeix el mateix que 

anteriorment amb els habitatges de l’associació Salut i Família, és a 

dir, el veïnat lamenta la manca de diàleg i de participació, ja que fa 

temps que reivindiquen equipaments de barri en aquests solars. Per 

tant, demanen al Govern que tracti aquests assumptes amb els veïns. 

Igualment, demana urgència per dur a terme el que avui estan 

aprovant. En aquest sentit, assenyala que segons la plataforma 500 x 

20 la setmana vinent es produiran trenta desnonaments a Nou Barris. 

 

El Sr. BLANCO indica que votaran a favor d’aquests punts com 

sempre han fet en qualsevol iniciativa adreçada a l’ampliació del parc 

públic d’habitatge. Observa, però, que el problema és la lentitud, i que 

cada vegada que el seu grup els ho retreu tot són excuses. 

Comenta que el Sr. Pisarello els acaba de preguntar què fa Ciutadans 

en aquest sentit en els àmbits on té representació parlamentària, i 

respon que l’any passat van proposar al Parlament de Catalunya que la 

Generalitat dediqués mil milions d’euros a polítiques públiques 

d’habitatge, i que la formació del tinent d’alcaldia hi va votar en 

contra. Afegeix que recentment acaben de presentar un projecte de llei 

al Congrés de Diputats a fi que es pugui oferir un lloguer social a les 

persones que han perdut el seu habitatge perquè no podien pagar la 

hipoteca. 

I confirma que presentaran noves iniciatives, però els recorda que el 

seu grup no té responsabilitats de govern i, en canvi, Barcelona en 

Comú governa l’Ajuntament de Barcelona. 
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Diu que no veuen que s’estigui fent un esforç suficient, i que es 

dediquin els màxims recursos possibles a aquest parc públic 

d’habitatge. Precisa que hi havia prop de trenta milions d’euros 

pressupostats inicialment en el programa de promoció d’habitatge 

públic, i el novembre passat van constatar que només s’havien 

executat divuit milions, menys de la meitat del que s’havia previst 

inicialment. Afegeix que només hi ha tres promocions previstes a 

Barcelona per al 2018, cosa que els sembla una oferta extremadament 

insuficient, tenint en compte que hi ha trenta-sis mil famílies inscrites 

al registre de sol·licitants, la immensa majoria de les quals no tenen 

cap possibilitat d’aconseguir un habitatge de protecció públic. 

Anima el Govern a tirar endavant les promocions previstes i que posi 

tots els recursos necessaris per fer-ho. 

 

La Sra. BENEDÍ diu que el seu grup no pot fer altra cosa que votar a 

favor d’aquestes cessions, ja que es tracta de construir-ne 292 de 

lloguer social, 202 per a gent gran i 150 per a joves, i que responen al 

criteri que sempre han defensat de fer en sòl públic lloguer públic. 

Tanmateix, assenyala que voldrien conèixer els terminis de redacció 

de projectes, d’adjudicació, d’execució i de lliurament de claus, així 

com el cost de les promocions, ja que els ha estat impossible de trobar 

aquestes dades. En aquest sentit, retreu al Govern que parli tant de 

transparència, però quan cal que es posi de manifest brilla per la seva 

absència. 

Reclama, per tant, que els facin arribar aquest calendari i que es posin 

les piles, ja que, malauradament, el mandat serà d’aquells que faran 

història per no haver promogut pràcticament res pel que fa a habitatge. 

 

La Sra. BALLARÍN avança també el vot favorable del seu grup 

perquè consideren que es tracta d’actuacions coherents amb polítiques 

d’esquerra per fer una ciutat més justa. 

Considera molt bona notícia la cessió de vuit solars per construir 

habitatge de protecció oficial, més de sis-cents habitatges nous, 

conscients com són que garantir el dret a l’habitatge és un dels reptes 

més complicats que tenen les administracions públiques. Tanmateix, 

assenyala que el problema de manca d’habitatge a Barcelona s’està 

convertint en la xacra que afecta moltes famílies, bé perquè no hi 

tenen accés o bé per les dificultats per arribar a final de mes arran del 

cost que els suposa el pagament del lloguer. Fa avinent que aquest 

problema, lluny de millorar durant el mandat, va a pitjor. 

Confia, doncs, que aquestes cessions ajudin a donar compliment als 

objectius del Pla pel dret a l’habitatge a Barcelona 2016-2025 que, els 

consta, ara com ara no s’estan complint. Indica que fins ara es 

compten els habitatges protegits per desenes i, sortosament, avui ho 

podran fer per centenes arran de l’aprovació d’aquestes cessions. Això 

no obstant, recorda que el Pla d’habitatge els compta per milers — 

3.549 habitatges protegits promoguts per l’Institut Municipal de 

l’Habitatge—, i alerta que van massa lents per aconseguir aquesta fita. 

Reitera, però, que votaran a favor d’aquests punts de l’ordre del dia 

entenent que és fonamental que les polítiques d’habitatge tirin endavant 

urgentment, i esperen que el Govern sigui diligent a l’hora d’atorgar les 

llicències, i que no es produeixin canvis de rumb. 
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El Sr. MULLERAS fa avinent que el seu grup, per responsabilitat, 

votarà a favor d’aquestes cessions de sòls, tret del cas del carrer Jorge 

Manrique en què, també per responsabilitat, faran una abstenció. 

Afirma, però, que allò que els sembla una gran irresponsabilitat és que 

el regidor d’Habitatge no assumeixi els seus incompliments, que tiri 

pilotes fora i que sempre acusi altres administracions d’allò que hauria 

d’haver fet. Insisteix que és una gran irresponsabilitat guanyar unes 

eleccions municipals fent bandera de l’habitatge, i arribar al Govern i 

desar la bandera a l’armari. Afegeix que és una gran irresponsabilitat, 

també, afirmar que resoldran el problema de l’habitatge a Barcelona i 

després de dos anys i mig de govern no haver fet pràcticament res, tot 

i la bona situació financera d’aquest ajuntament; i aprofita per 

recordar l’operació Bamsa, duta a terme el mandat anterior, per la qual 

aquest ajuntament va ingressar cent milions d’euros que havien d’estar 

disponibles, van dir, per fer habitatge social, i que l’actual govern no 

ha fet servir. 

Puntualitza, quant al cas del carrer Jorge Manrique, que el seu grup 

entén que no s’ha fet cas als veïns, que volien en el solar un CAP, una 

biblioteca i altres equipaments de barri i, també, habitatge social, però 

no només. 

 

La Sra. REGUANT fa referència a la quantitat de pisos buits que hi ha 

a la ciutat, i que es diu que n’ha disminuït el nombre respecte a fa 

anys, però igualment fa notar que no disposen de dades objectives per 

valorar-ho. 

Per tant, continuen insistint en la necessitat de disposar d’un mapa per 

avaluar com s’aborda la política d’habitatge públic. 

Valora positivament, en aquest cas, que la cessió dels solars significa 

la promoció d’habitatge protegit de lloguer social en sòl públic; això 

no obstant, apunta que en una ciutat saturada i que té pisos buits, i que 

en barris com el de Sant Antoni es multipliquen setmanalment els 

edificis que pateixen moobing, cosa que implica l’expulsió dels 

residents per causes merament especulatives, la solució no passa per la 

construcció d’habitatge de nova planta, tot i que, com ja ha dit, la 

valoren positivament perquè suposa ampliar el parc d’habitatge de 

lloguer social. 

Atesos els arguments que acaba d’exposar, avança que el seu grup 

s’abstindrà en la votació de tots els punts. 

 

El Sr. ARDANUY avança el seu vot favorable a tots els punts, i 

manifesta al regidor d’Habitatge que fora bo de saber en algun 

moment els terminis finals per al desenvolupament d’aquests 

projectes, és a dir, quina és la previsió perquè es faci el lliurament de 

claus. 

 

El Sr. MONTANER agraeix els vots favorables, i respon algunes de 

les qüestions plantejades. 
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Reconeix que es produeixen desnonaments a la ciutat, malgrat el que 

digui el director de CaixaBank, i que per aquest motiu es va crear la 

Taula d’Emergències Habitacionals durant el mandat anterior, que 

afronta els casos límit. 

Seguidament, celebra que el grup de Ciutadans sigui tan favorable als 

canvis en matèria d’habitatge, i confia que doni suport a la revisió de 

la LAU que ha presentat la PAH, i que també presentarà Podem al 

Congrés. 

Pel que fa la demanda de previsions de calendari, nega que doni la 

culpa a les altres administracions, i remarca que hi ha uns àmbits de 

competències que són d’altres administracions, malgrat que quant a 

l’habitatge aquest ajuntament n’hagi d’assumir moltes que no li 

pertoquen. 

Concreta que s’estan tirant endavant 64 operacions, i remarca que 

quan van arribar a l’alcaldia només hi havia 6 promocions en marxa, 

que tenen una durada mitjana de vuit anys, i que ara estan treballant 

per reduir-la a cinc anys i mig; afegeix que no van afirmar que 

resoldrien el problema de l’habitatge, sinó que l’afrontarien. 

Confirma que estan elaborant un registre de pisos buits per barris, que 

és un procés lent, i indica que estan constatant un nombre inferior al 

previst, entre un 3% i un 4%. En aquest sentit, diu que l’obra nova és 

necessària, especialment en segons quins barris, però també que 

mitjançant la rehabilitació s’estan recuperant pisos per a la borsa de 

lloguer assequible, alhora que, per cessió i per compra, estan 

incorporant pisos en desús al parc d’habitatge de lloguer social. 

 

La Sra. ROGNONI recomana al Govern que agafi el protocol amb 

TSJC i que aturi els desnonaments. 

 

El Sr. BLANCO diu que Ciutadans presentarà propostes pròpies al 

Parlament, i assegura que no prometran res que no puguin complir. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

4.- (E.06.6011.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a la carretera 

de Sant Cugat, núm. 2X, grafiada al plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 

per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 
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5.- (E.06.6013.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a l’avinguda 

Mare de Deu de Montserrat, núm. 5-11, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 

urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 

lloguer per a la gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació 

pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-

LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

6.- (E.07.6037.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Jorge 

Manrique, 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, 

grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord 

amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi 

formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 

FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

7.- (E.07.6039.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer de la 

Murtra, núm. 12-16, Mare de Déu del Coll, núm. 222-230, i camí Vell 

del Coll, núm. 11-17, grafiada al plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a gent 

gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini 

de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 

TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

8.- (E.09.6017.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer 

Ferran Junoy, 104-108, amb carrer Ciutat d’Asunción, 85-87, grafiada 

al plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals 

en règim de lloguer per a joves; SOTMETRE l’expedient a informació 

pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-

LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven, i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

9.- (E.10.6015.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer de 

Veneçuela, núm. 96-106, grafiada al plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges dotacionals en règim de lloguer social i per a gent 

gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini 

de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 

TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

10.- (E.10.6034.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real 

d’aprofitament, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Ciutat 

de Granada, núm. 95-97, grafiada al plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 

per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

11.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que 

designa la Sra. Anna Ferrer Giménez com a membre del Patronat de la 

Fundació Julio Muñoz Ramonet en substitució de l’Im. Sr. Jaume 

Collboni Cuadrado. 

 

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

Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras, de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també del Sr. 

Ardanuy. 

 

12.- (20180017) AUTORITZAR l'adhesió a la declaració de Shanghai 

sobre ciutats saludables, de conformitat amb els informes i 

antecedents que obren a l'expedient de referència i DONAR compte 

del present acord a la Secretaria General de la FEMP. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, 

Rovira i Reguant. 

 

13.- (EM 2017-10/19) APROVAR definitivament, atès que no s’han 

presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, la 

modificació dels estatuts socials de l’entitat pública empresarial 

Patronat Municipal de l’Habitatge, amb l’objecte de canviar la seva 

denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona, aprovada inicialment per la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, en el sentit que 

assenyala l’informe de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i 

Fundacions que figura a l'expedient; PUBLICAR el present acord i la 

modificació dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província i a la 

Gaseta Municipal; FACULTAR, indistintament, el president i el 

secretari del Patronat Municipal de l’Habitatge, en endavant Institut 

Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, perquè puguin 

efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 

acord. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras, i també de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (10PL15746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb 

l’article 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació del 

PGM a les finques núm. 13B-17 del carrer Sant Pere Més Alt, núm. 2- 

8 del carrer Amadeu Vives, núm. 1 del carrer Ciutat, per deixar sense 

efecte la modificació del PGM aprovat definitivament al mateix àmbit 
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el 22 de juliol de 2009, d’iniciativa municipal; i TRAMETRE 

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

La Sra. SANZ indica que amb aquest punt es dona compliment a un 

acord unànime del Plenari el 2010 per desfer definitivament un 

planejament urbanístic que permetia desenvolupar l’hotel del Palau, 

conegut de sobres; el somni de Millet que es va convertir en el malson 

de la ciutat, especialment per als veïns i veïnes. 

Precisa, doncs, que la proposta és revertir el planejament que fins ara 

permetia l’ús hoteler a les finques veïnes del Palau de la Música, i que 

remarca que no representava cap interès públic i que, altrament, 

perjudicava clarament els veïns d’un entorn necessitat d’espais per a 

nous equipaments. Per tant, indica que es planteja el retorn a la 

situació anterior al 2009, amb els ajustos necessaris per adequar-ho a 

la situació actual, amb l’objectiu de començar a treballar amb el veïnat 

i la ciutadania de Ciutat Vella per dotar les finques del carrer de Sant 

Pere més Alt d’un ús d’acord amb les necessitats actuals del districte. 

Reconeix la feina de moltíssima gent que els ha portat fins aquí que, 

des del seu vessant professional o activista, han lluitat i han defensat 

aquest cas. Diu que no vol deixar d’esmentar les persones clau en tot 

aquest procés, entre les quals els advocats Àlex Solà o Jaume Asens, 

actual tinent d’alcaldia, amb el qual diu que és un orgull compartir 

govern, i també l’exregidora i arquitecta Itziar González, la FAVB i 

molts veïns i veïnes. 

Celebra, doncs, que acabi aquest episodi de l’urbanisme barceloní que 

tantes vergonyes ha provocat i liquidar una part de l’“operació Millet” 

de saqueig del Palau. 

 

El Sr. MARTÍ subscriu, com acaba de dir la tinenta d’alcaldia, que 

avui es tanca un episodi que qualifica de molt poc edificant, tant des 

del punt de vista de la gestió política com de procés del planejament. 

Fa referència al debat que es va produir la setmana passada en la 

comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i remarca que avui 

aprovaran la retrocessió d'aquesta modificació urbanística que afecta 

el projecte de l’hotel del Palau de la Música. 

Recorda, però, que la modificació urbanística que avui es reverteix es 

va gestar i aprovar definitivament entre els anys 2003 i 2009, durant 

els mandats dels governs municipals del PSC i ICV, i que la Sra. Sanz, 

que pertany a la segona formació, ho qualifica ara com una acció per 

destinar els edificis de Sant Pere Més Alt a una operació merament 

especulativa. 

Assenyala que el 2010 es va aprovar al Plenari municipal l’inici de la 

reversió d’aquesta modificació del planejament, i a partir del 2011, el 

govern de l’alcalde Trias va intentar tirar-la endavant, però que els 

informes jurídics d’aleshores la desaconsellaven pel risc d’incórrer en 

responsabilitats patrimonials. 
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Confirma que van votar a favor de l’aprovació inicial de la reversió de 

la modificació de PGM i, per tant, votaran a favor d’aquest punt; i 

creu que ara toca al Govern de moure peça i rehabilitar els edificis de 

Sant Pere Més Alt, que actualment estan en una situació lamentable, 

per destinar-los a equipaments per al barri, el districte i la ciutat. 

 

El Sr. BLANCO diu que és una obligació complir amb un acord que 

es va prendre per unanimitat en aquesta cambra fa set anys. 

Reconeix que, d’una banda, és cert que no s’ha determinat que hi 

hagués irregularitats en la tramitació d’aquest projecte des del punt de 

vista de la legalitat urbanística, però adverteix que també cal tenir en 

compte que des del principi el projecte no va comptar amb el suport 

veïnal, que va considerar que es posava en risc la conservació del 

patrimoni i, per tant, majoritàriament es va rebutjar la implantació 

d’un hotel. 

Afegeix que, més enllà de les motivacions urbanístiques o d’interès 

general del projecte, aquesta modificació és necessària per tancar un 

episodi negre en la història de la ciutat; constata que la reputació del 

projecte va ser definitivament tacada per l’actuació de Fèlix Millet en 

la gestió del Palau, que va comportar la defraudació d’enormes 

quantitats en benefici propi, i per al finançament de CiU, el partit de 

Jordi Pujol, que va veure com se li embargaven totes les seus, que va 

haver de canviar de nom, i que ha conduït la societat catalana a 

l’avenc i que l’ha sumit en una incertesa política que està perjudicant 

greument Barcelona. 

Considera que s’ha trigat massa a revertir aquesta situació, i confia 

que ara es tanqui definitivament aquest episodi negre de la història de 

la ciutat. 

Manifesta, finalment, que esperen, però, que no es tracti d’una mera 

requalificació i que l’Ajuntament comenci a treballar immediatament 

per donar un ús adequat als edificis tenint en compte les necessitats 

d’equipaments de la ciutat. 

 

El Sr. CORONAS felicita i expressa l’agraïment del seu grup als veïns 

i veïnes que han lluitat per fer possible que aquesta votació finalment 

reverteixi una operació que mai no s’hauria d’haver produït. 

Tanmateix, atès que hi ha un seguit d’aspectes censurables en tot 

plegat, critica que no s’hagin esmentat en la memòria del projecte; 

entre els quals esmenta, en primer lloc, que s’hauria d’haver deixat 

clar que l’operació no tenia interès públic; i que no es pot continuar 

sostenint la pèrdua d’una part d’equipament docent i de patrimoni 

històric de la ciutat a canvi de fer un hotel que no té cap interès públic. 

Remarca que una administració ni cap grup mai no pot defensar això, 

com sí que va fer el PSC. 

També troben censurable que en la memòria sotmetin les sentències 

anul·latòries de l’informe i la resolució de la Comissió de Patrimoni 

de la Generalitat, que també impedien la destrucció dels elements 

interiors dels edificis catalogats amb nivell C, a més de la protecció de 

la finca número 17, que impedia encabir tot el sostre procedent del 

carrer Ciutat, 1. Considera que cal anar en compte, ja que això pot 

crear un precedent perquè el dret al patrimoni sempre ha de prevaldre 

per damunt del dret d’aprofitament urbanístic d’un particular. 
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Per acabar, diu que els agradaria que amb aquesta votació no només 

prenguessin consciència, sinó que també s’endeguessin les mesures 

oportunes per posar fi a una manera de fer urbanisme a Barcelona que, 

sovint, s’ha decidit en despatxos, amb reunions amb particulars i 

defensant els seus interessos, però no l’interès general, que hauria de 

ser la màxima amb la qual s’haurien de comprometre tots els grups per 

no haver-se de lamentar per casos com el de l’hotel del Palau, el del 

Rec Comtal o l’hotel Pràctic, entre altres. 

 

El Sr. MÒDOL, atès que el d’avui és el mateix debat que van tenir la 

setmana passada en la comissió d’urbanisme, repeteix les paraules que 

va dir l’alcalde Hereu el 2010 sobre aquest assumpte quan el Ple de 

l’Ajuntament va acordar amb els vots del PSC anul·lar i modificar el 

planejament de l’hotel del Palau, i cita textualment: “Independentment 

de l’opinió que es pugui tenir respecte a un projecte concret, aquest 

s’ha promogut creient que era important i positiu per a la ciutat, i amb 

el convenciment que estàvem en mans de persones honorables”. Entén 

que de ben segur que les persones no eren honorables, i personalment 

considera que aquell era un projecte interessant, malgrat que reconeix 

que s’hauria d’haver parlat més amb els veïns, i diu que hauran 

d’esperar a veure què es fa els propers anys en aquell àmbit i quina és 

l’activitat econòmica que genera i com millora l’entorn. 

Celebra, però, que acabi aquest procés, que entén que ha estat 

demagògic i en què s’ha barrejat de tot; però lamenta que allò que no 

ha acabat encara és que CiU hagi retornat els 6,6 milions, i entén que 

potser caldrà fer algun pas en aquest sentit per tancar definitivament la 

qüestió. 

Assegura que estaran expectants, i convida el Govern a posar-se les 

piles; i insisteix en la necessitat de separar la discussió sobre 

l’urbanisme de la ciutat d’altres qüestions, així com que han de tenir 

en compte que una associació de veïns ha pagat el cost d’un judici, per 

tant alerta que no s’hi val a escalfar el veïnat si després és qui ha de 

córrer amb les despeses. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa el vot favorable del seu grup a 

aquest acord de reversió. Considera que l’aprovació provisional hauria 

d’haver arribat abans, ja que fa set anys que es va aprovar inicialment 

al Plenari un dictamen en què creu que està més aviciat el continent 

que no pas el contingut. 

Això no obstant, entén que és evident que cal tirar endavant i, d’una 

banda, confiar que no es produeixi cap mena de reclamació per part de 

tercers. Recorda, en aquest sentit, que es van fer unes permutes i 

qualificacions urbanístiques que podrien haver afectat tercers, i confia 

que tot es pugui resoldre favorablement i que no hi hagi cap mena de 

reclamació a aquest ajuntament, i que es facin realitat al més aviat 

possible els equipaments i els usos previstos en aquesta modificació 

de PGM que avui s’aprovarà provisionalment. 
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La Sra. LECHA posa de manifest que, finalment, el TSJC va absoldre 

els implicats en el cas de l’hotel Palau, denunciat pels veïns, que van 

ser acusats en primera instància; i, per tant, oficialment no es va 

tractar d’un cas de corrupció urbanística, però sí d’un cas paradigmàtic 

d’una manera viciada de fer urbanisme que cal erradicar 

definitivament del país. 

Assenyala que aquesta mena de pràctiques opaques han permès la 

viabilitat del tràfic d’influències, desviacions i suborns que estan al 

darrere d’allò conegut com a “pelotazo”. Observa que les 

interpretacions ambigües i perverses del concepte interès públic han 

servit per donar cobertura a actuacions urbanístiques motivades 

únicament per l’especulació i el benefici privat. Per tant, alerta que és 

imprescindible extremar el rigor a l’hora de considerar una proposta o 

una actuació com d’interès o d’utilitat pública. 

Afirma que valoren molt positivament la restitució de la situació 

urbanística anterior, però recorda l’existència de casos similars, que 

potser tenen menys ressò mediàtic, com és el cas de l’hotel 

d’Hostafrancs, que exigeixen actuacions contundents per part del 

Govern municipal. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votarà favorablement aquest punt en 

considerar que buscar la reversió de la situació és imprescindible. 

Igualment, insta el Govern a fer tot allò que convingui per aproximar 

l’adquisició d’aquests edificis, especialment el de Sant Pere Més Alt, i 

reflexionar entorn dels equipaments que s’hi haurien d’ubicar, entre 

els quals tindria molt de sentit una escola municipal de música. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables de tots els grups a aquesta 

aprovació provisional. 

Indica que en la passada sessió de la Comissió d’Urbanisme quedava a 

l’aire la qüestió de per què s’havia trigat tant, set anys, per resoldre 

aquest assumpte, i entén que alguns han d’assumir la seva 

responsabilitat respecte d’això. 

Considera que aquest govern està demostrant que hi ha una altra 

manera de fer urbanisme, i que l’urbanisme social, al servei de les 

persones i dels barris, és possible gràcies a l’aliança entre la 

ciutadania, les entitats socials i aquest ajuntament. 

Entén, per tant, que avui és un dia per celebrar el final de l’“operació 

Millet”, i que se suma a la recent sentència del cas Palau, que tanca un 

episodi negre de l’urbanisme a Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ demana prudència al regidor Mòdol i que vagi en 

compte amb depèn de quines insinuacions, i puntualitza que no té res a 

veure la peça separada de l’hotel del Palau amb l’espoli del Palau de la 

Música; i assegura que ells també podrien fer alguna insinuació sobre 

els vincles del promotor de l’hotel i la cúpula socialista d’aleshores. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 
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Districte de l'Eixample 

 

15.- (17PL16507) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a 

la regulació de l’equipament docent situat als jardins dels Tres Tombs, 

al barri de Sant Antoni, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

16.- (17PL16508) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de 

millora urbana per a la regulació de l’equipament situat a la plaça de 

Sarrià, núm. 1-4, al barri de Sarrià, promogut per BIMSA / Barcelona 

d’Infraestructures Municipals. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

Districte de Nou Barris 

17.- (17PL16506) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a 

la regulació de l’equipament docent situat al carrer Pedrosa, núm. 16-

20, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

18.- (17PL16509) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de 

millora urbana per a la regulació de l’equipament esportiu i docent 

situat al parc de Fornells, al districte de Nou Barris, promogut pel 

Consorci d’Educació de Barcelona, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

Districte de Sant Andreu 

19.- (17PL16491) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial integral i de 

millora urbana per a l’ampliació de l’escola Ignasi Iglésias i 

l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages, al districte de 

Sant Andreu, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb 

les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 
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S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

Districte de Sant Martí 

20.- (17PL16493) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per la 

transformació de l’edifici industrial consolidat situat al carrer Badajoz, 

núm. 32, promogut per Valontime, SLU, amb les modificacions a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas, Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra 

de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

21.- (17PL16500) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat 

amb l’article 92.1.b del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), de la modificació del Pla de millora 

urbana del subsector 11 del PMU per a la reforma interior del sector 

Llull-Pujades, promogut per la Junta de Compensació del Subsector 

11, atesa la petició formulada per l’entitat promotora del planejament; 

ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat amb l’article 95 de 

la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres 

mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 

acord, per realitzar les activitats necessàries per continuar la 

tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de 

l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; 

NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, 

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

Rognoni. 

 

c) Proposicions 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup  

Del Grup Municipal Cs: 

1.- (M1519/8044) El Plenari del Consell Municipal acorda instar el 

Govern que iniciï un pla d'actuacions urgents amb l'objectiu de 

millorar la mobilitat a la ciutat i reduir els constants embussos de 

trànsit que perjudiquen greument la qualitat de vida dels ciutadans. 

Aquest paquet d'actuacions inclourà, com a mínim, les mesures 

següents: - Agilitar les obres de la plaça de les Glòries. - Analitzar la 

viabilitat i les inversions necessàries per millorar la circulació de les 

rondes, així com reduir el seu impacte sonor i urbanístic. - 
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Desenvolupar un nou model de tarifes del transport públic, de forma 

que sigui una alternativa assequible al transport privat. - Revisar 

l'actual model de carrils bici, amb l'objectiu de millorar la seguretat 

dels usuaris i garantir que la seva implantació contribueix 

positivament a la millora local de la mobilitat. - Ampliar la nova xarxa 

de bus ortogonal i millorar el servei als barris amb una menor oferta, i 

complementar el servei amb una xarxa de busos de barri. - Actualitzar 

el Pla de mobilitat urbana de la ciutat (PMU) 2013-2018. 

- Instar a una revisió del Pla d'infraestructures del transport de 

Catalunya (PITC), en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, el 

Ministeri de Foment i les entitats locals, per garantir la seva idoneïtat i 

el seu finançament. 

 

El Sr. ALONSO afirma que Barcelona té un problema de congestió de 

trànsit i, malgrat que no els agradi, cal reconèixer que viuen en una 

ciutat col·lapsada. Assenyala que els usuaris del transport públic, entre 

els quals es compta, pateixen les aglomeracions al metro i els retards 

dels autobusos, mentre que els usuaris de vehicle privat pateixen els 

embussos del trànsit, sobretot en hores punta. 

Diu que no té cap voluntat de fer demagògia, però assegura que els 

usuaris de vehicle privat ho són per necessitat i no pas per caprici, i 

exercint el seu dret a la mobilitat utilitzen els seus vehicles per anar a 

la feina, per dur els fills a l’escola, per fer gestions, o bé perquè és la 

seva eina de treball. 

Subratlla que la realitat de la ciutat és que el nombre de vehicles 

privats creix, cosa que es tradueix en una major intensitat del trànsit, 

especialment a les rondes, i en la reducció de la velocitat mitjana. 

En conseqüència, posa de manifest que una primera conclusió bastant 

evident és que les polítiques per reduir el nombre de vehicles que 

circulen per la ciutat han fracassat; i diu que allò més greu davant 

aquesta evidència és que la política que planteja el Govern de la ciutat 

confirma que ja li està bé la situació, ja que és la manera d’evitar l’ús 

del vehicle privat perquè és impossible circular. Observa, doncs, que 

la política del Govern municipal és, justament, promoure el col·lapse 

de la circulació. 

Manifesta que el seu grup no vol de cap manera aquesta situació, i fa 

un breu resum dels principals “èxits” de mobilitat del Govern. 

Esmenta, en primer lloc, l’endarreriment de les obres de la plaça de les 

Glòries, un dels nusos viaris més importants de la ciutat, que havien 

d’estar acabades el 2017, però que no s’acabaran fins al 2021 com a 

molt aviat. Afegeix que el Govern també està en contra de l’ampliació 

de la ronda Litoral; i diu, en aquest sentit, que estan d’acord que es 

pugui debatre com ha de ser aquesta ampliació, sobre el nombre i la 

situació de nous carrils; altrament, assegura que no comprenen que es 

vulgui condemnar la ronda al col·lapse permanent. Denuncia,

 igualment, la imparable reducció de les places 

d’aparcament que, durant el període 2015-2016, han patit un 

decrement del 15% les situades a la calçada, i del 10% les de 

pàrquings, cosa que és paradoxal atès l’increment del nombre de 

vehicles, al qual ja ha al·ludit en començar la seva intervenció. 
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I remarca que és un fet molt greu el trencament del consens per part 

del Govern pel que fa als carrils bici. Puntualitza que a la ciutat hi ha 

consens polític i social ampli quant a la necessitat de potenciar l’ús de 

la bicicleta com un mitjà de transport sostenible i saludable. Indica 

que els carrils bici s’han de fer per dos motius essencials, d’una banda, 

per garantir la seguretat dels ciclistes i, d’altra banda, per millorar la 

mobilitat a la ciutat; però fa notar que si els carrils bici no són segurs 

ni milloren la mobilitat és que alguna cosa no s’està fent bé. 

Observa que l’objectiu dels carrils bici no es generar tuits vantant-se 

que se n’han fet molts quilòmetres, ni tampoc és eliminar carrils de 

circulació de vehicles i autobús i, d’aquesta manera, empitjorar la 

circulació. Contràriament, com ha dit abans, els carrils bici han de 

servir per millorar-la i garantir la seguretat dels usuaris de la bicicleta. 

Considera que si el Govern no entén aquest argument acabarà trencant 

del tot el consens existent sobre l’ús de la bicicleta. 

En conseqüència, formula la present proposició, amb la qual demanen 

al Govern que faci un canvi de rumb, i diu que l’herència del govern 

de Barcelona en Comú serà una ciutat més col·lapsada que no es van 

trobar en arribar a l’alcaldia. 

Reclama, per tant, que comencin a fer polítiques de mobilitat que 

permetin fer una ciutat més humana i en benefici de la salut i del 

temps dels ciutadans. 

 

La Sra. VILA entén que està clar que la mobilitat és un dels reptes de 

les grans ciutats, i assegura que el seu grup vol que Barcelona sigui 

capdavantera en aquesta matèria, aprofitant tota l’oferta tecnològica 

disponible. 

Consideren que cal combinar la idea d’una ciutat més amable, verda i 

lliure de contaminació amb les necessitats reals de mobilitat de la 

ciutadania; i diu que per al seu grup la clau de tot plegat és, d’entrada, 

més i millor transport públic, i en aquest sentit apunta la importància 

de posar fi a la implantació de la xarxa ortogonal de bus, i destaca que 

encara està pendent la implementació de la V30 al seu pas per la 

Diagonal, que ha d’unir la Zona Universitària amb el Fòrum, així com 

la finalització de les línies de metro i poder disposar d’una xarxa de 

rodalies més eficient. 

Afegeix, que altres de les claus per aconseguir aquest model de ciutat 

són l’impuls del vehicle elèctric i, una d’essencial, que és trobar el 

consens entre veïns i comerciants per implantar mesures com la que 

ara mateix suposa la implementació dels carrils bici. 

Constata, però, que el Govern municipal ha fet tot el contrari, d’una 

banda, ha apujat les tarifes del transport públic; ha arranat la xarxa 

ortogonal de bus, ja que està entestat a fer passar el tramvia pel mig de 

la Diagonal; igualment, ha fracassat en la implantació de les 

superilles, i tampoc no ha pres cap mesura substancial per tenir una 

flota realment electrificada; i, a més, ha generat malestar entre la 

ciutadania, i especialment en el sector del comerç, amb la implantació 

indiscriminada de carrils bici. 

Diu que de tot plegat conclouen que les polítiques de mobilitat han 

fracassat, i retreu al Govern que porti la ciutat al col·lapse, i en pateixi 

les conseqüències la ciutadania i les persones que visiten la ciutat, 

alhora que provoca conflictes veïnals en algunes zones de la ciutat. 
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Demanen al Govern, per tant, que abandoni el dogmatisme ideològic a 

l’hora de prendre mesures respecte a la mobilitat, que corregeixi els 

errors i que convoqui, al més aviat possible, els grups a fi d’arribar a 

un acord sobre el model de mobilitat per a la ciutat. 

 

El Sr. CORONAS valora la proposició de Ciutadans com una mena de 

brindis al sol, atès que no aporta res de nou. 

Reconeix que calen actuacions urgents per millorar el sistema de 

transport; i també que, probablement, el Govern no està enfocant amb 

l’amplitud de mires que requereix el transport urbà, concebent-lo com 

un sistema. Això no obstant, observa que la proposició no concreta 

gens quines són les actuacions que calen, de quina manera s’han de fer 

ni on a fi que es produeixi una millora. 

Diu que si realment s’imposa tanta urgència com pretén el grup 

proposant, cosa que el seu grup comparteix, no entenen que la 

proposició parli de revisar, analitzar, agilitar i instar i, en canvi, obviï 

fer una llista concreta d’allò que al seu parer s’hauria de fer per 

eliminar els embussos de trànsit. 

Precisa que per poder votar a favor d’aquesta proposició voldrien 

conèixer el Pla de mobilitat urbana que defensa el grup de Ciutadans, 

si és més o menys ambiciós que l’existent, quin model de carrils bici 

proposen per millorar l’actual, quines línies de bus ortogonal o de bus 

de barri establirien i on. Afegeix, pel que fa a les reiterades exigències 

de Ciutadans en matèria d’inversions o quant a la tarifació assequible 

del transport públic, reivindicació que també subscriu ERC, que també 

els plauria veure que les porten al Congrés de Diputats amb la mateixa 

contundència que en aquesta cambra. 

Pregunta al grup proposant si li semblen bé les aportacions de l’Estat 

al sistema de finançament del transport públic; si estan d’acord que 

aquestes aportacions són suficients perquè el transport públic sigui 

assequible; si els sembla bé el percentatge que l’Estat inverteix en 

matèria d’infraestructures a Barcelona i a Catalunya. I diu que, si no 

els sembla bé l’actuació de l’Estat, ho explicitin al Congrés; i 

confirma que fins que aquest grup no prioritzi aquestes qüestions que 

acaba d’apuntar a Madrid, el seu grup no pot votar a favor d’aquest 

brindis al sol. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta que el grup de Ciutadans els posa fàcil votar 

a favor de la proposició que presenta, en la línia de moltes altres que 

ha presentat en comissió; i remarca que encara els fa més fàcil donar-li 

suport havent constatat avui mateix com l’alcaldessa es preocupa més 

pels pactes extramunicipals que pels problemes reals de la ciutadania. 

Observa que aquests darrers dies han pogut confirmar com la proposta 

del tramvia, en realitat, no era un projecte imprescindible per a la 

mobilitat sostenible de la ciutat, ja que, fins i tot, es podia retirar del 

pressupost que presentava el Govern. Igualment, han confirmat que es 

poden apujar les tarifes del transport públic, i addueix que, potser, 

quan acabi el mandat, hauran arribat a comprendre l’estratègia en 

mobilitat de la Sra. Colau, i assegura que està expectant. 

Se suma a la consideració del grup de Ciutadans que les polítiques de 

mobilitat han resultat un fracàs rotund; així, indica que el 2017 han 

continuat augmentat els nivells de contaminació per damunt dels 
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índexs recomanats per l’OMS; que l’enquesta de serveis municipals 

del 2017 situa la mobilitat com a tercer problema de la ciutadania, i la 

preocupació per la contaminació ocupa el cinquè lloc; pel que fa a les 

puntuacions relatives a la facilitat dels desplaçaments amb vehicle 

privat, remarca que empitjoren clarament respecte a l’any anterior. 

Igualment, destaca que a les rondes i accessos s’assoleix la pitjor 

velocitat comercial de la història, menys de 50 km/h; que entre el 2015 

i el 2016 va augmentar el transport amb vehicle privat, i el parc de 

vehicles va créixer d’un 2%; que els dos darrers anys Barcelona ha 

perdut quinze mil places d’aparcament en superfície, o que 

l’accidentalitat ha augmentat d’un 3,3% el 2017. 

Conclou de tot plegat que hi ha més vehicles a la ciutat, més 

contaminació, menys aparcaments, més congestió, més accidents, i 

que tot això incrementa la preocupació ciutadana. Afegeix que també 

tenen quilòmetres de carrils bici infrautilitzats i mal senyalitzats, 

molta incertesa pel que fa al tramvia de la Diagonal, unes obres 

paralitzades a Glòries arran d’un cas de corrupció molt estrany, o una 

transformació de la Meridiana que tan sols és una operació de 

maquillatge. 

Consideren, per tant, que en vista d’aquesta política de mobilitat que 

ha descrit, cal una revisió en profunditat i, per tant, anuncia que 

votaran a favor de la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS reconeix que la proposició de Ciutadans no 

concreta res, i que no és altra cosa que una declaració d’intencions, i 

assegura que estan d’acord amb el fons, amb el fet que no funcionen 

les polítiques de mobilitat del Govern municipal. Altrament, retreu al 

grup proposant que no es mulli i que no plantegi cap política 

alternativa concreta. 

Entén que si hi ha una paraula que defineix les polítiques de mobilitat 

d’aquesta ciutat és cotxefòbia, un virus que ha inoculat totes aquestes 

polítiques que el Govern ha argumentat amb l’excusa perfecta de la 

contaminació. Fa notar, però, que per estar en contra de la 

contaminació no cal ser “cotxefòbic” i, altrament, es pot optar per 

promocionar el vehicle elèctric i no contaminant; així com també s’ha 

de millorar i incrementar el transport públic i no apujar-ne les tarifes. 

Posa de manifest que en la guerra empresa pel Govern de la ciutat 

contra el vehicle privat, ha oblidat que la immensa majoria de la gent 

que es desplaça amb vehicle privat ho fa perquè no té altra opció. 

Per tot plegat, el seu grup demana al Govern municipal que en 

comptes d’apujar les tarifes del transport públic millori la xarxa; que 

en comptes de no cobrar els deutes de la Generalitat exigeixi que acabi 

les línies 9 i 10 de metro. Igualment, reclamen que s’acabin al més 

aviat possible les obres paralitzades dels túnels de Glòries; que en 

comptes d’oposar-se a les obres de millora de la ronda Litoral 

contribueixin al fet que milers de barcelonins no hagin de fer cua 

durant hores. Demana que en lloc d’oposar-se a tot allò que proposa el 

Govern d’Espanya, el Govern de la ciutat doni suport a les millores a 

la ronda Litoral. Afegeix que contràriament a provocar el caos amb la 

implementació de carrils bici, sense consens veïnal i provocant 

embussos diaris en molts carrers de la ciutat, facin una política de l’ús 

de la bicicleta amb sentit comú. 
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La Sra. LECHA observa que les proposicions que sol portar Ciutadans 

al Plenari tenen una exposició de motius que no s’adiu amb la intenció 

real per què les presenten. Considera que en aquest cas concret queda 

molt clar, així, que en la part propositiva parla d’endegar un pla de 

millora de la mobilitat a la ciutat i reduir els embussos de trànsit. 

Recorda que ja van presentar una iniciativa en comissió sobre la 

rebaixa de les tarifes de transport públic, quan en realitat les seves 

polítiques passen per la defensa i l’impuls del transport privat, 

l’increment de places d’aparcament, la criminalització de la bicicleta, 

l’ampliació de la ronda Litoral, i la mercantilització de l’espai públic. 

Afegeix que el grup proposant també demana que s’acabin aviat les 

obres de Glòries, tot i que coneixen perfectament el cas que va 

provocar la resolució del contracte. 

Posa de manifest que en la proposició es torna a instar a la coordinació 

amb el Ministeri de Fomento, quan el grup de Ciutadans sap 

perfectament que és una cosa absolutament inútil; i afegeix que 

celebrarà si realment es fa efectiu l’increment de 25 milions d’euros 

que demana l’ATM al Govern de l’Estat. 

Així, doncs, malgrat que consideren que la pujada de tarifes del 

transport públic és un atac a la classe treballadora, i que és un exercici 

de cinisme per part del Govern municipal, no es vol estar de dir que la 

proposició de Ciutadans no té res a veure amb la voluntat d’impulsar 

el transport públic, i per la reducció del vehicle privat, que està provat 

que a Barcelona causa sis-centes morts prematures. 

Manifesta que el seu grup està per la reducció del vehicle privat, i en 

contra de l’ampliació de les rondes; i considera que la baixada dels 

preus dels transports rebrà un gran impuls amb les mobilitzacions 

setmanals d’Stop Pujades, que porta la lluita al carrer. 

 

El Sr. ARDANUY diu que, tot i valorar la idoneïtat d’una proposició 

d’aquestes característiques, que tracta d’un aspecte estratègic de ciutat 

com és la mobilitat, considera que hi ha aspectes que hi manquen, per 

la qual cosa avança que s’abstindrà. 

En aquest sentit, posa de manifest que el compromís de ciutat ha 

d’anar en la línia de reduir l’impacte que suposa el trànsit, que ha 

d’anar acompanyat, també, d’un acord polític per oferir alternatives, 

tenint en compte que la xarxa de rodalies és absolutament insuficient i 

està abandonada i que, altrament, poden donar alternatives amb la 

xarxa de metro i bus. 

 

La Sra. SANZ manifesta que de les intervencions es pot deduir que hi 

ha un acord generalitzat en la voluntat de millora del transport públic i 

de la mobilitat urbana. Tanmateix, remarca que el grup de Ciutadans 

té presència en tots els espais on es treballa en aquest sentit i, per tant, 

sap que les seves propostes estan en marxa. Així, pel que fa a la 

demanda d’agilitar les obres de Glòries, entén que el grup proposant 

és conscient que no podien quedar empantanegades en mans d’unes 

empreses investigades, i sap que ara es reprenen les obres, que 

arribaran fins a la rambla del Poblenou i que inclouen el 

desenvolupament de la Canòpia, del parc i de les infraestructures de 

l’entorn. Quant a la ronda, destaca que han fet, per primera vegada, 
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una proposta d’inversió per a la cobertura de la ronda, que ja està en 

marxa. 

Amb referència a les tarifes del transport, fa notar que el Sr. Alonso 

coneix de sobres la inversió municipal en transport públic i en 

finançament; remarca que han incrementat més d’un 86% l’aportació 

municipal, mentre que la resta d’administracions rebaixen les seves. 

Qüestiona, altrament, l’actuació del Sr. Rivera al Congrés de Diputats 

pel que fa a la ciutat de Barcelona, sobre l’increment de les 

aportacions de l’Estat al transport públic de la ciutat. 

Concreta, pel que fa als carrils bici, que era essencial treure’ls de les 

voreres a fi de no generar més conflicte amb els vianants; i remarca 

que el problema més greu d’accidents de vianants per causa del trànsit 

es produeixen per vehicles de motor. 

Afegeix que estan treballant en el Pla de mobilitat urbana per decidir, 

entre tots, per on s’ha de continuar. 

Posa en relleu que la matèria de la mobilitat no és senzilla i que no 

només és de competència municipal, i demana als grups municipals de 

sumar conjuntament per aconseguir que totes les administracions 

compleixin la part que els pertoca a fi de millorar la mobilitat de la 

ciutat. 

 

El Sr. ALONSO observa que el Sr. Bosch ha dit fa poc que Barcelona 

ha d’estar per damunt dels interessos partidistes, això no obstant, avui 

el grup d’ERC ha fet una intervenció crítica en contra dels interessos 

de la ciutat pel que fa a la mobilitat. 

Respon al grup esmentat i també al Govern que, malauradament, 

Ciutadans no governa enlloc, però afirma que està fent moltes coses, 

moltes més de les que està fent ERC, ja que estan defensant al 

Parlament espanyol un increment de les inversions en rodalies, les 

inversions en el corredor mediterrani, la necessitat d’una llei de 

finançament estatal, perquè efectivament reconeixen que el 

finançament del transport públic és una de les qüestions clau que ha de 

resoldre Espanya. Altrament, posa de manifest que ERC és l’artífex, 

com a membre del tripartit i soci prioritari del Govern d’Artur Mas, 

que cada any s’esmercin 250 milions d’euros en el manteniment 

d’unes instal·lacions de metro que no estan en funcionament. 

 

El Sr. CORONAS assegura que tenen molt clar què defensa Ciutadans 

a Madrid: defensa Mariano Rajoy. 
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Observa que, aquesta vegada, la proposició és amable, però considera 

que no n’hi ha prou amb bones paraules i cal credibilitat i, per això, 

justifica el vot contrari a la proposició. 

 

La Sra. SANZ replica al regidor Alonso que és molt fàcil fer discursos 

sobre la contaminació i molt difícil decidir quines actuacions cal fer 

per lluitar-hi i garantir el dret de la ciutadania a un aire net. 

Demana al grup de Ciutadans què pensa fer, si està a favor del tramvia 

com una mesura contra la contaminació, si està d’acord a exigir al 

Govern de l’Estat el finançament que requereix Barcelona per garantir 

unes tarifes de transport justes. 

Per tant, demana que facin menys propostes com aquesta i, altrament, 

demostrin més fets i concreció, ja que el fet de ser a l’oposició també 

implica responsabilitat per millorar la vida de la ciutadania. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb dinou vots 

en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i 

Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. 

Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també per 

les Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, una abstenció —emesa pel Sr. 

Ardanuy— i vint vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/8056) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Constatar 

la deficient gestió del Govern municipal pel que fa a la notòria i 

indefugible renovació de la infraestructura del Tramvia Blau i a la 

nova urbanització de l'avinguda Tibidabo, que el Govern municipal no 

ha sabut abordar de manera integral amb la previsió, el calendari i la 

diligència requerits; 2. Que el Govern municipal faci públic, en el 

termini d'un mes, el projecte d'urbanització de l'avinguda Tibidabo, 

explicitant el cost estimat, els terminis previstos per a la seva 

execució, etc. 3. Que TMB faci públic, en el termini d'un mes, el 

projecte de reforma integral del Tramvia Blau, explicitant l'abast de 

les obres de modernització de la infraestructura, el cost estimat, el 

calendari previst per a l'execució dels treballs, etc. 4. Que el projecte 

d'urbanització de l'avinguda Tibidabo i el de reforma de la 

infraestructura del Tramvia Blau vagin coordinats en el temps i en 

l'execució per tal que els terminis d'ambdues obres siguin tan curts 

com sigui possible. 5. Que el Govern municipal realitzi els 

ajustaments pressupostaris necessaris per tal d'incloure en els 

pressupostos de l'exercici 2018 la partida necessària per dur a terme 

les obres de renovació de la infraestructura del Tramvia Blau, i 

assumeixi el compromís de reobrir el servei de la línia d'aquest 

emblemàtic tramvia abans de finalitzar el mandat. 

 

El Sr. BOSCH presenta la proposició, que fa referència al Tramvia 

Blau, un transport que data del 1901 i, per tant, el més antic en 

funcionament de Barcelona i també el més antic de tot Europa, i entén 

que només per això ja hauria de merèixer un respecte. 
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Remarca, per tant, que el valor històric i patrimonial del tramvia és 

incontestable, al qual cal sumar-hi el valor sentimental per a bona part 

de la ciutadania i que es remunta a diverses generacions, i atorga 

personalitat a la ciutat, ja que es tracta d’una de les icones de 

Barcelona com la Sagrada Família o la Rambla. 

Tanmateix, posa de manifest que aquest respecte que mereix el 

Tramvia Blau actualment no el veuen enlloc i, per tant, el seu grup ha 

considerat que cal parlar-ne en aquesta cambra. 

Explica que fa deu dies, de manera inesperada, els treballadors del 

Tramvia Blau van rebre una carta de TMB amb què se’ls comunicava 

que en tres dies —diumenge passat— s’acabava el servei del tramvia, 

cosa que va encendre totes les alarmes. Es pregunten, doncs, per què 

tanta precipitació, si és que existeix algun projecte o previsió per 

començar a treballar des d’ara mateix en la seva remodelació, si és que 

realment deixa de funcionar per aquest motiu; o es pregunten si, 

altrament, és per motius de seguretat que es recomana el tancament de 

la línia. 

Pregunta, també, quins terminis s’han fixat; i si és cert que d’ençà del 

2012 hi ha auditories que recomanen remodelar de dalt a baix el 

tramvia. I reclama a la Sra. Vidal, com a presidenta de TMB, que els 

n’expliqui els motius. 

 

El Sr. MARTÍ considera que novament es troben davant un cas de 

mala gestió del Govern municipal pel que fa al manteniment que ha de 

garantir la continuïtat del servei del Tramvia Blau, un mitjà de 

transport que, com deia el Sr. Bosch, és una autèntica icona de 

Barcelona. 

Considera que és difícil fer una gestió pitjor, tot i que parteixen de la 

base que és necessari fer obres d’actualització i de modernització 

profundes, especialment per garantir la seguretat dels usuaris i dels 

veïns i veïnes de la zona, així com també dels vehicles que circulen 

per l’avinguda del Tibidabo i que comparteixen espai físic amb les 

vies del tramvia. 

Fa referència, igualment, a la manera com es va filtrar la informació 

parcial i equívoca sobre la continuïtat del servei i l’abast del problema 

que causava el tancament. Afegeix que, en tot plegat, es va deixar de 

banda el Districte de Sarrià - Sant Gervasi, del qual és regidor 

president, i constata que tothom es va assabentar de la notícia pels 

mitjans de comunicació; que es va girar l’esquena als usuaris, però 

també als mateixos treballadors del Tramvia Blau i als sindicats de 

TMB. 

Confirma que el seu grup comparteix amb ERC la preocupació per 

aquest assumpte i indica que també han presentat un conjunt 

d’iniciatives tant al Districte com a la Casa Gran i als mitjans de 

comunicació, i s’han posat en contacte amb entitats i veïns del barri a 

fi de reclamar informació. 

Posa de manifest que fa poques hores TMB ha tret una nota en què diu 

que té previst invertir onze milions d’euros en el tramvia, tot i que no 

explica en quines fases ni quin abast tindrà la posada al dia del servei. 
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Considera que l’actuació es fa tard i mal gestionada, d’esquena a la 

gent del barri, del districte i, sobretot, dels treballadors de TMB. 

Per tant, subscriu la denúncia del grup proposant que el Govern ha 

tingut, fins a dia d’avui, un interès nul en el Tramvia Blau, que es 

contraposa amb el gran interès que manifesta a gastar-se dos-cents 

milions d’euros en la connectivitat del tramvia per la Diagonal. 

Avança el vot a favor d’aquesta proposició, que ha de permetre 

reconduir la mala gestió del Govern municipal i de TMB pel que fa al 

Tramvia Blau, a la qual el seu grup ha introduït tres esmenes amb la 

voluntat d’enriquir els objectius. 

 

El Sr. BLANCO diu que no entenen què està passant amb el Tramvia 

Blau, que hagin anunciat la suspensió indefinida del servei per 

escometre una reforma integral que no se’ls comunica. Així, 

desconeixen si hi ha projecte i pressupost, i assenyala que ni tan sols 

s’ha fet un debat en aquest ajuntament o en un altre fòrum sobre el 

futur d’aquest tramvia. 

Entenen, per tant, que la decisió es va prendre als despatxos de 

l’ATM, i que se n’han hagut d’assabentar per les declaracions d’un 

portaveu de TMB a la premsa. Però recorda al grup d’ERC que forma 

part del Consell d’Administració de l’ATM i, per tant, creu que eren a 

la reunió del desembre en què es va prendre la decisió de tancar el 

servei, i per això ara no poden al·legar desconeixement. 

Precisa que no neguen que hi hagi una part de responsabilitat de 

l’Àrea Metropolitana o d’aquest ajuntament, però entén que el grup 

d’ERC també té una gran responsabilitat en la manca de manteniment 

del tramvia i en la decisió de tancar el servei. Considera, doncs, que 

haurien d’aclarir a la ciutadania el seu grau de responsabilitat en 

aquest cas. 

Indica que estan parlant de patrimoni públic, d’un dels tramvies més 

antics d’Europa, que mereix un gran respecte i, per això, assegura que 

no entenen com és possible que es tanqui el servei sense que ningú 

hagi anunciat públicament amb quin objectiu. 

En aquest sentit, confirma que el seu grup demanarà explicacions, 

especialment a l’Àrea Metropolitana (AMB), ja que no és admissible 

el tancament del Tramvia Blau sense que s’aclareixi quin és el 

projecte ni els terminis en què tornarà a posar-se en funcionament; que 

desconeguin els canvis que comportaran les obres d’adequació de 

l’avinguda del Tibidabo, què succeirà amb les places d’aparcament i la 

mobilitat. Afegeix que tampoc no tenen notícia d’un calendari d’inici 

de les obres ni de la seva durada, ni tampoc, evidentment, una data per 

al restabliment del servei. 

Consideren que totes aquestes qüestions les ha de respondre 

l’alcaldessa, i per aquest motiu avança que votaran a favor de la 

proposició, però recorda que aquesta és una responsabilitat compartida 

per les administracions, i que el grup d’ERC hi té una gran 

responsabilitat perquè governa a l’AMB i perquè forma part dels 

consells d’administració on es decideixen aquest assumptes, com és el 

de l’ATM. 
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El Sr. MÒDOL addueix que aquest és un assumpte molt curiós per 

diverses raons. Apunta, en primer lloc, que fins fa dos mesos era 

regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, des d’on s’assabenta, per 

mitjà de la premsa, de la creació d’un web que demana ajuda per 

evitar que desaparegui el Tramvia Blau, i que sembla que era 

promoguda per ERC. 

Considera que tot això és sorprenent, d’entrada perquè els serveis de 

mobilitat no es parlen amb els districtes, tal com demostra el que està 

succeint amb el desplegament dels carrils bici. Afegeix, però, que el 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi ha invertit diners a millorar la 

urbanització de l’avinguda, que ara es desfarà per a les obres de 

manteniment del tramvia. Considera que això encara és més greu, ja 

que no es tracta només de la desinformació dels veïns, sinó de 

malbaratar els diners. 

Destaca que durant l’any i mig que van governar al Districte tenien el 

costum de parlar amb els veïns, que els van fer saber que durant l’any 

anterior el regidor responsable no hi havia aparegut i, per tant, entén 

que el Govern municipal no coneix exactament el funcionament del 

Districte. Per tant, entén que convindria mantenir el diàleg amb els 

veïnats, i el cas que els ocupa ho demostra. 

Confirma que comparteixen plenament la proposició d’ERC, i 

demanen al Govern que no faci les coses així, ja que l’Ajuntament i 

els districtes tenen tot el dret a estar assabentats perquè han de poder 

gestionar. En aquest sentit, confirma que ahir mateix els serveis 

tècnics de Sarrià - Sant Gervasi no tenien notícia de l’assumpte, i sí 

que saben que s’ha d’executar una segona fase de millora de la 

urbanització de l’avinguda, i que tot fa pensar que seran unes obres 

que no serviran per a res. 

Reclama, per tant, més informació, més agilitat i coordinació, i 

recorda que Sarrià - Sant Gervasi també és Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ valora que aquest debat posa de manifest 

la necessitat de fer dues actuacions, d’una banda, garantir el Tramvia 

Blau i, d’altra banda, la urbanització de l’avinguda del Tibidabo i, per 

garantir-les, el primer que hauria de fer el Govern és donar 

informació, primer sobre l’existència del projecte i, en segon lloc, quin 

és el seu abast. En aquest sentit, confirma que s’estan fent obres de 

pavimentació que afecten la meitat de l’avinguda, que entenen que poc 

després es veuran afectades pel traçat del tramvia i, per tant, que es 

farà un malbaratament de recursos públics. I afegeix que algú hauria 

d’explicar, si realment existeix, el projecte de reforma del Tramvia 

Blau. 

Considera, per tant, que el debat hauria de servir en primer lloc per 

explicar l’objectiu d’urbanitzar l’avinguda del Tibidabo i, en segon 

lloc, si es garanteix el Tramvia Blau. 

Fa notar que la intervenció del Sr. Bosch ha estat descriptiva i 

propositiva, i el convida a donar-los informació, perquè suposen que 

ERC la té com a membre del Govern de l’AMB, on el regidor és 

vicepresident, i que és la junta general d’accionistes de TMB. 
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Precisa que han tingut notícia que el projecte té un pressupost d’onze 

milions i que es tracta d’una inversió plurianual, i que tot això s’ha 

debatut a l’ATM, on també hi és la Generalitat, governada durant molt 

de temps per ERC. 

Insisteix a reclamar informació al regidor Bosch, i fa notar que no pot 

fer d’oposició en aquest cas i reclamar explicacions, ja que la seva 

formació governa en els àmbits de decisió sobre aquest assumpte. 

Considera que els veïns de Sarrià - Sant Gervasi, els usuaris del 

Tramvia Blau i la mateixa ciutat mereixen explicacions. I demana que 

el proper dimarts, al plenari de l’AMB, faci la mateixa proposta que 

ara, però no des de l’oposició sinó des del govern metropolità. 

 

La Sra. ROVIRA observa que aquesta ha estat la setmana de les 

incògnites i dels grans titulars als mitjans de comunicació; i, en el cas 

concret que ara els ocupa, diu que s’haurien estimat més que, en 

comptes de presentar-lo mitjançant una proposició al Plenari del 

Consell Municipal, s’hagués demanat una compareixença en comissió 

a fi de conèixer la informació respecte al projecte del Tramvia Blau; 

de la mateixa manera que consideren que hauria estat bé que el 

Govern hagués convocat els grups per explicar-los la situació i quin és 

el projecte concret de remodelació urbanística de l’avinguda i del 

tramvia. 

Concreta, doncs, que allò que vol saber el seu grup és quin projecte hi 

ha, amb quins terminis i amb quin pressupost. Indica, en aquest sentit, 

que ahir mateix els mitjans de comunicació van informar de la xifra 

d’onze milions d’euros, però consideren que no són els titulars als 

mitjans la manera de fer política a la ciutat, malgrat que sigui allò a 

què els tenen acostumats. 

Consideren que la proposta del grup d’ERC va en la direcció de posar 

damunt la taula l’abast i les característiques del projecte, per la qual 

cosa avança que hi votaran a favor. 

 

El Sr. ARDANUY, després d’al·ludir a la seva ascendència ferroviària 

familiar, constata que el Tramvia Blau és una icona i un símbol de 

Barcelona, per la qual cosa subscriu plenament la proposició que 

pretén posar llum sobre la situació actual d’aquest servei històric. Per 

tant, diu que resta a l’espera que el Govern els ho expliqui i que 

puguin conèixer amb més detall la situació. 

 

La Sra. VIDAL precisa que el Tramvia Blau deixa de circular per 

donar pas a un pla de modernització inèdit que ha de permetre que 

circuli durant molts més anys amb plenes garanties de seguretat, tal 

com ja han explicat des del primer dia. 

Recorda que el Tramvia Blau és, bàsicament, un servei d’oci, limitat i 

no regular, i que planteja el problema operatiu que es tracta d’un 

tramvia històric que forma part del patrimoni de la ciutat. Destaca que 

es tracta d’una infraestructura que té més de cent anys, i que mai no 

s’han canviat les vies, cosa que genera problemes de seguretat, 

juntament amb l’antiguitat dels vehicles, que també necessiten una 

transformació. 
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Replica al Sr. Martí, que ha assegurat que era difícil gestionar pitjor, 

que durant el mandat anterior no es va fer cap inversió en el Tramvia 

Blau, malgrat que el 2012 va patir un accident i que en aquell moment 

es van anunciar mesures correctores que mai es van dur a terme. Per 

tant, reconeix que, efectivament, és difícil fer-ho pitjor. 

Indica que ara es fa una inversió en un patrimoni de TMB, i apunta 

que estan incrementant totes les inversions en el transport públic, que 

inclouen la flota d’autobusos, l’obertura de noves estacions de metro, 

manteniment i, també, patrimoni. Per aquest motiu, durant el mandat 

ja s’ha fet una inversió en la subestació elèctrica del Tramvia Blau de 

tres-cents mil euros, i ja han iniciat el procediment per a la substitució 

de l’estructura i coberta d’una nau de la cotxera per un valor similar. 

Recorda al Sr. Bosch que ERC està present al Consell d’Administració 

de TMB, on s’han tractat aquests aspectes, i saben perfectament que 

s’ha elaborat un pla de renovació del Tramvia Blau que s’ha portat a 

l’ATM juntament amb la resta d’inversions ferroviàries i de bus que 

cal escometre d’aquí als propers anys, i en què han participat totes les 

administracions implicades. Nega, per tant, la desinformació i la 

improvisació, i recorda que el cas del tramvia està damunt la taula des 

de fa anys. 

Considera que ningú pot creure que s’estigui fent un seguit 

d’inversions amb l’objectiu de tancar el Tramvia Blau, i reclama al Sr. 

Bosch que no generi alarma respecte d’això. 

 

El Sr. BOSCH confirma, d’entrada, que accepten les esmenes del 

Grup Demòcrata, que consideren que milloren el text. 

Pel que fa a les recriminacions dels grups de la bancada de la dreta, els 

recorda que ja no tenen representants a l’ATM perquè el Govern del 

PP els ha cessat. 

Quant a TMB, que és qui pren la decisió, indica que han consultat els 

consellers que va designar ERC abans de presentar aquesta proposició, 

i els han confirmat que no existeix cap pla de modernització del 

Tramvia Blau que s’hagi presentat i aprovat al Consell 

d’Administració. 

Dirigint-se a la Sra. Vidal en qualitat de presidenta de TMB, li 

pregunta quan es va fer la primera auditoria, des de quan saben que 

s’ha d’interrompre el servei i quins són els terminis. I afegeix que en 

comptes d’explicar les meravelles que ha fet l’actual govern municipal 

durant dos anys i mig, li demana que expliqui per què no han fet allò 

que pertocava, i torna a preguntar quan començaran i acabaran les 

obres de remodelació del tramvia, perquè la ciutadania necessita saber 

quines són les previsions. 

 

El Sr. MARTÍ recorda a la Sra. Vidal que fa dos anys i mig que 

governa la seva formació, i li recomana que deixi estar el retrovisor 

polític i que, altrament, facin plans i els executin. 

Indica que la principal queixa del seu grup la fan no només en nom 

seu, sinó també dels veïns i les entitats del barri i del districte, ja que 

no han informat ningú, ni els mateixos treballadors del tramvia. 
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El Sr. BLANCO replica que en moltes qüestions se situa a l’esquerra 

del Sr. Bosch. 

Observa que el seu grup ha votat favorablement la proposició, i 

demana al regidor que eviti les sortides de to, especialment en un 

assumpte tan concret com és el Tramvia Blau i en el qual han de 

reconèixer la seva responsabilitat. 

 

El Sr. MÒDOL considera que ha quedat clar que el Tramvia Blau 

desapareixerà com a tal amb aquest pla de modernització, ja que ningú 

no ho ha negat. Per tant, demana al Govern que aclareixi si 

modernitzar implica suprimir el tramvia més antic de la ciutat. 

Afegeix que ningú no ha explicat tampoc com és possible que el 

Govern gasti diners inútilment en urbanització i millora de l’avinguda 

del Tibidabo quan sap que hi ha de fer unes obres. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que allò realment important és 

que el Tramvia Blau no està en perill, sinó que hi ha hagut deixadesa. 

I remarca que és imprescindible la coordinació de les actuacions entre 

l’àmbit de mobilitat, el d’urbanisme i el Districte per executar la 

urbanització de l’avinguda i la modernització del tramvia. 

 

El Sr. ARDANUY remarca la necessitat que hi hagi més informació 

entorn d’aquest assumpte, i posar l’accent en el fet que cal tractar amb 

cura i respecte el patrimoni ferroviari històric de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH diu que, de moment, l’únic que tenen clar és que 

diumenge vinent s’acaba el servei del Tramvia Blau i que això valdrà 

onze milions d’euros, i que tota la resta és un cúmul d’interrogants i 

imprecisions. 

Precisa que no entenen per què es va canviar la catenària l’octubre del 

2017 i ara diuen que s’ha de tornar a canviar; per què s’ha d’aturar el 

servei per canviar les vies, ja que n’hi ha una de pujada i una altra de 

baixada; i tampoc no saben què inclouen els onze milions d’euros 

d’inversió previstos, que tampoc no existeixen, ja que TMB diu que 

els intentarà incloure en el contracte programa amb l’ATM a partir del 

2018. 

Quant a la remodelació urbana, pregunta on és el projecte urbanístic, 

si està aprovat o no. 

Afegeix que tampoc no s’ha respost aquí si existeix una auditoria de 

tancament i, si existeix, en quina data s’ha fet, quant de temps fa que 

ho saben; quin calendari hi ha i quines són les previsions d’inici de les 

obres i també de finalització. 

Reclama respostes concretes al Govern, i que respecti un mitjà de 

transport singular com el Tramvia Blau; i, sobretot, demana que els 

diguin la veritat, ja que tenen la sospita que els amaguen informació, i 

l’única certesa és que el Govern ha fet un desgavell de gestió. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb onze vots en 

contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i 

les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal— i vint-i-nou vots a 

vots a favor de la resta de membres del consistori. 
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Del Grup Municipal del PSC: 

 

3.- (M1519/8051) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el 

Govern municipal a assolir, en un termini de 3 mesos, un acord de 

ciutat entre tots els grups polítics i les entitats veïnals per a la 

signatura d'un compromís per la cobertura de la ronda de Dalt, que 

reculli les característiques dels projectes per desenvolupar, el calendari 

i pla d'inversió, i els mecanismes de seguiment. Que aquest 

compromís inclogui dotar pressupostàriament, el 2018, l'execució de 

la cobertura i integració urbana de la ronda de Dalt en el tram comprès 

entre l'avinguda de Vallcarca i el Mercat de la Vall d'Hebron (fase 2), 

per un import mínim de 15 milions d'euros. 

 

El Sr. MÒDOL indica que l’assumpte de la proposició no és nou, i que 

el reiteren perquè consideren que el Govern no està fent la feina que li 

correspon i, en conseqüència, creuen que cal insistir perquè 

determinades actuacions de ciutat es concretin i tirin endavant 

correctament. 

Constata que el Govern no està complint ni amb les seves promeses 

electorals, ni amb les prioritats de ciutat que van recollir en el pacte de 

govern que al seu dia van signar, i al qual s’ha referit avui força 

vegades el Sr. Pisarello. Concreta que, en aquest cas, tampoc no ha 

complert els acords a què havia arribat amb els veïns de la ronda de 

Dalt al llarg del mandat. 

Observa, en definitiva, que sembla que el Govern canvia segons allò 

que es cuina al Parlament de Catalunya. Assegura que el seu grup no 

està disposat a entrar en aquest joc, i remarca que ha defensat el 

projecte de cobertura de la ronda des del primer moment. Recorda que 

el president del seu grup, el Sr. Collboni, va posar com a condició per 

pactar amb l’alcalde Trias que es tirés endavant el projecte de 

soterrament i cobertura de la ronda de Dalt; i que, des d’aquell 

moment i fins ara, durant dos anys i mig, han comprovat que el 

Govern girava l’esquena al projecte, que intentava paralitzar-lo i 

canviar la solució pactada amb els veïns; això no obstant, remarca que 

el seu grup ha perseverat, com també ho han fet la resta de grups. 

Justifica tornar a posar a debat aquest assumpte avui perquè els veïns 

han tornat a demanar que volen un compromís que asseguri que es 

tirarà endavant una transformació que és tant o més urgent que les 

obres de les Glòries. Altrament, durant tot aquest temps se’ls ha dit 

que el projecte era inviable per massa car. 

Tanmateix, diu que la realitat és que els veïns tenen dos projectes al 

davant, el seu i el que vol fer el Govern, i resulta que la diferència 

econòmica entre ambdós no és tan important com els volien fer creure. 

Per tant, ara els veïns reclamen el compromís del Govern a tirar 

endavant el projecte pactat al seu dia. 

Recorda que proposicions similars a aquesta les havien portat altres 

grups, i considera que és important insistir; en aquest sentit, diu que 

fins fa pocs dies van intentar que en el pacte dels pressupostos 

s’inclogués una segona inversió a la ronda de Dalt, cosa que no ha 

estat possible, i que els ha portat a votar contràriament avui a la 

proposta de pressupostos que ha presentat el Govern. 

Confirma que han adquirit el compromís amb els veïns de formular 
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una proposta de calendarització del seu projecte i d’inversions, que 

valoren que és viable. I aprofita per posar de manifest que mentre a les 

Glòries es dediquen dos-cents milions d’euros, a la ronda de Dalt no. 

Per tant, la seva proposició va en la línia de deixar clar que no cal fer 

cap altre projecte sinó tirar endavant el que es va pactar amb els veïns. 

 

La Sra. FANDOS saluda els representants de les associacions de veïns 

de la zona nord d’Horta-Guinardó que avui assisteixen al ple, i que ho 

han de fer novament amb les samarretes reivindicatives en demanda 

de suport per a la cobertura de la ronda de Dalt. 

Avança que, com no podia ser d’altra manera, el seu grup donarà 

suport a la proposició; i remarca que ahir mateix va tractar amb el 

regidor Mòdol que la demanda és que es tiri endavant el projecte 

pactat durant el mandat anterior amb els veïns, ja que no poden tornar 

a començar de zero. 

Diu que des del primer dia d’aquest mandat l’esperit del seu grup ha 

estat donar suport al pacte a què van arribar el mandat anterior amb els 

veïns després de treballar conjuntament durant molts mesos, i al qual 

no es dona compliment aquest mandat. 

Fa notar que els sorprèn que el grup del PSC formuli aquesta 

proposició, ja que fa dos mesos encara formava part del Govern, i 

entén que ho hauria pogut defensar llavors i haver-ho posat en marxa. 

No obstant això, i amb la voluntat que es faci, reitera que donaran 

suport a la iniciativa; i aprofita per puntualitzar que una de les 

esmenes del seu grup al pressupost també era la dotació d’una partida 

suficient per al projecte. 

Reclama, per tant, que se’ls asseguri el projecte que volen els veïns 

amb calendari i amb pressupost, però, sobretot, volen estar segurs que 

es continua l’obra sense tirar enrere el projecte pactat, ja que encara és 

hora que els facin arribar els projectes executius i altra informació que 

van sol·licitar. 

Finalment, no es vol estar de dir que es constata que el grup del PSC 

és més actiu des de l’oposició estant que no pas al govern; i confia que 

en aquest cas la proposició es tiri endavant, i aprofita per recordar que 

el juliol de 2016 es va aprovar una proposició del seu grup en la 

mateixa línia i avui encara estan discutint el mateix. 

 

El Sr. ALONSO saluda, en primer lloc, els representants dels veïns 

que avui els acompanyen. Confirma, seguidament, que el seu grup 

sempre ha defensat el mateix en aquest cas. 

Consideren que, d’entrada, es tracta d’una reivindicació justa, la dels 

veïns, que reclamen que no volen patir més soroll, estar separats de la 

ciutat per la barrera de la ronda, i que volen més zones verdes i menys 

cotxes. Afegeix, però, que també es tracta d’una reivindicació 

complexa, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, i que per 

responsabilitat política no es poden fer promeses buides per quedar bé. 

Diu que se sent especialment identificat amb aquesta proposta, atès 

que el que el seu grup defensa des de l’inici de la legislatura és la 

necessitat de fer un pacte de ciutat, que les obres es facin o no en 

funció de qui governa; i volen evitar, en campanya electoral, les 

subhastes a veure qui promet més coses que a l’hora de la veritat no es 

materialitzen en res. 
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Insisteix, per tant, que volen un pacte de ciutat per millorar les rondes, 

per reduir el soroll i els embussos de trànsit, les barreres que 

signifiquen per als veïns d’una banda i de l’altra, aconseguir més 

zones verdes i, en definitiva, millorar la ciutat. Per tant, anuncia que 

votaran a favor d’aquesta proposició. 

 

El Sr. CORONAS avança, d’entrada, el vot favorable a aquesta 

proposició, com ja han fet cada vegada que s’ha posat damunt la taula, 

com en la darrera sessió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. I recorda 

que de la mateixa manera es van posicionar tots els grups en el mandat 

anterior —tret de Ciutadans i la CUP, que no formaven part del 

consistori—, inclòs el d’ICV-EUiA, que avui formen part del Govern 

municipal en la coalició Barcelona en Comú. Remarca que en aquell 

moment van donar suport a un acord que compartien els veïns, que 

suposava un compromís, tot i que recorda que ell mateix, com a 

conseller llavors del Districte d’Horta-Guinardó, va expressar un 

posicionament crític per la tardança amb què s’havia abordat la 

situació. 

Precisa que aquell compromís es va establir sobre la base d’uns 

estudis encarregats per Bimsa, i que han estat contradits per uns altres 

de contractats per la mateixa empresa aquest mandat, cosa que li 

sembla força inversemblant; tanmateix, entenen que aquest canvi 

respon a una instrucció política de l’actual govern municipal, que no 

està d’acord amb el projecte que el mandat anterior es va pactar amb 

els veïns i veïnes i les entitats veïnals. 

Posa de manifest que les associacions i entitats veïnals de la zona nord 

del districte d’Horta-Guinardó saben perfectament que aquesta 

operació no es pot fer en quatre anys, que difícilment es farà en dotze i 

que, de ben segur, s’allargarà; però remarca que no han posat terminis 

concrets a la resolució d’aquesta operació a la ronda, ja que són 

conscients del volum d’inversió que suposa. Altrament, confirma que 

s’ha pretès començar a tirar endavant actuacions municipals que van 

en contra del projecte, i és a això que s’oposen els veïns i veïnes de la 

zona, als quals ERC dona suport. 

Puntualitza que cal tenir en compte que el projecte per a la ronda de 

Dalt no és només la seva cobertura, sinó que suposa l’oportunitat de 

crear un pol econòmic i social de la ciutat i, per tant, s’ha de 

considerar com un autèntic projecte de ciutat, com una oportunitat per 

dinamitzar econòmicament i socialment una zona de Barcelona que a 

hores d’ara és una autopista que talla pel mig uns quants barris. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda les entitats i els veïns que avui 

assisteixen a aquest ple. 

Posa en relleu que, malauradament, aquest és un tema recurrent en 

aquesta cambra, ja que l’objectiu suposadament compartit de la 

cobertura de la ronda de Dalt no s’ha materialitzat. Diu que no pretén 

recapitular les vicissituds per les quals ha passat aquesta qüestió, i que 

només vol recordar que fa una dècada el seu grup va presentar una 

proposta al Plenari, aprovada per unanimitat, i que ara com ara els 

trams coberts de la ronda són pràcticament testimonials, és a dir, un 

únic tram de 180 metres en què s’estan executant les obres. 

Volen, per tant, que es respecti l’acord a què es va arribar amb els 

veïns i les entitats, i que els grups, més enllà d’expressar el seu vot 

favorable, siguin conseqüents amb els seus fets polítics. Posa com a 

exemple, en aquest sentit, que el seu grup va presentar una al·legació 

als pressupostos municipals del 2018, que avui s’han refusat, amb què 

proposava incrementar els recursos destinats a la cobertura de la ronda 

de Dalt. I diu que els grups que estaven disposats que el pressupost 

tirés endavant amb la seva abstenció van escollir aquestes al·legacions 

per al pacte. 

Defensa que les rondes són necessàries per a la mobilitat de la ciutat, 

però encara són més decisòries per a la transformació dels barris per 

on passen, on cal posar fi al seu aïllament causat per la cicatriu 

generada per la ronda; i remarca que l’objectiu ha de ser convertir les 

rondes en rambles, passejos per al retrobament dels barris, que 

permetin la construcció d’equipaments i zones verdes. 

Fa notar que després de molts anys de tractar aquesta situació, 

actualment només s’ha iniciat la cobertura de 180 metres i, si 

s’aprovés aquesta proposta i se li donés un contingut pressupostari es 

podrien cobrir tres-cents vint metres més, i recorda que encara resten 

gairebé tres quilòmetres per cobrir únicament al districte d’Horta- 

Guinardó, i apunta que no s’ha d’oblidar que al districte de Nou Barris 

també cal fer algun plantejament en aquest sentit. 

Aprofita per recordar que el seu grup va formular una proposta similar 

a aquesta l’abril del 2017, i que el Govern municipal, llavors de 

coalició amb el grup del PSC, hi va votar en contra. 

Reclama al Govern que esmeni, doncs, el frau als veïns que suposa la 

rebaixa de la inversió prevista per a la cobertura de 400 a 206 milions 

d’euros, i sense calendari on s’explicitin els objectius de govern per 

materialitzar aquesta proposta. 

 

La Sra. LECHA observa que sembla que el grup del PSC ha descobert 

aquesta legislatura que la ronda de Dalt suposa una barrera física que 

aïlla la zona nord de la resta de la ciutat. Indica que el seu grup ja va 

dir que els veïns i les veïnes fa trenta anys que expressen aquesta 

queixa i que pateixen la situació. I remarca que el PSC també va tenir 

trenta anys per cobrir la ronda. 

Assenyala que, altrament, sí que es va cobrir la ronda Litoral com a 

reclam del model turístic de la Barcelona aparador, i van optar per no 

fer-ho a la ronda de Dalt perquè, majoritàriament, passa per barris de 

classe treballadora. Els retreu que s’adonin ara que van ferir la 

convivència veïnal, la socialització dels barris, es va produir una greu 

contaminació ambiental i acústica, i l’aïllament entre els barris. 
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Observa que, tot just un més després de la sortida del grup del PSC del 

Govern, ara els entren les presses. En aquest sentit, recorda que el seu 

grup va avisar el 2016 que les partides destinades a dignificar, 

pacificar, humanitzar els barris veïns de la ronda eren clarament 

insuficients. 

Fa avinent que la cobertura de la ronda va ser una de les opcions més 

votades en el procés participatiu del PAM, però que el Govern la va 

ignorar. Esmenta, igualment, que Bimsa considera bons uns projectes 

durant un mandat, per canviar diametralment d’opinió en el següent. 

Considera que tot i que la cobertura seria una millora urbanística 

notable per retornar la unitat als barris és insuficient, ja que la 

contaminació que produeixen els milers de vehicles que hi circulen 

diàriament, tant si està coberta com si no, continuarà perjudicant la 

salut de les persones que hi viuen a prop. 

Conclou, per tant, que la cobertura és una mesura pal·liativa, però que 

no aborda tota la problemàtica que causen les rondes, cosa que es 

confirma mitjançant les taules de contaminació de l’aire, ja que 

persisteix el problema de l’ús del vehicle privat per als desplaçaments 

urbans. 

Avança el vot favorable a la proposició, conscients, però, que la 

presenta el grup municipal més responsable de l’actual situació de la 

ronda i de la persistència de la problemàtica. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presència en aquesta sessió de 

representants dels veïns. Seguidament, posa de manifest que la 

cobertura de la ronda de Dalt hauria de ser una oportunitat de millora 

de la ciutat i de la qualitat de vida de l’entorn proper, tot i que 

reconeix que el projecte és complex. 

Remarca que existeix un acord polític històric quant a aquesta 

cobertura, al qual se suma amb el vot a favor d’aquesta proposició; i 

constata que cal pactar allò que calgui per tirar-ho endavant, que serà 

un procés llarg i costós, però entre tots l’han de poder fer viable al més 

aviat possible. 

 

La Sra. SANZ comença la seva intervenció donant la benvinguda als 

veïns, amb els quals ha tingut oportunitat de trobar-se diverses 

vegades. 

Assenyala que el Govern sempre ha defensat les actuacions a la ronda 

de Dalt com un projecte de trobada, d’acord i de consens polític, i que 

han tractat l’assumpte a bastament amb el Grup Socialista entenent 

que, aquest, no havia de ser un motiu per a la confrontació política. 

Recorda que al principi de mandat ja van pactar que calia invertir els 

quinze primers milions d’euros en la ronda de Dalt. En aquest sentit, 

indica que ja s’han iniciat les actuacions per a la cobertura de la ronda 

que connectarà els barris de Sant Genís i de la Teixonera, i estan 

treballant amb els veïnats la proposta d’urbanització de l’espai cobert. 

Afegeix que per avançar feina també s’està treballant la urbanització 

del següent tram, que es cobrirà a fi de donar-li continuïtat amb la 

primera fase. 

Concreta que ja disposen d’avantprojectes per a tota la ronda de Dalt, i 

remarca que un avantprojecte és diferent d’un estudi. Per tant, fa 

avinent que ara s’ha de continuar treballant i analitzant amb els veïns i 
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els grups polítics la manera com es tiren endavant les propostes, que 

és evident que són de llarg abast. 

Per tant, confirma que comparteixen aquesta proposició, conscients 

que l’execució depèn d’uns temps que no es poden saltar, que hi ha 

diferents procediments i lleis que cal complir; però assegura que estan 

plenament a favor que cal avançar en la cobertura i la seva 

urbanització. 

Destaca que aquest és el primer govern municipal que ha passat de les 

propostes aprovades al Plenari, de discursos grandiloqüents, als fets. 

 

El Sr. MÒDOL diu que el seu grup estava convençut que hi hauria 

consens total i absolut sobre aquesta qüestió, i que allò que demanen 

és posar-la definitivament en marxa. 

Replica que el seu grup no ha descobert la ronda aquest mandat, 

bàsicament perquè la va promoure ja fa molts anys, com totes les 

grans obres de la ciutat. Per tant, confirma que coneixen les rondes i 

en saben les necessitats, cosa que els ha portat a prioritzar inversions 

per anar-les millorant cada vegada més, actuacions que inclouen 

cobertures de trams a Nou Barris, per exemple. 

Fa avinent que la inversió més important que es farà en infraestructura 

durant aquest mandat són els quinze milions de la ronda de Dalt, i 

entén que això no és una bona notícia, ja que la ciutat també necessita 

inversions en altres punts. 

Recorda, atès que s’ha fet referència al consens i a les mans esteses, 

que en la darrera sessió de la Comissió d’Urbanisme van aprovar la 

inversió de quinze milions d’euros més a la ronda de Dalt per cobrir el 

següent tram, i confia que el Govern tirarà endavant aquest acord. 

En aquest sentit, comenta que en iniciar-se el mandat es van aturar els 

projectes a la ronda de Dalt buscant argúcies legals per no complir el 

compromís amb els veïns, i remarca que el seu grup va fer tota la 

pressió necessària perquè això no succeís. Explica que l’actuació del 

Govern en aquest sentit va ser continuar al·legant qüestions 

econòmiques, i va presentar una altra proposta als veïns que no era la 

que volien. Tanmateix, es constata que aquella proposta no és tan 

diferent en cost i, per tant, es confirma que ja no hi ha excuses. 

Assegura que el seu grup no té cap intenció de fer bandera de tot 

plegat, i que allò que realment volen és que la ciutat es comprometi, 

de la mateixa manera que ho va fer amb el Pacte de Glòries del 2007 i 

que ha servit per garantir l’execució de les obres previstes. 

Insisteix, per tant, que allò que demanen és un pacte de ciutat i un 

compromís real, i que es doni compliment a l’acord esmentat de la 

Comissió d’Urbanisme de pressupostar quinze milions més per a la 

cobertura de la ronda de Dalt. 
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Afegeix que el seu grup ha dedicat temps a fer un pla d’inversió, i 

saben el temps i la inversió que costaria endegar el projecte en solitari, 

i confirma que és perfectament viable en dotze anys fer la cobertura 

d’aquest tram. 

 

La Sra. FANDOS addueix que si tot funcionés tan bé com assegura la 

Sra. Sanz, els veïns avui no serien aquí amb unes samarretes 

reivindicatives. I fa notar, alhora, que sembla que ICV no hagi 

governat mai a la ciutat, però li recorda que van estar-ho fent durant 

vint anys d’ençà que es van fer les rondes, sense fer res, i que va ser 

durant el mandat passat que es va posar el fil a l’agulla, que es va fer 

el projecte i que es va pactar amb els veïns. I assegura que si el seu 

grup governés les coses haurien estat molt diferents. 

 

El Sr. ALONSO reclama que el consens es tradueixi en fets, i 

confirma que la disposició per treballar del seu grup és total, alhora 

que diu que li sembla que sobra debat polític i manca posar damunt la 

taula un projecte viable de futur en benefici de la ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ ratifica que la cobertura és possible 

urbanísticament i econòmicament, i que socialment és indispensable, i 

adverteix que no tota la inversió ha d’anar a parar al tramvia. 

 

La Sra. SANZ recorda a la regidora Fandos que les cobertures de Nou 

Barris es van fer els anys 2006, 2007 i 2008. 

Replica l’observació del Sr. Mòdol quant a l’urbanisme i les 

infraestructures que s’estan fent avui dia a la ciutat, que són de caire 

social i repartides pels barris com a resposta a dèficits històrics. I 

assegura que es comprometen a continuar amb la segona fase de la 

cobertura de la ronda. 

Lamenta, per tant, que el grup del PSC avui hagi estat incapaç de 

prioritzar aquests projectes i la ciutat enfront del partidisme, atès que 

avui podrien haver aprovat uns pressupostos que permetessin avançar 

en el cas que els ocupa. 

Finalment, diu que fa poc es van assabentar que el Govern de l’Estat 

tenia la intenció d’intervenir a les rondes, i planteja que facin pressió 

perquè ho faci a la ronda de Dalt. 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup per unanimitat. 

Del Grup Municipal del PP: 

4.- (M1519/8039) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el 

Govern municipal a elaborar un informe que detalli els litigis iniciats o 

reclamacions prèvies que afecten l'Ajuntament de Barcelona derivats 

d'expedients de llicències d'activitat econòmica i d'obres, concessions 

per a prestacions de serveis i moratòries en l'actual mandat i altres, en 

què s’indiqui l'estat, el procediment, la resolució judicial i les 

conseqüències econòmiques des de l'any 2015; així com donar compte 

d'aquests informes al Plenari del Consell Municipal en el termini de 

dos mesos. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que la proposició que presenten 

reclama que el Govern municipal traslladi al Plenari, en el termini de 

dos mesos, un informe que concreti els litigis o reclamacions prèvies 

iniciades contra l’Ajuntament derivades d’un mal funcionament de 

l’Administració, de la interpretació de normatives aprovades o de 

suspensions i moratòries acordades o, per exemple, d’accions que ha 

promogut el mateix ajuntament en defensa de l’interès públic general. 

Precisa que es tracta de litigis o reclamacions prèvies que poden ser 

cabdals en l’afectació a l’activitat econòmica, a la inversió i 

l’ocupació, les obres o la prestació de serveis. I concreta que l’informe 

que demanen hauria de permetre disposar d’una radiografia de quines 

són les controvèrsies administratives i judicials que en aquest moment 

té el consistori, així com una avaluació de l’impacte econòmic i social 

de les contingències a què s’hauria de fer front en el supòsit que les 

reclamacions fossin estimades en els diverses instàncies judicials o 

administratives. 

Manifesta que això és prou important com per ser pres en 

consideració; i assenyala que cada dia que passa sembla que les 

reclamacions es multipliquen, i que no totes són derivades de 

normatives i la seva interpretació, o d’acords municipals, sinó també 

del mateix funcionament d’aquesta administració. 

Recorda, en aquest sentit, que l’Ajuntament ha de ser el motor i no pas 

el llast de l’activitat econòmica; que la burocràcia no es pot convertir 

en un impost afegit per als emprenedors, i que l’Ajuntament té 

l’obligació de donar suport a l’activitat econòmica sense traves. 

Constata, en aquest sentit, que hi ha llicències d’activitat econòmica 

que poden trigar fins a cent seixanta-cinc dies de mitjana a ser 

concedides, o llicències d’obres que poden trigar fins a un any a ser 

estimades, i que també s’hi afegeix el recurs de queixes 

d’emprenedors o de col·legis professionals per criteris dispars o 

interpretació de normatives en funció del districte on van a parar. 

Per tot plegat, diu que consideren necessari l’informe en aquests casos 

que ha esmentat; i apunta que disposen d’algunes dades arran de la 

informació que han reclamat alguns grups de l’oposició, entre les 

quals que hi ha trenta-nou litigis quant a plans d’usos i moratòries, 

trenta-cinc dels quals corresponen al PEUAT; i afegeix que també hi 

ha controvèrsies relatives al contracte de publicitat exterior, cas en què 

hi ha una reclamació creuada de fins a cinquanta-cinc milions d’euros; 

i que fa poc temps es va haver d’atendre una reclamació amb relació a 

l’IBI d’un milió d’euros. I també al·ludeix al debat que hi va haver fa 

pocs mesos en aquesta cambra pels pagaments que va haver de fer 

aquest ajuntament de quinze milions d’euros arran d’una sentència del 

Tribunal Suprem relativa a un projecte urbanístic mal tramitat. 

Manifesta que a tot això hi podrien afegir el cost de les 

remunicipalitzacions, cosa que dispara les xifres milionàries. 

Per tant, reitera que és imprescindible que es presenti al Plenari del 

Consell Municipal l’informe que demanen a fi de disposar de la 

radiografia i saber què hi ha damunt de la taula de les instàncies 

administratives i judicials, que justifica per la voluntat de 

transparència en la informació. 

 

El Sr. MARTÍ observa que aquesta proposició del grup del PP és un 
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clàssic del mandat, ja que no és la primera vegada que es presenta i, 

fins i tot, creu que ja s’ha votat en alguna ocasió en la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Considera que han entrat en una nova etapa de l’anàlisi que es fa 

quotidianament, especialment en la comissió d’Urbanisme, sobre la 

mala gestió de l’Àrea d’Urbanisme. En aquest sentit, confirma que hi 

ha moltes espases de Dàmocles que pengen sobre l’estructura 

econòmica i els pressupostos presents i futurs d’aquest ajuntament 

arran, justament, d’accions legals i contenciosos que es van 

presentant, alguns dels quals són de domini públic i altres no, i que 

poden significar en el futur haver d’afrontar el pagament 

d’importantíssimes indemnitzacions, ja que els jutjats i els tribunals 

poden acabar donant la raó a alguns dels promotors, persones físiques 

que veuen violentats els seus legítims drets per tirar endavant els seus 

projectes. 

Posa de manifest que durant una compareixença que el seu grup va 

demanar a la comissió d’Urbanisme de la setmana passada van tenir 

l’oportunitat de parlar de la situació crítica pel que fa a la gestió del 

servei de llicències d’aquest ajuntament; i fa avinent que van 

aconseguir unanimitat en els posicionaments dels grups respecte a la 

mala gestió del Govern, a la manera com es dona sortida a les ingents 

quantitats de peticions de llicències, no només de comunicats o 

assabentats, és a dir, de tot el conjunt d’instruments urbanístics. 

Assenyala que el Govern va paralitzar les obres de Glòries, avui 

parcialment reactivades, i que tenen problemes jurídics que encara no 

s’han tancat; tampoc no assumeixen el projecte de cobertura de la 

ronda de Dalt; paralitzen convenis com el del desdoblament de l’àmbit 

del Morrot; bloquegen la renovació de concessions als operadors del 

front marítim; no concedeixen llicències que estan obligats a donar, 

com és el cas de l’hotel Pràctic a les Drassanes; aproven un PEUAT 

contrari a dret; suspenen llicències i aborden plans d’usos de manera 

indiscriminada. 

Recorda, per tant, que les llicències són actes reglats, i que el Govern 

massa sovint força les lleis i les ordenances fins a extrems que mai no 

s’havien vist en aquest ajuntament. 

 

El Sr. BLANCO fa avinent que el seu grup ja ha advertit diverses 

vegades sobre els perjudicis econòmics que signifiquen per a 

l’Ajuntament, i per a la ciutadania en definitiva, decisions i actuacions 

del Govern, algunes de les quals voregen la irresponsabilitat, i no 

tenen en compte les conseqüències en el descens de l’activitat 

econòmica, la pèrdua d’oportunitats i de competitivitat i, també, les 

reclamacions per part de particulars o d’empreses que poden acabar en 

indemnitzacions que haurà de pagar aquest ajuntament. 

Fa avinent que en les ocasions que el seu grup ha plantejat aquestes 

qüestions, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz els ha respost que no és 

possible fer previsions sobre si es posaran litigis contra l’Ajuntament i 

com es resoldran; per tant, que no poden saber a l’avançada quines 

seran les conseqüències de les reclamacions. 

Reconeix que això és així, en part, perquè també és cert que és 

obligació del Govern, fent un exercici de responsabilitat i de 

transparència, informar-se sobre les conseqüències de les seves 
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decisions. 

Remarca que tota la ciutadania té dret a saber què costen les decisions 

d’aquesta administració, ja que és la manera de poder valorar si han 

estat encertades o no. 

Per tant, anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposició, i 

reclama també que s’informi sobre l’estat de tots els litigis en marxa i 

sobre les conseqüències econòmiques que han tingut o que tindran per 

a la ciutat les decisions sobre l’establiment de moratòries, programes 

urbanístics, projectes paralitzats i procediments administratius 

relacionats amb activitats econòmiques. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot favorable a la proposició que demana, 

en virtut de la transparència, l’elaboració d’un informe; per tant, com 

no pot ser d’altra manera, el seu grup està a favor que la informació 

flueixi. 

Tanmateix, diu que després d’escoltar alguna de les intervencions que 

s’han produït fins ara, ha tingut la mateixa sensació que en una sessió 

recent de la comissió d’investigació de Barcelona Regional, on va 

posar l’exemple d’un cas concret de planejament urbanístic, arran del 

qual ell i altres regidors van rebre una carta d’un bufet d’advocats que 

els advertia que podien incórrer en responsabilitat legal per la seva 

votació. Tanmateix, confirma l’existència d’un expedient que inclou 

informes de Secretaria i dels serveis jurídics que confirmen que tot és 

correcte i, per tant, sospita que l’advertiment és una mesura de pressió. 

Assegura que això els preocupa, com a molts dels presents, però 

constata que en algunes de les intervencions que l’han precedit ha 

notat el mateix to; i es pregunta si realment aquest és el joc que han de 

fer a determinats lobbies econòmics que es volen sortir amb la seva. 

En aquest sentit, recorda que fa una estona han aprovat per unanimitat 

revertir un plantejament urbanístic que, en el seu moment, es va fer en 

un despatx atenent uns interessos particulars. 

Per tant, entén que no han de caure en el parany, ni amb el discurs ni 

amb els fets, de satisfer aquests interessos particulars, perquè els que 

han de defensar són els interessos generals de la ciutadania, com és la 

seva responsabilitat. 

Insisteix que els preocupa quan en aquesta cambra un grup sol·licita 

una votació nominal en un planejament urbanístic per la pressió de 

determinats lobbies, que reconeix que tenen el dret legítim de defensar 

els seus interessos. Tanmateix, observa que si voten un planejament 

que té uns informes jurídics favorables és perquè hi confien, com així 

han manifestat a bastament els grups municipals; de la mateixa 

manera que altres vegades els serveis jurídics han dit que una 

determinada operació no es podia dur a terme de la manera que 

pretenien. 
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La Sra. BALLARÍN avança que el seu grup donarà suport a la 

proposició, que tracta un assumpte que ja s’ha debatut en altres 

sessions de comissió i de plenari. Justifica aquest suport perquè la 

proposta respon a dos principis de bon govern que comparteixen 

plenament: el principi de transparència i el d’avaluació de resultats i 

de les conseqüències de les actuacions municipals. 

Considera, en nom del seu grup, que l’accés a les relacions de litigis i 

a la seva informació és coherent amb el principi de transparència, i 

valoren que aquesta proposició delimita correctament quina és la 

petició, i que demana un informe que ha de permetre garantir que 

l’accés a la informació es farà d’acord amb la protecció de dades i les 

garanties judicials de l’Ajuntament. 

Posa de manifest, però, que part d’aquesta informació arriba als grups 

en comptagotes mitjançant les preguntes que formulen en comissió, 

però consideren que és molt positiu poder disposar d’un informe 

actualitzat, en benefici de la transparència i un control més fàcil per 

als membres del consistori. 

Afegeix que també valoren positivament el fet de poder avaluar els 

resultats de les polítiques i actuacions municipals, i que aquest 

informe els ajudarà a conèixer millor el resultat de la gestió municipal, 

i sobre decisions com les moratòries en l’atorgament de llicències, que 

especialment en els casos en què afecten moltes zones concretes de la 

ciutat poden generar situacions de paràlisi i de pèrdua de projectes 

econòmics importants. 

Reitera que el seu grup ja va manifestar que la moratòria del PEUAT 

va significar una afectació global a la ciutat, sense tenir en compte 

zones en què podia no estar justificada la seva aplicació; i va advertir 

que les moratòries han d’estar sempre ben justificades perquè afecten 

l’economia de la ciutat i els petits inversors. Assenyala que la mateixa 

argumentació és extensible a altres moratòries. 

Entén que és evident que cal conèixer l’impacte de les actuacions 

públiques a fi de poder avaluar l’acció municipal i que és un exercici 

de responsabilitat. 

Finalment aprofita, atès que estan parlant de transparència, per apuntar 

la conveniència que el Govern analitzés l’actualització d’alguns 

aspectes del web de Transparència, ja que l’apartat de sentències 

judicials no s’actualitza d’ençà del desembre de 2016. 

 

La Sra. REGUANT diu que per una qüestió de transparència i de 

facilitar la màxima informació, no només pensant en els drets dels 

regidors i les regidores sinó pensant també en els de la ciutadania, el 

seu grup està d’acord que aquesta informació sigui pública. Això no 

obstant, discrepa amb determinats arguments apocalíptics sobre la 

ciutat que alguns han intentat de fer creure. 

Assenyala que intueixen que darrere d’aquesta proposició hi ha la 

intenció de representar interessos privats de sectors que han obtingut 

beneficis d’un determinat model de ciutat. 

Així, doncs, puntualitza que comparteixen la necessitat de ser el 

màxim de transparents i facilitar la màxima informació a la ciutadania, 

saber quins són els litigis oberts, però alerta que això no s’ha de 

centrar només en aquells que responen a uns determinats interessos 

que es pretenen defensar, i que són els de qui sempre han obtingut 
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beneficis econòmics a costa de la majoria de la ciutadania. 

 

El Sr. ARDANUY confirma el seu vot a favor d’aquesta proposició, 

que valora com un instrument de transparència i d’accés a la 

informació. 

 

La Sra. SANZ avança que el grup de govern també donarà suport a la 

proposició, i afirma que la seva voluntat és garantir transparència i 

facilitar tota la informació als grups del consistori i a la ciutadania. En 

aquesta línia, destaca que el Govern municipal ha posat en marxa 

diversos instruments i mecanismes de transparència. 

Concreta que ja han encarregat un informe als serveis jurídics, i 

avança unes primeres dades provisionals, que se sumen a les que ja 

van proporcionar en la comissió d’Urbanisme arran d’una petició 

també del grup del PP sobre el nombre de litigis vinculats a la 

suspensió de llicències. Apunta, doncs, que de litigis en general o 

reclamacions iniciades des del juny de 2015 al gener de 2018 n’hi ha 

aproximadament dos-cents casos. 

A fi d’establir una comparació, assenyala que durant el mandat passat 

la quantitat de litigis i reclamacions va ser de 340; així, fa notar que el 

regidor Martí afirma que la xifra de dues-centes significa una mala 

gestió, i li pregunta com qualifica la xifra que acaba d’esmentar. 

Afegeix que, recentment, els han arribat set sentències de deu 

expedients en litigi sobre el pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el 2013, 

i que totes aquestes sentències són d’anul·lació del pla urbanístic. 

Indica, igualment, que estan fent la valoració econòmica de quant ha 

costat a la ciutadania tirar endavant aquell pla especial d’usos. 

Assegura que tot allò que posen en marxa ho fan sempre seguint la llei 

i amb totes les garanties jurídiques; i subratlla que el personal tècnic 

de la casa és el garant que això es faci així. Reconeix, alhora, que 

qualsevol particular té dret a fer una reclamació a aquest ajuntament 

respecte a propostes que reordenen legítimament i legalment la ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix els vots favorables a la proposició 

i el to emprat pels grups. 

Subratlla que aquest acord a què han arribat significa, també, una bona 

eina per al Govern municipal. Remarca que allò que pretenien és un 

exercici de transparència, d’auditoria de les decisions municipals 

d’ençà del 2015, però no tenen cap problema a fer-la retrospectiva a 

aquesta data; i afegeix que també pretenen avaluar l’impacte econòmic 

que han suposat, com és en el cas concret de les expropiacions, de les 

quals coneixen perfectament les xifres, però no quan les podran pagar. 

Pel que fa a les municipalitzacions, adverteix que tindran un cost, i 

que si a més s’hi suma l’existència d’un litigi previ i resulta advers als 

interessos d’aquesta administració o de l’AMB és evident que s’haurà 

de pagar. Per tant, diu que han de saber què pot representar aquest 

pagament per prendre una decisió definitiva, ja sigui sobre la base 

d’una resolució judicial o administrativa, o al que s’anomena passiu 

ocult. 

Considera que amb aquest acord i l’informe que es lliurarà en el 

termini de dos mesos al Plenari municipal tindran una bona fotografia 

de tot allò que l’Ajuntament està obligat a pagar, o allò a què podria 
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estar obligat en funció de les adversitats, a fi d’assumir responsabilitat 

i, alhora, per fer previsions a fi que no es puguin trobar, com en el cas 

que ha esmentat abans del carrer Dalmases, que per un planejament 

urbanístic equivocat aprovat per l’Ajuntament anys després s’han 

hagut de pagar quinze milions d’euros. 

 

El Sr. BLANCO agraeix la resposta constructiva de la Sra. Sanz, i diu 

que voldrien saber, a més del nombre de litigis, l’import de les 

indemnitzacions, també les de mandats anteriors, com un exercici 

necessari de transparència. En aquest sentit, fa referència a les 

diverses sentències generades pel Pla d’usos de Ciutat Vella durant 

l’anterior mandat, mentre que l’actual govern està promovent un nou 

pla d’usos i entén, per tant, que hauria de prendre nota a fi de no 

incórrer en els mateixos errors i que es puguin evitar els litigis de 

l’anterior. 

Pel que fa a la intervenció del grup d’ERC, diu que no pensa 

respondre, ja que altrament seria donar-se per al·ludit i que el seu grup 

no se’n sent, malgrat que entén que tots els interessos particulars són 

legítims. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup per unanimitat. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

1.- (M1519/8059) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Constatar 

el malbaratament de recursos públics destinats a l'anomenada 

operación Copérnico, destinada a reprimir l'exercici del dret legítim a 

vot dels ciutadans de Catalunya i Barcelona, que ha costat 87 milions 

d'euros. 2. Instar el Govern municipal a estudiar l'adopció de mesures 

jurídiques per tal que el Regne d'Espanya rescabali l'Ajuntament de 

Barcelona del perjudici en la imatge de la ciutat i dels mals causats per 

l'actuació dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat, el dia 1 

d'octubre. 

 

El Sr. TRIAS fa referència a la compareixença de fa pocs dies al Senat 

del ministre d’Interior, José Antonio Zoido, que va explicar a 

bastament l’anomenada operació Copérnico destinada a reprimir el 

referèndum de l’1 d’octubre, i va apuntar que el cost havia estat de 87 

milions d’euros. Valora aquesta xifra com un autèntic escàndol i 

absolutament vergonyosa, esmerçada en una operació per evitar que la 

gent pogués expressar la seva opinió i que exercís el seu dret a decidir. 
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Afegeix que, per acabar-ho d’arreglar, l’operació Copérnico va ser un 

fracàs, no va evitar que es posessin les urnes, ni que la gent anés a 

votar —a Barcelona van ser 446.000 persones—; i remarca que la 

manera d’evitar les votacions va ser l’ús de la força d’una manera 

absolutament desmesurada, encara més, utilitzant la violència. Entén 

que no cal dir res més, ja que tothom ha vist imatges que parlen per 

elles mateixes i que han fet la volta al món desprestigiant la ciutat. 

Lamenta, doncs, que tot el camí de prestigi que ha fet Barcelona 

durant molts anys hagi estat per arribar al que qualifica d’episodi trist i 

lamentable. 

En conseqüència, assenyala que amb aquesta proposició demanen que 

es constati el malbaratament de diners públics esmerçats en l’operació 

esmentada; i que cal utilitzar totes les eines legals per mirar de 

recuperar la pèrdua d’imatge de la ciutat. Precisa que aquesta pèrdua 

d’imatge no ha estat com diu molta gent per causa del procés, sinó per 

la utilització violenta de la força pública. 

 

La Sra. MEJÍAS lamenta que el Sr. Trias es vegi obligat a defensar 

coses com aquestes, i diu que no només li sorprèn sinó que, a més, li 

causa una certa vergonya aliena. 

Qüestiona amb quina autoritat moral el regidor parla avui de 

malbaratament de diner públic, quan la seva formació ha governat 

durant més de trenta anys Catalunya amb un evident abús de poder, 

amb una total absència d’ètica pública, amb una cobdícia desmesurada 

que ha posat Catalunya al capdavant dels processos oberts per 

corrupció, més de tres-centes causes. Afegeix que, darrerament, també 

han arruïnat la reputació dels Mossos d’Esquadra, convertint-los, en 

comptes d’una policia al servei de la ciutadania, en una de política, 

emprant mètodes per delatar altres cossos policials amb els quals 

haurien d’haver col·laborat. 

Afirma que tot el que va succeir va ser en gran part per la inacció dels 

mossos, que es van negar a complir la llei. I diu que si algú hauria de 

rescabalar el conjunt dels catalans pels mals causats és la formació del 

Sr. Trias i el Govern de la Generalitat; pel dany causat no només al 

conjunt de Catalunya, sinó molt especialment a Barcelona, que ha 

estat escenari d’aquests actes; per la fractura social generada, per 

provocar la fugida d’empreses, per l’empobriment de la ciutat. 

Insisteix que l’únic culpable de tot aquest estat de coses és el Sr. 

Puigdemont, que ha arrossegat els catalans a aquesta situació, i que a 

dia d’avui és un pròfug de la justícia i està fent un ridícul espantós 

amb el seu show mediàtic. 

Diu que no els admet que els donin lliçons de moral, i que parlin de 

malbaratament públic. I exemplifica aquesta afirmació amb alguns 

titulars de la darrera legislatura, que llegeix literalment, sobre el 

desviament de fons socials per part del Govern de la Generalitat per 

muntar la Hisenda catalana; que Puigdemont va pagar empreses que 

muntaven estructures d’estat amb fons per a la creació d’ocupació; 

que les subvencions a les persones amb discapacitat acaben als 

tribunals per impagament, ja que el Govern va deixar de pagar setze 

milions d’euros a cinc mil persones amb discapacitat. Afegeix que els 

titulars esmentats també feien referència al fet que el Sr. Calvo, 

director d’Infància, va haver de dimitir acusat de donar noranta-vuit 
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milions d’euros a entitats afins per sufragar la independència. 

Assegura que podria continuar llegint titulars durant molta estona, 

però en té prou per remarcar que això sí que és un autèntic 

malbaratament públic, a més d’una vergonya. 

 

La Sra. CAPDEVILA indica que la celebració del referèndum 

d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre passat es va produir 

en un clima d’extrema violència policial arran de les intervencions de 

la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional; uns fets que van deixar un 

balanç de més de mil ferits, un dels quals va perdre un ull a causa de 

l’impacte d’una bala de goma, tot i que estan prohibides a Catalunya; i 

que a tot això cal afegir-hi el gran nombre de desperfectes que es van 

produir en equipaments públics i privats. 

Assenyala que totes aquestes actuacions policials s’emmarquen en 

l’anomenada operación Copérnico, detallada recentment pel ministre 

Zoido en una compareixença al Senat, que al crit d’“a por ellos” va 

mobilitzar més de sis mil policies d’arreu de l’Estat entre els mesos de 

setembre i desembre, amb un cost reconegut pel ministre de 87 

milions d’euros. I remarca que aquests milions d’euros van ser 

malbaratats i llençats perquè no va aconseguir l’objectiu que pretenien 

d’impedir la celebració del referèndum. 

Entén que aquests milions d’euros haurien fet servei si s’haguessin 

invertit en educació o qualsevol altre àmbit que incideixi en el 

benestar de les persones, i no pas a intentar impedir el dret de vot de la 

ciutadania, i en l’ús gratuït d’una violència escandalosa contra la 

població civil. 

Conclou que, en definitiva, les actuacions incloses en l’operació 

esmentada deixen un balanç lamentable i, malgrat tot, el Govern 

espanyol les defineix com a necessàries i proporcionades, sense fer ni 

un bri d’autocrítica ni de depuració de responsabilitats; i, fins i tot, 

Ciutadans ha demanat que es condecori els agents que van intervenir 

en l’operación Copérnico, cosa que considera tan increïble com ha 

estat la intervenció de la regidora Mejías fa uns minuts. Adverteix que 

aquesta formació acaba creient-se de debò les seves mentides, i fa 

notar a la regidora que ha dit coses que no són certes perquè no s’han 

pogut provar. 

En conseqüència, tant per la violència que va patir la ciutadania de 

Barcelona, com pel perjudici que ha significat per a la imatge de la 

ciutat, avança el vot a favor de la proposició; i recorda que en la sessió 

de l’octubre passat de la Comissió d’Economia i Hisenda el seu grup 

va demanar al Govern municipal l’elaboració d’un informe que 

detallés l’import de les destrosses patides pels equipaments públics i 

privats a la ciutat durant l’1 d’octubre, així com reclamar al Govern 

espanyol l’import corresponent. 

Comenta que en una entrevista recent, el delegat del Govern espanyol, 

Enric Millo, afirmava, sobre l’1 d’octubre, que era un dia del qual 

havien de girar full i oblidar-lo, i creu que s’equivoca del tot perquè la 

població de Catalunya mai no podrà oblidar ni perdonar el que va 

succeir aquell dia. Celebra, però, que constatant els resultats de les 

eleccions del 21 de desembre queda clar que els catalans i les 

catalanes comencen a girar full al PP. 
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La Sra. ANDRÉS remarca que el seu grup ha criticat i ha rebutjat 

reiteradament les càrregues policials de l’1 d’octubre, i assegura que 

ho faran cada vegada que en tinguin ocasió. Recorda, també, que en la 

comissió de Drets Socials de l’octubre van acordar per majoria, de la 

mateixa manera que en la comissió d’Hisenda, demanar als 

responsables el rescabalament dels danys ocasionats a les escoles de la 

ciutat mitjançant el Consorci d’Educació. 

Això no obstant, observa que la proposició presentada reitera aquesta 

condemna, però també proposa constatar el malbaratament de fons 

públics i l’adopció de mesures jurídiques pel perjudici que ha causat 

l’operació a la imatge de la ciutat. Remarca que malbaratament no és 

només allò que es va produir l’1 d’octubre, i diu que molts ciutadans i 

ciutadanes es pregunten sobre els recursos econòmics que s’han 

destinat a tot el procés; quants diners es van dedicar a la votació, i 

quants a la seva preparació. I afegeix que molts es pregunten també si 

aquests recursos s’han malbaratat, des del moment que els principals 

autors de la declaració unilateral d’independència van reconèixer que 

tan sols tenia un efecte declaratiu, que a parer seu no era cap broma, i 

que s’ha traduït en greus perjudicis econòmics i no només d’imatge 

per a la ciutat. Constata que n’han marxat empreses, però també que 

altres no s’han arribat a crear —un descens del 2% de creació de 

societats mercantils a tot Catalunya—, i afegeix també el perjudici a 

les economies més modestes. 

Conclou, doncs, que el seu grup també vol saber si s’ha produït aquest 

malbaratament en benefici del fracàs i del no-res. 

Pel que fa a la imatge de la ciutat, reconeix que les càrregues policials 

no l’han beneficiada gens, però assenyala que han passat altres coses 

que afecten els drets de diputats i diputades del Parlament de 

Catalunya, que els dies 7 i 8 d’octubre van ser trepitjats, i remarca que 

això també fa molt mala imatge arreu. I afegeix que també s’han 

produït a la ciutat i a Catalunya altres episodis de vulneració de drets 

polítics i socials, ja que ciutadans que no són independentistes van ser 

increpats, insultats i amenaçats, i malgrat que això va ser propiciat per 

una minoria no deixa de ser molt mala imatge democràtica, que també 

s’ha de quantificar i restituir. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el Grup Demòcrata continua 

en la línia que va iniciar al plenari de fa dos mesos, en què va exigir 

responsabilitats al Govern d’Espanya per l’atemptat terrorista de 

l’agost, i ara pretén reclamar al Regne d’Espanya pel perjudici sofert 

per la imatge de Barcelona l’1 d’octubre. 

Puntualitza que l’1 d’octubre no és només un dia, sinó que és un 

abans, un durant i un després amb el denominador comú de la 

mentida, la frivolitat i la irresponsabilitat del denominat procés 

independentista, que no ha tingut cap mena d’escrúpol no només 

d’enganyar els catalans, sinó de generar una fractura econòmica i 

social sense precedents a Catalunya. Recalca que s’ha produït la 

fugida d’entitats financeres, de més de tres mil empreses, que ha 

provocat la caiguda del consum i de les reserves turístiques; una 

pèrdua de més de mil milions d’euros és la primera avaluació de la 

desacceleració de l’economia, que suposa 4 dècimes del PIB de 

Catalunya. I afegeix a tot això una fractura social inèdita de divisió 
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entre els mateixos catalans. 

Entén que les imatges de l’1 d’octubre no siguin agradables, com 

tampoc no ho són les de l’assetjament al Parlament, el desallotjament 

de la plaça de Catalunya, o la retirada d’urnes en el cas del 

multireferèndum. Però assenyala que aquelles imatges estaven 

promogudes per un govern de la Generalitat que dirigia la formació 

del Sr. Trias; i les altres, les de l’1 d’octubre, les d’un dirigent d’ERC, 

que va sortir a tots els mitjans de comunicació, denunciant que li 

havien trencat els dits, quan no era altra cosa que una capsulitis; o les 

imatges amplificades per part de lobbies pagats amb fons públics o 

mitjans de comunicació degudament subvencionats amb l’únic 

objectiu de desprestigiar Espanya, i amb això també Barcelona i 

Catalunya. 

Remarca que també hi va haver policies ferits, i també persones de 

bona fe que es van creure la mentida promoguda que la independència 

era possible. 

Pel que fa als perjudicis, esmenta la vaga general del 3 d’octubre, i, 

alhora, confirma que l’operación Copérnico era necessària; que calia 

la presència de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya durant 

setmanes per impedir allò que pretenia l’independentisme, que afirma 

que no era altra cosa que deixar sense empara tots aquells catalans 

que, com ell, se senten espanyols; i, des de la impunitat, desbordar la 

llei i la rendició de l’Estat a la independència. 

Insisteix a dir que això és el que pretenien, però que es va impedir 

amb la presència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional coordinades 

en l’operación Copérnico. 

Altrament, suggereix al grup proposant que es comenci a preocupar 

per altres operacions, com el de la incineradora de Tersa, que 

desembocava a les clavegueres de l’independentisme, de la Generalitat 

i del PDeCAT, i que promovia l’espionatge i la destrucció de 

documentació, entre la qual, afirma, la que alertava els Mossos dels 

atemptats de l’agost. 

 

La Sra. ROVIRA afirma que cal molt d’estómac per escoltar segons 

quines intervencions. 

Dit això, manifesta que l’1 d’octubre per a la CUP significa 

organització popular, resistència col·lectiva, coratge, valentia i 

apoderament. Recorda que si va ser possible el referèndum, una eina 

de sobirania popular, va ser gràcies a la nit que milers de persones van 

passar defensant les escoles i assegurant la votació, gràcies a les 

persones que, malgrat la repressió més violenta i acarnissada, van 

aconseguir que es dugués a terme la votació, el simple fet de posar una 

papereta en una urna. 

Destaca que la gent no va dubtar a posar els seus cossos en aquesta 

defensa malgrat les múltiples agressions, també sexuals, que es van 

produir per part de les forces de seguretat de l’Estat espanyol; i que 

alguns encara pretenen condecorar. 

Recorda que hi va haver més d’un miler de ferits, i considera que es 

un acte de reparació enviar-los el reconeixement d’aquesta cambra; al 

Roger, al conjunt de companyes que van patir la violència patriarcal. 

Aprofita per recordar que al Parlament es va acordar la prohibició de 

l’ús de les bales de goma; i confirma que el seu grup té clar que a la 
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república i el futur que volen construir serà feminista o no serà. 

Remarca que l’1 d’octubre van patir la violència de l’Estat espanyol, 

que es va estendre per tot el territori, però també recorda que hi havia 

més gent que mai; que es va utilitzar tota la intel·ligència i astúcia per 

poder votar, malgrat que es van emprar 87 milions d’euros per aturar-

ho amb una operació que la força del poble va fer fracassar. 

Reitera als grups del PSC, de Ciutadans i del PP que no passaran, 

malgrat que formin part de tot l’entramat juridicopolític que representa 

un estat antidemocràtic i dictatorial que a dia d’avui és l’espanyol. 

Posa en relleu que l’1 i el 3 d’octubre van fer una revolta, i assegura 

que ho tornaran a fer si cal. 

Diu que la CUP subscriu plenament el contingut de la proposició que 

presenta el Grup Demòcrata, i destaca també l’informe que va elaborar 

la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials poc després dels fets de l’1 

d’octubre i en què s’exposa la brutalitat policial exercida contra la 

població, les agressions sexuals que es van produir, marcant el 

caràcter patriarcal i masclista de les actuacions policials, així com s’hi 

posa de manifest que aquestes actuacions volien generar terror entre la 

població. Confirma, tanmateix, que els van trobar de cara i que així 

continuarà sent. 

 

El Sr. ARDANUY diu que la bravuconada i la prepotència de l’Estat 

es tradueix en 87 milions d’euros dels fons públics invertits a 

intimidar la població de Catalunya, és el preu de l’”a por ellos”; una 

xifra esmerçada a atonyinar la població i impedir un procés que no van 

poder evitar. Per tant, entén que és ben evident el vergonyós 

malbaratament de diner públic. 

Assenyala que davant aquest estat de coses només es pot denunciar 

rotundament aquesta manera de fer política de suposats estaments 

democràtics per fer el que van fer l’1 d’octubre i setmanes després. 

Ho qualifica tot plegat de vergonya lamentable, i considera que algú 

hauria d’explicar quin és el motiu pel qual els qui proclamen que 

s’està millor units continuen insistint en aquesta mena d’estratègies 

per imposar la unitat d’Espanya. 

 

El Sr. ASENS justifica el vot favorable a la proposició bàsicament per 

dues raons; en primer lloc, perquè destinar 87 milions d’euros a 

perseguir urnes i a apallissar persones indefenses per intentar evitar 

una votació —i fracassar— és certament un malbaratament de 

recursos públics. Precisa que amb aquesta quantitat es podrien haver 

construït trenta-tres escoles, pagat trenta-cinc mil beques o creat 

vuitanta-set llits hospitalaris. 
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Indica que, com ha dit a bastament, hi ha un abans i un després de l’1 

d’octubre, i segurament estan davant d’un dels episodis de violència 

institucional més greus, qualitativament i quantitativament, contra una 

població indefensa que intentava exercir un dret democràtic. 

Assenyala que el segon motiu per votar a favor de la proposició és 

perquè aquest ajuntament ha d’intentar reclamar els perjudicis que 

afecten la ciutat. Avança, en aquest sentit, que estan a l’espera del que 

diguin els serveis jurídics; i observa que si el Grup Demòcrata hagués 

proposat directament instar l’adopció de mesures no haurien pogut 

votar favorablement; tanmateix, han estat prudents i parlen d’estudiar, 

i no poden més que estar-hi d’acord. 

De tota manera, opina que és poc viable fer una acció administrativa 

de rescabalament en un supòsit en què el valor que s’intenta recuperar 

és abstracte, com també ho és la imatge. Entén que és difícil de situar 

la relació de causalitat i de provar el perjudici. Recorda, però, que 

aquest ajuntament ha decidit, en seu plenària, personar-se al jutjat 

d’instrucció número 7, i en qualsevol moment de la instrucció que hi 

hagi possibilitat de reclamar per qualsevol dany que s’hagi produït no 

han de dubtar que ho faran. 

 

El Sr. TRIAS agraeix els vots favorables a la proposició, i lamenta la 

posició del Grup Socialista, ja que, remarca, avui no han plantejat un 

posicionament a favor o en contra de la independència, sinó una 

qüestió de democràcia sí o no. Per tant, considera que aquest grup 

hauria d’estar-hi a favor. 

Reconeix que es pot estar a favor o en contra del procés, però creu que 

és evident que hi ha coses que s’han de denunciar en tots els casos. 

Considera que la posició de grups d’aquesta cambra és, doncs, trista i 

lamentable, i assegura que el retrotrauen a la dècada dels cinquanta; ho 

lamenta molt perquè s’ha lluitat per la democràcia, pel canvi, per una 

transició democràtica, i el resultat és que això no funciona. Remarca 

que actituds i expressions com les que ha sentit en aquest debat deixen 

molt clar que no existeix un esperit de concòrdia, sinó d’enfrontament, 

de ràbia, de voler imposar unes opinions, i amb això es trenca l’esperit 

democràtic i moltes altres coses. I posa de manifest que si no es té clar 

què han de fer les forces de seguretat i què no, se les perjudica també a 

elles; en aquest cas retreu que alguns estiguin tornant a convertir-les 

en forces de repressió, i ho considera un error greu. 

Diu que no té intenció de respondre coses que aquí s’han dit, però sí 

que cal reflexionar de quina manera fan que el país tiri endavant, cosa 

que no succeirà amb aquesta mena d’intervencions que ha pogut 

sentir. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que comprèn que a alguns grups els faci 

vergonya haver de reconèixer que el malbaratament de fons públics 

s’ha produït per les inversions per finançar una declaració unilateral 

d’independència, que afirma que de democràtica en té poc. 
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Replica que el sistema funciona per a quaranta milions d’espanyols, i 

que només una minoria ho nega, per tant, recomana que s’ho facin 

mirar. 

 

El Sr. ASENS concreta que el compromís que assumeixen és demanar 

un informe als serveis jurídics, que faran arribar a tots els grups, per 

avaluar la viabilitat d’establir mesures de reparació, ja sigui en seu 

administrativa o penal. 

 

El Sr. TRIAS confirma que la Sra. Mejías continua amb la mateixa 

posició i arguments, cosa que lamenta, ja que amb la seva segona 

intervenció ha pretès estendre la mà i aconseguir una certa distensió. 

Tanmateix, li fa avinent que els seus postulats i la seva actitud cada 

dia li recorden més la que ell va haver de suportar del Sr. Aznar. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració 

institucional amb onze vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Srs. Ballarín i Andrés, i també pels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras—, i vint-i-nou vots a vots a favor de la resta de membres del 

consistori. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

2.- (M1519/8048) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar de 

forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes 

aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en 

l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència 

social. 2.- Instar el nou Govern de la Generalitat a disposar dels 

recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb 

el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al 

Parlament. 3. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al 

nou Govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris 

de la cambra legislativa autonòmica. 

 

La Sra. LECHA enceta la seva intervenció recordant que la llei de 

reforma de l’Estatut de Catalunya va ser aprovada al Parlament el 

2006, va ser ratificada al Congrés de Diputats i, posteriorment, al 

Senat. Assenyala que després de tot això, el 2010, el TC va sentenciar 

que aquesta llei era inconstitucional. Fa avinent que el TC està 

compost per membres nomenats a dit pel rei, una persona que ostenta 

el càrrec per genètica. 

Continua dient que el 2010, el tribunal esmentat va donar una mostra 

clara i nítida de menyspreu a la democràcia, un organisme que, en 

teoria, ha de vetllar pel compliment de tots els drets i deures previstos 

en la Constitució, sobre el paper. Remarca, tanmateix, que res més 

lluny de la realitat, i que la sentència del TC va trobar resposta al 

carrer; i que el mateix govern de la Generalitat, aleshores format per 

ERC, PSC i ICV, va ser engolit pels milers de catalans i catalanes que 

van dir prou i van omplir els carrers com ni en somnis s’imaginen que 

poden fer els constitucionalistes. 
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Indica que des d’aleshores ençà poden posar múltiples exemples de les 

interpretacions del TC, que fins ara ha intentat tombar fins a quaranta-

sis lleis, entre les quals esmenta la Llei d’acollida de les persones 

immigrades, la Llei de codi de consum, la de modificació de protecció 

d’animals, la de l’audiovisual, la Llei de mesures fiscals sobre 

l’impost en establiments turístics, de l’impost sobre dipòsits en entitats 

de crèdit, de l’impost per emissió de gasos i energia nuclear, l’impost 

sobre habitatges buits, la Llei d’igualtat entre homes i dones, la Llei 

d’emergència habitacional, el Decret-llei contra la pobresa energètica, 

la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 

en risc d’exclusió, o la de canvi climàtic, entre moltes altres que diu 

que podria anar enumerant durant una bona estona. 

Adreçant-se a l’alcaldessa qüestiona per què cada vegada que el TC 

tomba una llei catalana no els creix la identitat; i replica que no es 

tracta d’un problema d’identitat com ella diu, o un problema 

emocional com pretén una altra part de l’esquerra, sinó que es tracta 

d’un atac persistent a la possibilitat de donar sortida a una major 

fiscalitat, a fer un pas en el dret a l’habitatge o a les energies 

alternatives. Conclou que, en definitiva, es tracta que pagui més qui 

més té. 

Reconeix que les lleis que ha enumerat no són la panacea per bastir 

una societat perfecta en poc temps, i menys encara en opinió de la 

CUP, però sí que significaven un pas important per millorar les 

condicions de vida de molta gent a Catalunya, malgrat que els pesi a 

alguns, tinguin la identitat que tinguin. 

Així, remarca que allò que els situa en la realitat són els marcadors 

econòmics oficials, que demostren l’augment de la desigualtat social, 

de la pobresa, la manca d’habitatge, el deteriorament psicosocial en no 

poder cobrir les necessitats més bàsiques; i adverteix que tot això ja no 

afecta només les persones aturades. 

Considera evident que és urgent que les institucions catalanes posin fil 

a l’agulla per començar a desenvolupar i fer efectives les lleis i els 

reglaments, i que es puguin restaurar les suspeses pel TC. Insisteix que 

calen solucions d’emergència mentre no s’implementi un procés 

constituent que permeti avançar cap a una república que els doti de 

majors recursos i sobirania a fi de legislar envers unes polítiques 

públiques basades en una major redistribució de la riquesa. 

Per aquest motiu justifica la presentació d’aquesta iniciativa, que 

llegeix. 

 

El Sr. CIURANA comenta una qüestió d’odre, i és que la Sra. Lecha 

acaba de llegir el text original de la proposició, que no inclou 

l’esmena que es va introduir. 

Dit això, afirma que aquesta legislatura ha de ser, i serà, la de la 

restitució del Govern legítim de la Generalitat, la de la rectificació per 

part de l’aparell de l’Estat dels abusos i de les arbitrarietats que ha 

comès; i que ha de ser, també, la de la reparació per part de l’Estat del 

mal físic i moral causat. Conclou que es tracta, doncs, de restitució, 

rectificació i reparació arran de comportaments antidemocràtics i 

autoritaris. Remarca que sobre la base d’aquesta actitud s’han intentat 

suspendre moltes de les lleis socials, bàsicament, que ha anat aprovant 

el Parlament de Catalunya. 
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Constata que l’executiu i el legislatiu espanyol, el poder judicial, 

formen una sola organització dedicada a reduir la qualitat democràtica 

de la societat catalana i, per extensió, la qualitat de vida dels ciutadans 

i les ciutadanes de Catalunya. 

Apunta que davant aquest cop d’estat institucional, amb una certa 

aproximació colonial, valdria la pena recordar alguns conceptes 

bàsics, el principal dels quals és el de la sobirania del Parlament per 

aprovar lleis, i per escollir el candidat al govern i a la presidència de la 

Generalitat. 

Per tot això, manifesta que el seu grup votarà favorablement aquesta 

proposició, ja que per la sobirania del Parlament, dels 135 diputats i 

diputades de la cambra és a qui correspon aprovar noves lleis socials i, 

òbviament, defensar la vigència de les lleis aprovades la passada 

legislatura i que actualment estan sota l’amenaça del TC. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que la proposta que presenta el grup de la 

CUP insta els grups parlamentaris, especialment els independentistes, 

a seguir pel mateix camí que la legislatura passada. 

En aquest sentit, els pregunta si no saben que si continuen per la 

mateixa via tornarà a repetir-se la mateixa situació i els mateixos 

resultats, i els retreu que els agradi tant de tornar al passat, i després 

queixar-se i dir que tot és culpa del TC i que, per tant, la Generalitat es 

veu lligada de peus i mans per fer res, per exemple, en els àmbits de 

l’emergència habitacional o de la pobresa energètica. 

Afirma, però, que sí que es poden fer les coses complint les lleis; i 

posa, a tall d’exemple, que el seu grup parlamentari va presentar una 

proposta de llei per pal·liar la suspensió per part del TC de mesures 

urgents contra la pobresa energètica, que no es va poder debatre 

perquè el Parlament es va dissoldre. Tanmateix, recorda que, 

d’entrada, el Govern de la Generalitat va fer una esmena a la totalitat. 

Afegeix que Ciutadans també va presentar una proposta de llei de 

mesures per incentivar el lloguer d’habitatge social assequible, per a la 

qual van demanar tramitació urgent, però va ser refusada pel Govern 

perquè tenia un cost fiscal de 140.000 euros anuals. 

Remarca que no s’han fet els grans canvis a escala social que 

preconitza la CUP, que ha donat suport a un govern de la Generalitat 

sense exigir-los. 

Aprofita per repassar l’activitat parlamentària d’aquesta formació 

durant la darrera legislatura i la compara amb la de Ciutadans; així, 

indica que la CUP va presentar tres propostes de llei, mentre que 

Ciutadans en va presentar dotze; pel que fa a les propostes de 

resolució en l’àmbit social, indica que la CUP en va presentar quinze, 

contra les dues-centes tres de Ciutadans. Afegeix que de preguntes 

relacionades amb qüestions socials, la CUP en va formular vint i 

Ciutadans mil set-centes sis. 

Entén que les xifres confirmen que el grup parlamentari de la CUP ha 

passat de proclamar la revolució als carrers a quedar-se mut en 

l’activitat parlamentària. 
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Assegura que a Ciutadans li preocupa el patiment de les persones; que 

a Catalunya hi hagi un 20% de risc de pobresa; que un 70% de les 

persones que estan en situació d’atur no cobrin cap prestació ni tinguin 

accés a cap curs de formació. Afegeix que els preocupa que hi hagi 1,5 

milions de persones que hagin de fer malabarismes per arribar a final 

de mes, sobretot dones; que tenen màxim respecte per les persones 

vulnerables —recorda el nombre de desnonaments setmanals, entre 

quaranta i cinquanta—. I subratlla que el respecte comença per 

presentar propostes que tinguin un compliment real, i no pas fictícies i 

d’impossible materialització. 

En conseqüència, avança el vot en contra de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que, tal com diu la proposició, els darrers 

dos anys el TC ha suspès, retallat o anul·lat fins a trenta-sis lleis, la 

gran majoria de les quals no tenen res a veure amb el procés, sinó que 

són lleis imprescindibles per resoldre situacions d’emergència social. 

Per tant, remarca que també els cal una solució d’emergència per 

recuperar la democràcia i anar avançant cap a una societat amb més 

recursos i una millor redistribució de la riquesa, i per això votaran a 

favor de la proposició. 

Indica que comparteixen amb el grup de la CUP la necessitat que es 

restitueixin aquestes lleis, entre les quals la llei contra la pobresa 

energètica o la d’emergència habitacional contra els desnonaments; 

per no parlar de la retallada de la llei d’igualtat que fa que tot plegat 

desemboqui en el paroxisme, atès que els articles d’aquesta llei 

anul·lats fan referència a qüestions com l’assetjament sexual, la 

presència de dones i homes en la negociació col·lectiva, o la 

perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. 

Confirma que des d’una visió republicana totes aquestes lleis són 

necessàries per millorar les condicions socials del país i el progrés 

econòmic, i que la seva suspensió només serveix per estancar el 

creixement i les conquestes de qualitat de vida. Afegeix que també 

tenen el convenciment que cal seguir la línia encetada en el seu 

moment, ja que bona part de la població viu en una situació complexa, 

i el Govern de Catalunya ha de treballar amb el compromís per 

l’equitat, protegint aquests drets per donar resposta a les necessitats de 

les persones mitjançant polítiques per afrontar les situacions de 

vulnerabilitat; també per mitjà d’actuacions de prevenció de les causes 

de la desigualtat i, sobretot, amb polítiques generadores de drets. 

Fa avinent a la regidora Lecha la voluntat de continuar lluitant, 

recordant d’on venen i fins on han arribat, i remarca la necessitat 

d’anar alhora en la resistència, el coratge i la resistència que els cal per 

fer efectiva la república; la capacitat d’harmonitzar, la llibertat en la 

justícia, el progrés social i redistribució de la riquesa. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que el seu grup comparteix que el país viu 

una situació difícil, però no com descriu la regidora Lecha en la seva 

proposició. Diu que tot i que el grup proposant ha acotat les lleis de 

l’àmbit de l’emergència social, el seu grup no hi pot donar suport, 

malgrat que ratifica el compromís de treballar contra les desigualtats i 

combatre l’exclusió social i la pobresa. 

Precisa, però, que malgrat aquest compromís no poden donar suport a 
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la proposta perquè entenen que no té la prioritat de combatre la 

pobresa i la desigualtat, ni tampoc no té un fons de justícia social, sinó 

d’avançar en el projecte de ruptura. Altrament, assegura que la seva 

prioritat és l’emergència habitacional i social, la pobresa energètica, 

aspectes en els quals són pioners ajuntaments socialistes; i entén que 

queda fora de dubte que aquesta és la màxima preocupació i prioritat 

del seu grup. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ llegeix l’inici de la proposició de la CUP 

transaccionada amb el PDeCAT, que demana instar de forma urgent el 

nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència de totes les lleis 

suspeses i aprovar de nou les anul·lades pel TC, que interpreta que és 

el mateix que instar el Parlament a tornar a infringir la llei i a desobeir 

les sentències del Tribunal de Justícia i del TC. 

En conseqüència, formula una altra proposta en aquest plenari en el 

sentit d’instar el Parlament de Catalunya a retornar a la sensatesa i al 

compliment de la llei, que és la garantia de bona convivència i d’estat 

de dret i democràtic. Remarca que cal instar el Parlament en aquests 

termes per retornar a la normalitat en els debats polítics i de govern, 

posant l’accent en allò que és la veritable prioritat dels catalans i dels 

barcelonins: la recuperació econòmica, l’ocupació, la millora de les 

polítiques socials per atendre amb dignitat i suficiència les persones 

que més ho necessiten; hi afegeix les polítiques de seguretat, les 

inversions per millorar la qualitat de vida, els barris, i l’accés a 

l’habitatge i a la sanitat. 

Remarca que, alhora, es retornaria a la normalitat i es recuperaria la 

conciliació per cicatritzar la fractura social que ha generat el procés 

independentista, de divisió i d’enfrontament entre amics i famílies 

com mai no s’havia vist. Adverteix que per aconseguir això calen 

noves actituds i temps, i no, com planteja la proposició, tornar a fer el 

mateix i reproduir l’error que els ha portat a aquesta situació de 

confrontació i de divisió. 

Considera que algun dia entendran que la meitat dels catalans no pot 

imposar el seu criteri a l’altra meitat, sinó que han de ser conscients 

que cal trobar punts d’equilibri i de conciliació. 

Per tant, avança que el seu grup deixa avui sobre la taula la necessitat i 

l’obligació per part de tothom qui té responsabilitats públiques de 

deixar enrere l’1 d’octubre i mirar cap al futur, defugir l’enfrontament 

i la divisió. Precisa que això no implica haver de renunciar als 

plantejaments propis, i reconeix que cadascú té la seva visió de les 

coses que han succeït, però sí que tots plegats tenen l’obligació de 

començar a treballar conjuntament pel retorn a la sensatesa, a la 

normalitat, a la conciliació i al compliment de la llei pensant a no 

repetir els errors del passat. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta el seu vot favorable, i destaca que la 

situació política actual fa que el Parlament de Catalunya, allà on 

radica la sobirania dels ciutadans i ciutadanes del país, estigui lligat de 

mans i peus; i que l’aspecte legislatiu està aturat perquè el Govern està 

intervingut, perseguit judicialment. Assenyala, però, que molt abans 

d’això el TC va aturar lleis justes socialment amb arguments 

absolutament al·lucinants, com ara que altres comunitats autònomes 
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no les tenien; és a dir, demanava mediocritat per a tothom, no avançar 

socialment perquè els altres no ho fan. 

Considera que davant això només es pot dir que és indispensable 

reforçar la sobirania del Parlament, donar-li suport perquè el Govern 

tiri endavant lleis en benefici que el país millori la seva qualitat de 

vida. 

 

El Sr. PISARELLO fa avinent que aprecia personalment la regidora 

Lecha, però diu que de vegades no entén les proposicions del seu 

grup. Precisa, en aquest cas, que la darrera legislatura la CUP va votar 

dos pressupostos que, segons un diputat actual de la CUP, el Sr. Vidal 

Aragonès, eren clarament antisocials. Igualment, fa notar que avui 

tenia la possibilitat d’abstenir-se en la votació del pressupost 

municipal que, clarament, és d’esquerres i dels que més inversió social 

plantegen en el conjunt de l’Estat. Tanmateix, confirma que no ho han 

fet justificant-ho amb l’argument que aquest ajuntament treballa amb 

empreses privades, sense ni tan sols plantejar-se que no hi ha una sola 

ciutat del món que no hi treballi. 

Afegeix que ara es troben que planteja una proposició que insta el 

Parlament de Catalunya a tornar a aprovar totes les lleis que han estat 

suspeses o anul·lades pel TC. Assegura que no serà ell qui li digui que 

no s’ha de fer, però entén que tal vegada se li escapa algun element 

trencador, rupturista i transformador de la proposició. 

Assegura que és el primer a criticar les sentències del TC, que recorda 

que també han anat en contra de lleis del Parlament d’Andalusia o de 

Castella i altres comunitats autònomes de l’Estat; i pregunta al grup 

proposant si no es podrien fer un munt de coses pendents i que surten 

constantment als plens; si no troben que tindria més sentit començar, 

per exemple, a desenvolupar la llei de pobresa energètica, que recorda 

que no està suspesa. Afegeix que en matèria d’escoles bressol 

manquen les inversions de la Generalitat; remarca que en matèria 

d’habitatge estan pagant 240 milions d’euros de més que pertoquen a 

la Generalitat; en matèria de política fiscal considera que es pot 

modificar l’IRPF per fer-lo més progressiu, o l’impost de successions, 

i entén que es podrien incorporar tots aquests termes en la proposició. 

Manifesta que és republicà i que està a favor d’un procés constituent, 

però entén que cal situar-se en la realitat de l’aquí i de l’ara, tenir en 

compte que hi ha molta gent que ho està passant malament i, per tant, 

considera que s’hauria pogut incorporar en la proposició un munt de 

propostes concretes sobre aspectes que, aquí, no s’han fet bé i que, 

fins i tot en la conjuntura actual, es podrien esmenar. 

Assegura que no entén per què no han anat per aquesta via, i que no 

veu on és el caràcter transformador i rupturista que el grup proposant 

pretén que té la seva iniciativa. I afegeix, dirigint-se al Sr. Trias, que 

tampoc no entén que el seu grup voti a favor d’una proposta en 

aquests termes, ja que no ajuda a construir millor democràcia; i li 

pregunta si subscriu punt per punt la proposta en els termes que es 

planteja. 

 

La Sra. LECHA sospita que el Sr. Pisarello ha pretès tornar, amb 

aquesta intervenció, al primer punt de l’ordre del dia, i li replica que 

també podria haver fet alguna proposta o intentar arribar a algun acord 
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en tot allò que el seu grup va proposar respecte al pressupost. 

Pel que fa als grups del 155, que asseguren que es preocupen tant de 

les persones vulnerables, els recorda que el primer govern que va 

retallar els salaris dels treballadors públics el 2010 era del PSOE-PSC, 

i que l’agost del 2011 el Govern del PP va acordar reformar la 

Constitució a fi que el primer punt fos el pagament del deute, i així 

assegura que podria anar posant exemples d’aquesta coalició de facto 

PP-PSOE que els ha portat on són ara. 

 

El Sr. CIURANA diu que està perplex en comprovar, arran de les 

intervencions del Sr. Pisarello i del Sr. Fernández Díaz que, certament, 

el procés els ha dividit. I recorda al tinent d’alcaldia, que ha retret al 

Sr. Trias que subscrigui aquesta proposició, que ahir el grup de 

l’entesa en el ple de la Diputació va votar a favor d’exactament 

aquesta mateixa proposició, paraula per paraula i amb la mateixa 

esmena. Igualment, recorda que en la mateixa sessió, el Sr. Mulleras 

es va abstenir. 

Els demana, doncs, que intentin fer uns discursos mínimament 

coherents. 

 

La Sra. BENEDÍ valora la intervenció del Sr. Pisarello com una 

mostra fefaent d’equidistància, i li recorda que la campanya electoral 

va acabar el 21 de desembre. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que està plenament d’acord amb la intervenció 

del Sr. Pisarello en la part que feia referència a exigir al Govern de la 

Generalitat que treballi amb les eines que té, que si bé no són 

suficients, sí que són moltes; que pagui el que ha d’abonar als 

ajuntaments en concepte d’escoles bressol municipals; o que prengui 

mesures per escurçar les llistes d’espera a la sanitat; que posi en marxa 

el reglament per desplegar l’articulat de la llei de pobresa energètica; 

que torni a posar en marxa els ajuts en matèria d’habitatge o la renda 

d’emancipació juvenil. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració 

institucional amb onze abstencions —emeses pels Srs. Pisarello, 

Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez i Vidal—, onze vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, Alonso 

i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Collboni i Mòdol i per 

les Sres. Ballarín i Andrés, i també pels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras—, i divuit vots a favor de la resta de membres del consistori, 

amb el text transaccionat següent: 
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El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar de forma urgent el 

nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència de totes les lleis 

suspeses i aprovar de nou les anul·lades pel Tribunal Constitucional 

en l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència 

social. 2.- Instar el nou Govern de la Generalitat a disposar dels 

recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb 

el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al 

Parlament. 3. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al 

nou Govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris 

de la cambra legislativa autonòmica. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8061) Que el Govern municipal garanteixi que no 

incrementarà la taxa de conservació dels cementiris de Barcelona 

justificant-ho per la major dotació pressupostària destinada a 

manteniment dels cementiris. 

La Sra. RECASENS posa en relleu que durant aquest mandat s’ha 

parlat força de funeràries i de cementiris, i lamenta que hagi estat, 

però, per crear falses expectatives, per generar conflicte i per no 

avançar en l’objectiu d’abaratir preus sense reduir la qualitat del 

servei. I destaca, sobretot, l’esfondrament de nínxols al cementiri de 

Montjuïc, i retreu a l’alcaldessa que a hores d’ara encara no s’hagi 

dignat a fer ni una sola piulada expressant la seva solidaritat amb les 

famílies afectades. 

Fa referència a la declaració en un mitjà de comunicació del president 

de Cementiris, el Sr. Badia, que deia que es plantejava incrementar les 

taxes de conservació de cementiris per fer front al compromís adquirit 

d’augmentar la despesa en manteniment i evitar que un fet com 

l’esfondrament esmentat es pogués tornar a produir. 

En conseqüència, justifica la presentació d’aquest prec per demanar-li 

que garanteixi amb rotunditat que no gravarà en la ciutadania allò que 

moralment i legalment pertoca a aquesta administració i que és el 

manteniment dels cementiris de la ciutat. 

 

El Sr. BADIA puntualitza que la seva declaració en el mitjà a què s’ha 

referit la regidora era la mateixa que va expressar arran d’una 

proposició que ella mateixa va presentar en la comissió de 

Presidència, i lamenta que no l’escoltés en aquella ocasió. 

Recorda que el grup del PSC va proposar de donar cobertura a totes 

les despeses de manteniment de cementiris sense que això comportés 

un increment dels preus, i que ell va matisar que l’actual taxa de 

conservació no cobreix totes les inversions de manteniment que es fan 

als cementiris, i que els costos s’assumeixen en funció d’altres serveis 

que presta Cementiris de Barcelona. Per tant, afirma que és evident 

que cal valorar la manera de repercutir els costos, i si el preu d’un 

enterrament ha d’incloure, també, despeses de conservació o que, 

altrament, aquestes despeses han de sortir de la taxa de cementiris, i 

apunta que la realitat és que ara mateix tenen costos de conservació 

que no cobreix aquesta taxa. 
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Assegura que no van afirmar que calia incrementar la taxa, sinó 

establir un debat ampli sobre aquest assumpte en el consell 

d’administració a fi d’establir una política fiscal de preus i taxes de 

cementiris que sigui el més ajustada possible al servei que paga la 

ciutadania. 

Manifesta que, en aquest sentit, accepta el prec, i reitera que, en cap 

cas, ha expressat la voluntat del Govern municipal d’apujar cap taxa i 

sí d’aclarir com volen donar resposta a les inversions que calen. 

 

La Sra. RECASENS considera que no és moment de fer un debat 

tècnic, i que és evident que la taxa no pot superar el cost del servei. 

Recorda al Sr. Badia que la factura inflada, que el Govern ha intentat 

abaratir infructuosament, inclou un 20% que correspon al que paga la 

ciutadania en general per al manteniment de cementiris. Concreta, en 

funció de dades corresponents al període 2012-2018, que s’han 

destinat 12 milions d’euros a manteniment, que la recaptació per taxes 

ha estat de 85 milions d’euros, i que cementiris ha generat 19 milions 

d’euros de beneficis. 

Entén, per tant, que amb aquestes xifres el prec és justifica per ell 

mateix, i avisa que no poden gravar la ciutadania per una despesa de 

manteniment de cementiris que perfectament pot ser assumida per 

aquest ajuntament. 

 

El Sr. BADIA precisa que actualment la taxa té un dèficit de dos 

milions d’euros, i que amb la proposta d’augmentar la inversió en 

manteniment arriba als tres milions. Remarca que a tot això s’hi ha 

d’afegir que hi ha grups que reclamen l’abaratiment dels costos 

d’enterrament. 

Per tant, assenyala que tot això s’ha de valorar, que si el cost de 

l’enterrament ha de ser més barat, la taxa haurà d’assumir les despeses 

de manteniment. Considera que aquest debat s’ha d’afrontar amb 

calma, i repeteix que s’ha limitat a posar les dades damunt la taula a fi 

d’abordar la manera d’assumir els costos de manteniment de 

cementiris. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/8045) Que el Govern municipal convoqui de manera 

immediata el Grup de Treball de Drogues amb l'objectiu de treballar la 

problemàtica del consum de drogues i la proliferació de narcopisos i 

narcocotxes. 

 

La Sra. BARCELÓ indica que dilluns passat al matí el seu grup va 

registrar aquest prec, amb el qual demanen que es convoqui el grup de 

treball de drogues per tractar la problemàtica del consum i la 

proliferació de narcopisos i narcocotxes, especialment per la 

preocupació que generen entre els veïnats. 
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Constata que ahir, dijous, a la tarda es va convocar el Grup de Treball 

de Drogues i assenyala que no els han fet arribar l’ordre del dia de la 

reunió, però això no obstant, indica que en el torn de rèplica d’aquest 

prec plantejarà els punts que el seu grup considera indispensable de 

tractar. 

 

La Sra. ORTIZ indica que quan la Sra. Barceló li va comentar dilluns 

passat que presentaven aquest prec, va confirmar-li que ja tenien 

pensat de convocar el grup de treball, ja que en el Pla de drogues està 

estipulat un calendari de reunions regulars. Afegeix que aquell mateix 

dia també ho va comentar amb la comissionada de Salut i li va 

confirmar que tenien prevista una data. 

Considera, per tant, que no cal fer un conflicte allà on no n’hi ha, ja 

que està prevista la convocatòria i la data per al febrer. 

Confirma que accepten el prec, però reitera que no hi ha conflicte. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix que aquesta reunió s’hauria d’haver 

convocat abans, i puntualitza que els grups de treball existeixen per 

ser convocats de manera immediata quan convé, i en aquest cas indica 

que tenen una urgència pel que fa als narcopisos i els narcocotxes a 

Ciutat Vella; i que a l’ordre del dia s’ha de tractar la manera de 

treballar per acabar amb la seva proliferació, ja que perjudiquen 

greument tant les persones addictes com els veïnats, als quals creen 

molèsties i malestar. Afegeix que en la reunió del grup de treball 

també s’ha de plantejar l’assumpte dels horaris de les sales de 

venopunció, que ha estat reduït, cosa que porta les persones que tenen 

una addicció a consumir als narcopisos o al carrer, i augmenta, així, el 

risc de contraure altres malalties. 

Reclama al Govern que parli més amb els veïns i que els assessorin, 

perquè estan vivint un calvari, tenen por de sortir al carrer i, en alguns 

casos, es veuen obligats a medicar-se per dormir. Retreu al Govern 

que arran de la manca d’informació i per una mala gestió aquests 

veïns encara surtin més preocupats de les reunions a què els 

convoquen. 

Reclama, doncs, mesures reals i efectives per solucionar aquest 

problema tan greu. 

 

La Sra. ORTIZ considera que han tingut en compte la urgència que 

requereix aquest assumpte, que l’han explicat i l’han debatut al ple, en 

comissió i han parlat moltes vegades que no es pot abordar des d’una 

altra perspectiva. 

Assenyala al grup de Ciutadans, que sempre advoca pel respecte a les 

lleis i a les competències, que el Govern actua des de la perspectiva de 

la salut, ja que consideren que és millor tenir un horari més ampli en 

un CASD, que fa el seguiment de les persones; igualment, han ampliat 

el nombre d’educadors al carrer i han estat fent seguiment de les 

persones que consumeixen. I retreu al grup de Ciutadans que posi 

tantes etiquetes però que obviï la causa de l’existència de narcopisos i 

narcocotxes, perquè hi ha un parc d’habitatge privat abandonat que ho 

provoca, i ho centren com si només hi hagués d’intervenir l’Agència 

de Salut Pública, que a parer seu no és eficaç en una problemàtica com 

aquesta. 
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Confirma que són ben conscients del problema i que els preocupa, i 

per això han establert una taula conjunta entre Mossos d’Esquadra i 

Guàrdia Urbana, i assenyala que aquest darrer cos no té competències 

en la investigació dels narcopisos però que actua com a suport, 

ampliant i multiplicant les hores de presència als punts més conflictius 

del barri. 

Afegeix que des de l’àmbit d’habitatge s’estan obrint expedients per 

l’abandonament d’aquests habitatges que s’utilitzen com a narcopisos. 

Conclou, per tant, que tot allò que pot fer aquest ajuntament s’està 

duent a terme, i demana a la regidora que en una problemàtica tan 

complicada no simplifiquin i redueixin a l’absurd les capacitats 

d’intervenció d’aquesta administració, i que han d’implicar totes les 

administracions. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.- (M1519/8057) Que el Govern municipal permeti que es mantinguin 

les terrasses obertes cautelarment per ordre judicial en l'àmbit de la 

Sagrada Família, fins que l'aprovació de la nova normativa de 

terrasses reguli l'espai amb els nous criteris acordats. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda, en primer lloc, els restauradors del barri 

de la Sagrada Família que avui els acompanyen, entre els quals 

esmenta el restaurant-bar Giralt, El Trabucaire, Picasso, Baviera i 

Gaudí. 

Assenyala que aquests darrers dies nou establiments de la zona han 

tornat a instal·lar les terrasses gràcies a l’acceptació del jutge de les 

mesures cautelars pel que fa al seu tancament. Remarca, en aquest 

sentit, que el Govern de la ciutat els té molt acostumats a aprovar 

coses que després es veu obligat a retirar per decisió judicial. 

Recorda que l’ordenació singular dels entorns de la Sagrada Família 

estava feta de tal manera que el resultat permetia que grans cadenes, 

com per exemple McDonalds, mantinguessin la seva terrassa —en 

règim d’autoservei—, mentre que petits establiments familiars 

singulars o emblemàtics del barri l’haguessin de treure, sense que 

l’Aministració cerqués cap solució intermèdia que permetés de 

mantenir les terrasses, senceres o en part, evitant que interferissin en la 

visió del temple de la Sagrada Família, o que donessin problemes 

d’accessibilitat. 

Afegeix que la zona ha patit canvis pel que fa a l’accessibilitat arran 

de la pacificació d’alguns trams dels carrers de Marina i Provença i, en 

conseqüència, formulen aquest prec. 

 

El Sr. PISARELLO confirma que accepten aquest prec, especialment 

perquè existeix una mesura cautelar en aquest sentit; i destaca que els 

representants del gremi que avui assisteixen a aquest ple saben que 

estaven negociant amb els afectats l’ordenació i la modificació de 

l’ordenació singular, amb l’objectiu essencial de poder guanyar espai 

públic de vorera per als vianants, residents i visitants, i afectar el 

mínim possible les terrasses existents. Indica que com a conseqüència 

de l’acord a què es va arribar, el 10 de gener es van començar a retirar 

taules amb la idea de reprendre la negociació posteriorment, mentre 
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que en aquest interval ha aparegut aquesta mesura cautelar dictada per 

un jutge. 

Manifesta que el Govern considera que aquesta mesura en termes 

formals i materials no està ben plantejada i, per això, l’han recorregut 

com a Ajuntament, però confirma que això no significa la interrupció 

de les negociacions ni que s’abandoni el pla de negociació establert, i 

que està molt vinculat al que va succeir als trams de Marina i 

Provença. 

Indica, per tant, que amb independència d’aquesta impugnació judicial 

es continuarà amb la negociació en els termes plantejats, cosa que 

comporta que molts establiments emblemàtics de la zona puguin tenir 

les seves terrasses. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec, però diu que no 

entenen per què recorren aquesta mesura cautelar si allò que volen 

realment és potenciar els establiments emblemàtics i el comerç de 

proximitat del barri de la Sagrada Família. Altrament, interpreta que 

es potencia el manteniment de les grans cadenes que, a parer del seu 

grup, no haurien ni de tenir terrassa, ja que una de les propostes que 

van fer era que les terrasses havien d’estar ateses per treballadors i 

treballadores dels establiments de restauració. Retreu al Govern, per 

tant, que fa la sensació que vagi a favor dels grans i en contra dels 

petits. 

 

El Sr. PISARELLO titlla de demagògica aquesta afirmació de la 

regidora, i li assegura, com a veí del barri, que al carrer Provença 

algunes d’aquestes cadenes ja han perdut la filera de taules que tenien 

al carrer en aplicació de la normativa vigent. 

Justifica el recurs a la decisió judicial perquè els serveis jurídics del 

Districte consideren que afecta una normativa municipal i que no està 

ben redactada en termes formals i materials i, per tant, tenen 

l’obligació de recórrer-la, ja que, altrament, s’estaria prevaricant. 

Precisa que hi ha una via d’impugnació judicial que s’està aplicant, 

però que això no perjudica la negociació vigent i que té com a objectiu 

que els establiments emblemàtics i històrics del barri no es vegin 

perjudicats. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.- (M1519/8052) Que l’Ajuntament investigui per què es va retirar 

l'accés de la Guardia Urbana al centre de control de TMB on accedien 

per, entre altres, realitzar tasques de suport a la lluita contra la venda 

ambulant, i que se'n restableixi l'accés a fi de facilitar la tasca dels 

agents. 
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La Sra. BALLARÍN recorda que en la darrera sessió de la Comissió 

de Presidència van preguntar si era cert que s’havia denegat l’accés de 

la Guàrdia Urbana a la sala de control de TMB, segons denunciaven 

els sindicats del cos, i que és el lloc des d’on desenvolupaven la seva 

feina de suport en la lluita contra el top manta. Indica que es va 

comprovar que aquest fet, que qualifica de molt greu, era cert; de 

manera que demanen novament que s’investigui per quina raó es va 

retirar aquest accés, i demana a l’alcaldessa que els respongui a 

algunes informacions que els han quedat pendents, entre les quals qui 

va autoritzar que es retirés l’accés de la Guàrdia Urbana a la sala de 

control, qui és responsable de la decisió, i si n’estaven al cas la 

regidora de Mobilitat i el comissionat de Seguretat. 

Fa avinent que no només pregunten, sinó que demanen que es 

restableixi l’accés a la sala de control de la Guàrdia Urbana a fi que 

pugui fer correctament la seva feina, concretament pel que fa al 

control de la venda ambulant il·legal. 

Posa de manifest que, tot i que el Govern va negar aquesta denúncia 

del seu grup, ha tingut un cert efecte, ja que s’ha permès l’accés 

d’agents a llocs on fa uns quants dies no els estava permès. 

 

La Sra. ALCALDESSA fa avinent que el mateix cap de la Guàrdia 

Urbana ha fet declaracions en aquest sentit destacant que el desembre 

es va produir un incident aïllat que responia a un malentès i que ja 

s’ha resolt. 

Diu que li sorprèn que un grup que ha tingut responsabilitats de 

govern vulgui magnificar un incident aïllat, que només ha succeït una 

sola vegada, i que ja s’ha aclarit i s’ha restaurat la situació de 

normalitat en la relació entre TMB i la Guàrdia Urbana i el seu accés a 

la sala de control, on aclareix que no hi té permanència fixa sinó quan 

hi ha operatius específics. 

Insisteix, per tant, que no entén quin és l’objectiu de magnificar un fet 

aïllat, i creu que això no és beneficiós ni per a TMB ni per a la 

Guàrdia Urbana, ni per a ningú en general. 

Afegeix que la Guàrdia Urbana sempre pot visionar des de la sala 

conjunta de comandament les imatges de les càmeres de TMB. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que el seu grup no eleva cap anècdota a 

categoria, i remarca que no permetre l’accés de la Guàrdia Urbana a 

una càmera de control per fer la seva feina és un fet gravíssim, que 

valoren com una mostra més d’una política erràtica de seguretat i d’un 

nou exabrupte al cos encarregat de garantir la seguretat i la 

convivència a la ciutat. 

Pregunta com pretén l’alcaldessa que faci la seva feina aquest cos, per 

exemple en el cas del top manta, si no paren de posar-li impediments. 

Igualment, recorda que quan van sortir a la llum els fets que estan 

tractant se’ls va dir que la Guàrdia Urbana tenia accés a la sala del 

carrer Lleida, i fa notar que l’alcaldessa sap que això no és cert, que es 

tracta d’un accés parcial que s’ha de demanar cada vegada i que no 

resulta útil als agents per actuar en el terreny. 
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Insisteix a preguntar si és cert que s’ha donat ordres als agents de no 

intervenir a l’interior del metro; o si s’han demanat informes al cos de 

Bombers per determinar si l’ocupació massiva de determinades 

sortides del metro pot significar un perill per a l’evacuació de les 

estacions. 

 

La Sra. ALCALDESSA assegura que sempre faran costat a la Guàrdia 

Urbana, i reconeix novament la seva excel·lent feina a la ciutat. 

Igualment, remarca que pel que fa a la venda ambulant la Guàrdia 

Urbana fa molt bona feina en molts indrets de la ciutat, tal com 

demostren els grans resultats en comisos de materials. 

Recorda a la regidora que concretament al metro el principal cos 

policial competent en matèria de seguretat ferroviària a Barcelona són 

els Mossos d’Esquadra, mentre que la Guàrdia Urbana fa 

intervencions molt puntuals, sempre coordinades amb Mossos 

d’Esquadra i TMB. Insisteix que l’incident de la denegació d’accés ha 

estat aclarit i solucionat, i que la Guàrdia Urbana continua 

col·laborant amb normalitat amb TMB perquè l’espai i el transport 

públic funcionin amb normalitat a la cuitat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8060) En quines vies alternatives està treballant el Govern 

municipal per fer front a les necessitats organitzatives de la 

"multiconsulta" un cop ha manifestat la voluntat de desistir del 

concurs per a la contractació de la producció i la logística d’aquesta? 

 

El Sr. BLASI observa que la multiconsulta és un dels temes estrella de 

l’alcaldessa, i que malauradament no solen acabar bé. Es refereix a les 

normes de participació com a excusa per a la multiconsulta, malgrat 

que la participació importi més aviat poc al Govern. 

No obstant això, agraeix la reunió de participació que van fer la 

setmana passada, tot i que s’han impugnat les normes de participació i 

el concurs d’un milió d’euros per a la producció i la logística de la 

multiconsulta i, per tant, han hagut de desistir-ne, bàsicament per 

qüestions de calendari. 

Assegura que no té intenció d’entrar en el fons de les impugnacions, i 

està convençut que comparteixen molts extrems. Això no obstant, fa 

notar que el Govern anuncia ara que rebaixarà les pretensions en 

l’organització de la multiconsulta, que una part del concurs 

l’assumiran amb recursos propis, i diu que no entén per què no ho 

havien pensat abans. I afegeix que la resta del milió d’euros del 

concurs es trossejarà. 

Pregunta, doncs, en quines vies alternatives estan treballant, en què es 

concreten els anuncis i quines rebaixes han previst. 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que no és l’autora de la 

multiconsulta ni del reglament de participació, que són fruit d’una 

feina col·lectiva molt àmplia, que confia que el regidor no pretengui 

menystenir ara. Assenyala que és una feina feta en col·laboració amb 

el teixit associatiu de la ciutat i també dels grups municipals, que es va 

aprovar al Plenari gairebé per unanimitat. 

Considera, en conseqüència, que una àmplia majoria d’aquesta cambra 

defensa la multiconsulta i el reglament de participació. 

Feta aquesta observació, apunta que una de les empreses que es va 

presentar al concurs el va impugnar, cosa que posava en perill el 

calendari d’execució i per això han desistit del concurs, amb la 

voluntat ferma de celebrar la consulta amb absoluta normalitat, 

l’organització de la qual es cobrirà amb recursos propis i suports 

externs puntuals. 

Confia, doncs, que podran treballar conjuntament perquè la 

multiconsulta es pugui celebrar abans de l’estiu amb la màxima 

participació ciutadana possible. 

 

El Sr. BLASI recorda que el seu grup es va abstenir en la votació de 

les normes de participació, no pas per un menyspreu a la feina feta, 

que es va iniciar el mandat anterior, sinó per la manca de confiança 

amb la manera com entén i practica la participació el Govern 

municipal, sovint d’una manera escarida. 

Pel que fa a l’al·lusió a les rebaixes es pregunta si no seran de les 

garanties; i aprofita per recordar, pel que fa als recursos propis, que 

caldrà esmerçar en la producció i la logística de la multiconsulta, que 

el concurs preveia un milió d’euros. 

Retreu al Govern que improvisi constantment, i pregunta, igualment, 

si han previst fer contractes menors, negociats, per quins imports i per 

a quins aspectes de la multiconsulta, alhora que qüestiona els motius 

pels quals no es va fer, d’entrada, un concurs per una quantia menor. 

Considera que són massa interrogants els que hi ha plantejats entorn 

d’aquest “tema estrella” i que tem que va pel camí d’estrellar-se, i 

demana que no se li respongui amb demagògia. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que de demagògia gens ni mica, i 

destaca la feina que s’ha fet, minuciosa i amb moltes complicitats, i 

que tots els serveis de la casa estan plenament disposats al fet que la 

multiconsulta es faci amb absoluta normalitat, i confirma que 

continuaran treballant en aquesta línia, i diu que confia comptar amb 

el grup del Sr. Blasi també. 

Observa que el regidor no ha fet referència a l’amenaça contra la 

multiconsulta, i assegura que li sorprèn, ja que només ha parlat del 

contenciós administratiu però en cap cas de les amenaces i pressions 

per part d’algunes grans empreses, que per defensar interessos privats 

tenen intenció de boicotejar la participació ciutadana; i pregunta al 

regidor si el seu grup està a favor d’aquesta participació. 

Afirma que el Govern de la ciutat sempre estarà a favor de la 

participació ciutadana i que defensarà els béns comuns, que la 

ciutadania pugui decidir sobre grans qüestions de competència 

municipal encara que suposin una amenaça a grans companyies 

privades acostumades a tenir la complicitat de les administracions 
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públiques. 

Confia, per tant, d’obtenir la complicitat d’aquest plenari per defensar 

la sobirania de la ciutat de Barcelona i la participació ciutadana. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/8046) Quina ha estat l'aportació pressupostària durant l'any 

2017 al Pla d'habitatge. En concret, i més específicament, quin ha estat 

el nivell d'execució de les partides pressupostàries destinades als 

projectes de construcció, rehabilitació, adquisició i ampliació del parc 

d'habitatge públic, quants nous habitatges s'han construït, rehabilitat i 

adquirit per l'Ajuntament, i en quants habitatges s'ha incrementat el 

parc d'habitatge públic. 

 

El Sr. BLANCO fa avinent que fa un any que es va aprovar al Plenari 

el Pla estratègic de l’habitatge, al qual el seu grup va votar 

favorablement en considerar l’habitatge públic una prioritat; per tant, 

considera que ara és bon moment per fer un balanç. Apunta, 

tanmateix, que si volen comprovar els resultats del pla la dificultat rau 

en el fet que no hi ha cap capítol específic en els pressupostos 

mitjançant el qual puguin escatir i fer un seguiment de les inversions 

realitzades. 

Concreta que demanen dades bàsiques sobre l’aportació pressupostària 

al Pla d’habitatge, és a dir, el grau d’execució de les partides 

pressupostàries destinades a construcció, rehabilitació, adquisició i 

ampliació del parc d’habitatge públic. Aprofita per recordar que el 

Govern municipal va anunciar que invertiria cent seixanta milions 

d’euros durant el 2017, i pregunta si realment s’hi han dedicat tots 

aquests recursos i, si no és així, per quins motius. 

Pel que fa als resultats, pregunta quants habitatges s’han construït i 

quants han estat rehabilitats i adquirits per aquest ajuntament durant 

l’exercici passat. 

 

La Sra. ALCALDESSA diu que tenen molt d’interès a fer el 

seguiment del Pla d’habitatge perquè és un aspecte prioritari per al 

Govern; en aquest sentit, fa notar que avui mateix han aprovat un 

seguit d’expedients sobre solars destinats a la construcció d’habitatge 

públic; i el regidor Colom ha explicat com pretenen incorporar quatre 

mil habitatges nous al parc públic, cosa que suposa un salt qualitatiu 

sense precedents. 

Precisa que encara no estan tancades les dades del 2017, i confirma 

que així que en disposin elaboraran un informe específic que portaran 

al Plenari; això no obstant, apunta que el nombre d’habitatges 

finalitzats ha estat de 407, cosa que significa una inversió de gairebé 

onze milions d’euros. Indica que s’han adquirit 137 habitatges a preu 

inferior al de mercat; 103 pisos cedits; i 226 habitatges més gràcies al 

programa “Aquí tens la clau” per mobilitzar habitatges buits per al 

lloguer social, i concreta que tot plegat suma 873 habitatges 

incorporats durant l’exercici del 2017. 
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Pel que fa a la rehabilitació, concreta que s’ha multiplicat per set la 

inversió, i indica que s’han executat més de disset milions d’euros, a 

més de cinc milions i mig d’euros per a la rehabilitació del parc propi i 

dels nous pisos adquirits. 

Reitera, però, que les xifres exhaustives les proporcionaran amb 

l’informe que ha anunciat, però recapitula que, com a mínim, el 2017 

s’han incorporat 873 pisos acabats al parc d’habitatge; i ho compara 

amb el fet que la Generalitat, que té el 60% en el Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona, n’ha incorporat 13 durant el mateix exercici. 

 

El Sr. BLANCO addueix que no pretén entrar en allò que deixa de fer 

la Generalitat, que tots són conscients que és molt insuficient, i 

constata que el seu grup parlamentari ja ho ha denunciat en el 

Parlament de Catalunya. 

Reconeix que aquest està fent molt més, això no obstant, diu que no li 

quadren les xifres i demana que els les donin per escrit; i considera 

que queden molt lluny dels objectius anunciats pel Patronat, com una 

inversió de 43 milions d’euros en la construcció de 919 habitatges, i 

que ha quedat en una quantitat molt menor. 

Augura, igualment, que no tindran els quatre mil habitatges que van 

prometre que hi hauria en acabar el mandat; i que el mateix tinent 

d’alcaldia va dir en comissió que es preveia que durant el mandat es 

farien 730 pisos nous i se n’adquiririen 1.200, que és menys de la 

meitat del que s’havia proposat el Govern. 

Conclou, doncs, que malgrat tot es feliciten pel poc que es fa, però 

insisteix que s’hauria de fer molt més, i convida el Govern a prendre’s 

més seriosament les polítiques d’habitatge i invertir tot allò que 

anuncia. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma al Sr. Blanco que ben aviat podrà 

disposar de l’informe complet, i que podrà constatar que aquest 

ajuntament fa molt més que qualsevol altra administració en matèria 

d’habitatge públic. Aprofita, igualment, per demanar al grup del 

regidor més col·laboració, ja que la seva formació, que és determinant 

en el Congrés de Diputats, vota el pressupost del PP que rebaixa d’un 

70% el pressupost per a habitatge. 

Insisteix que aquest ajuntament ha multiplicat per quatre el pressupost 

per a habitatge, i insisteix que Ciutadans pressioni el Govern de l’Estat 

perquè recuperi la inversió; i aprofita per demanar-los que no tornin a 

votar a favor del desnonament exprés, juntament amb el PDeCAT, 

com van fer l’any passat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.- (M1519/8058) En quina situació es troben i quines accions té previstes 

el Govern municipal per tal de tirar endavant les promocions 

d'habitatge dels solars del carrer Escolapi Càncer, 27-33 i del carrer 

d’Aiguablava, 74-76 del districte de Nou Barris? 
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La Sra. BENEDÍ pregunta per la situació i les accions previstes pel 

Govern municipal per tirar endavant les promocions d’habitatge al 

districte de Nou Barris als carrers que esmenta l’enunciat. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que continuant amb les polítiques 

d’habitatge treballen al màxim rendiment, i destaca que un dels 

aspectes més nous, a diferència de mandats anteriors en què 

s’adjudicaven solars mitjançant convenis directes, de manera que es 

perdia la titularitat pública del sòl, és que ara és manté la titularitat 

mitjançant licitacions públiques, que asseguren la lliure concurrència. 

Precisa que els dos solars esmentats s’inclouen en la darrera licitació, 

de l’octubre del 2017, que preveia dues modalitats, d’una banda, la 

d’habitatge en dret de superfície impulsat per cooperatives i, d’altra 

banda, habitatge de lloguer social impulsat per fundacions i entitats 

sense ànim de lucre. 

Concreta que el solar d’Escolapi Càncer estava destinat a fundacions 

sense ànim de lucre per fer-hi habitatge de lloguer social; i el del 

carrer Aiguaviva a habitatge en dret de superfície promogut per 

cooperatives. Indica que aquests dos casos van quedar deserts, i per 

això estan treballant per buscar una alternativa, en què evidentment 

preveuen la possibilitat que aquest ajuntament actuï com a operador 

públic per fer-hi lloguer social. 

 

La Sra. BENEDÍ, després d’agrair la resposta, indica que tenen notícia 

que les cooperatives que licitaven demanaven un cànon més baix, i 

pregunta si el Govern està disposat a cedir a aquesta demanda o si, 

finalment, decidiran construir-hi definitivament habitatge de lloguer 

social. En aquest sentit repeteix, com ja han dit moltes altres vegades, 

que ERC no comparteix la cessió de solars en dret de superfície per 

setanta-cinc anys, prorrogables quinze anys més, que suposa un 

període molt llarg de temps de no disponibilitat, i remarca que 

consideren que el sòl públic s’ha de destinar a lloguer públic. 

Afegeix l’observació que Barcelona en Comú es va comprometre en el 

seu programa electoral a posar en circulació un total de quatre mil 

habitatges socials durant el mandat; i recorda que en la darrera sessió 

de la Comissió de Drets Socials van explicar que l’únic que havien 

pogut fer és posar a punt la maquinària del Patronat, però que el canvi 

es veurà en el proper mandat. 

Indica que a Barcelona hi ha 36.950 unitats de convivència que 

necessiten habitatge, i adverteix que l’endarreriment que porten és 

molt remarcable en la fita d’assolir els quatre mil habitatges anunciats. 

Demana al Govern, doncs, que es posi les piles per posar fi al 

problema de l’habitatge a què es van comprometre en campanya 

electoral, però que en gairebé tres anys de mandat hi ha la perspectiva 

que no es complirà el Pla del dret a l’habitatge que van presentar, i que 

va ser votat. Per tant, reclama lideratge a l’alcaldessa per complir el 

compromís. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que la regidora ha formulat un 

pregunta retòrica, i entén que no ha escoltat el que li ha dit en la seva 

primera intervenció. Així, repeteix que el Govern preveurà fer 

d’operador públic d’habitatge de lloguer social, tal com està fent amb 
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prop del 80% de l’habitatge que s’està construint a la ciutat. 

Afegeix que l’habitatge a Barcelona és responsabilitat en un 60% de la 

Generalitat, però remarca que la realitat és que de cada cent euros que 

ha posat aquest ajuntament per a habitatge de lloguer assequible la 

Generalitat n’ha posat vint-i-tres. Confirma, per tant, que s’han 

invertit els papers, que l’Ajuntament fa d’Estat i de Generalitat junts, 

mentre aquestes administracions no atenen les seves obligacions pel 

que fa a la inversió en habitatge. 

En conseqüència, considera que el fet que el grup d’ERC els retregui 

que no fan prou no se sosté per enlloc, i confirma que continuaran 

treballant perquè són els primers interessats a fer el màxim possible. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.- (M1519/8053) On està la pancarta amb el lema "Refugees welcome" 

que va estar penjada a la façana de l'Ajuntament de Barcelona? 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que, fins no fa gaire, penjava al balcó de 

l’Ajuntament la pancarta amb el lema “Refugees welcome” amb 

l’objectiu d’interpel·lar la ciutadania i les institucions responsables 

arran de la situació dramàtica de milers de persones que venen a 

Europa. Així, mentre la situació dramàtica persisteix, la pancarta ha 

desaparegut de la façana, fet que motiva la seva pregunta. 

 

El Sr. ASENS respon que suposava que l’interès del grup del PSC pel 

parador de la pancarta responia a una preocupació sincera, i no pas 

una argúcia per plantejar altres qüestions. 

Indica que la pancarta esmentada i una altra han estat durant un any i 

mig penjades, i durant aquest temps el desig d’acollir persones 

refugiades s’ha anat convertint més en una realitat. Precisa que el 

nombre de persones ateses pel SAIER s’ha triplicat, i Barcelona ha 

esdevingut un exemple entre les ciutats de l’Estat espanyol, i diu que 

ja els agradaria que els ajuntaments governats per la formació 

socialista fessin una petita part del que fa Barcelona; i esmenta que 

ajuntaments com els de Granada o Còrdova han reconegut el seu 

lideratge pel que fa a l’acolliment de persones refugiades, i que es 

concreta en el programa Nausica, i el fet que Barcelona és pionera en 

l’impuls de la xarxa de ciutats solidàries. Considera, per tant, que no 

es pot dubtar del compromís d’aquest ajuntament en el treball per la 

defensa dels drets de les persones refugiades. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que ja li agradaria tenir la perspicàcia que 

cal per teixir argúcies, però que lamentablement no en sap. 

Posa de manifest que la seva pregunta no ha estat resposta, i reitera 

que volen saber els motius pels quals s’ha tret la pancarta, i constata 

que altres d’iguals estan penjades en ajuntaments en què governen 

forces polítiques properes a Barcelona en Comú, com és el cas de 

Madrid. 
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I diu que tenen la sensació que el Govern de la ciutat instrumentalitza 

el balcó d’aquest ajuntament per qüestions polítiques i no pas per 

qüestions que tenien la unanimitat del consistori i que afecten tothom, 

entre les quals les humanitàries i de crida a les consciències com la 

sida, la violència de gènere o altres que tenen un gran abast social. 

Recorda, atès que consideren que s’utilitza el balcó com una eina 

política, que la façana d’aquest ajuntament forma part de la casa de 

tothom, i que no és un aparador polític sinó un espai per interpel·lar 

les consciències dels barcelonins i les barcelonines. 

 

El Sr. ASENS recomana a la regidora que si allò que vol és fer una 

proposta que la formuli a fi que la puguin discutir. Altrament, li 

recorda que ha fet una pregunta, l’enunciat de la qual demana 

literalment on és la pancarta, i li respon que la pot trobar i que està a la 

seva disposició a les dependències municipals. 

Entén, però, que implícitament la Sra. Andrés feia referència a la 

pancarta en favor de la llibertat dels presos polítics, i li recorda que el 

seu grup va votar favorablement en la Junta de Portaveus que es 

pengés. 

Assegura que estan disposats a plantejar la possibilitat que la pancarta 

“Refugees welcome” torni a ser penjada al balcó, si prèviament es fa 

una proposta i la poden debatre als espais oportuns. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

5.- (M1519/8040) Com es posicionarà davant qualsevol pretensió 

independentista? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que en el darrer baròmetre 

municipal s’establia que el primer problema dels barcelonins era, per 

primera vegada, l’encaix de Catalunya i Espanya. 

Diu que és coneguda l’actitud de l’alcaldessa envers el procés 

independentista, de suport ple a les seves pretensions, clarament 

expressat amb la seva participació en l’1-O, amb crítiques al Govern 

d’Espanya amb qualsevol pretext, amb el seu silenci davant la manca 

de respecte als drets dels diputats del Parlament de Catalunya el 6 i 7 

de setembre. I remarca que ara, a l’inici de la nova legislatura, els 

Comuns han propiciat que sigui un independentista qui presideixi la 

cambra catalana. 

Per tant, formula la pregunta adreçada a l’alcaldessa per saber com es 

posicionarà davant qualsevol pretensió independentista, tot i que 

confirma que avui mateix ho han pogut veure quan, amb el seu vot, 

s’han aprovat dues proposicions, de la CUP i del Grup Demòcrata, 

perquè aquest ajuntament iniciï accions contra l’Estat, i d’instar el 

Parlament a desobeir les sentències del TC d’anul·lació d’unes lleis. 

Entén que s’han de situar tots plegats a dia d’avui, i confia que 

l’alcaldessa faci un reposicionament en el nou escenari polític català i 

que canviï d’actitud envers el procés independentista i deixi de ser-ne 

cooperadora necessària. 
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La Sra. ALCALDESSA fa notar que el grup del PP porta habitualment 

aquest assumpte a aquest apartat de l’ordre del dia dels plens, i 

remarca que li ha respost infinites vegades. Reitera, doncs, que no és 

independentista i que està en contra de la declaració unilateral 

d’independència; però remarca que també està en contra de la 

judicialització de la política, a favor d’un referèndum, i en contra que 

s’intervingui l’autogovern de Catalunya amb el 155. Entén que 

aquesta és la posició majoritària de la ciutadania de Barcelona, 

expressada en el baròmetre a què abans s’ha referit el regidor. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana a l’alcaldessa que sigui coherent 

amb les seves afirmacions, i torna a preguntar-li per què sempre vota 

al costat de l’independentisme en totes les seves pretensions. Observa 

que tot i no proclamar-se independentista, l’alcaldessa va votar sí-sí en 

la consulta sobre la independència, va participar en un procés de 

votació il·legal de l’1 d’octubre, i avui, amb el seu vot, s’han aprovat 

dues resolucions amb un clar biaix independentista. 

Afegeix que hi ha el fet evident que a l’alcaldessa tot això ja li convé 

per, d’una banda, renunciar a defensar els interessos de Barcelona 

davant el Govern de la Generalitat i, d’altra banda, per la predisposició 

del PDeCAT i ERC a aprovar els pressupostos. 

 

La Sra. ALCALDESSA considera que el Sr. Fernández Díaz no para 

de repetir aquests arguments perquè formen part del seu discurs polític 

com atacar Ada Colau, els Comuns i l’independentisme, per concloure 

amb arguments que no són certs. Insisteix que no és independentista i 

que està en contra de la declaració unilateral d’independència. 

Creu que no té cap sentit que en un plenari municipal el regidor tregui 

aquest assumpte una vegada i una altra, tot i que reconeix el dret a 

parlar d’assumptes que no són municipals i, per tant, aprofita per 

preguntar-li si va tenir ocasió de veure les declaracions de Ricardo 

Costa ahir a l’Audiència Nacional, on va afirmar que el PP es 

finançava de forma il·legal; o si va escoltar M. Rajoy en ser preguntat 

per la bretxa salarial i que es va limitar a esquitllar la resposta. 

Admet, per tant, que poden establir una tertúlia i entrar en tots aquests 

assumptes que considera que són d’interès general. 

 

6.- (M1519/8041) Quines mesures té previst promoure el Govern 

municipal per garantir la seguretat al metro de Barcelona? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica l’anterior resposta de l’alcaldessa 

recomanant-li que no vagi per aquest camí, i l’alerta que vagi en 

compte perquè algun dia pot ser presonera dels seus discursos, com ja 

ho és en aspectes com ara l’accés a l’habitatge o els desnonaments. I 

insisteix a recomanar-li que no faci determinats discursos en l’àmbit 

municipal que puguin portar a alguns a canviar d’actitud. 

Fet aquest advertiment, entra en el contingut de la pregunta que 

formula, i destaca que el metro és un servei públic emprat diàriament 

per més d’un milió de persones i, malauradament, el metro també és 

sinònim d’inseguretat i d’incivisme. Precisa que els darrers mesos han 

pogut comprovar com hi proliferen les agressions, els robatoris i el 

menysteniment per la propietat pública; i a tot això s’hi afegeix 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

l’omnipresència del top manta en andanes i estacions i, fins i tot, 

enfrontaments entre manters i Guàrdia Urbana, a la qual cosa s’hi ha 

de sumar l’expulsió dels agents d’aquest cos del centre de control del 

metro. 

En conseqüència, justifica la presentació de la present pregunta. 

 

La Sra. VIDAL retreu el missatge alarmista que acaba de llançar el 

regidor, i nega que el metro sigui sinònim d’inseguretat i incivisme, i 

destaca que, altrament, és dels transports públics més ben valorats de 

la ciutat, ja que efectivament té una gran afluència diària d’usuaris. 

Puntualitza que, a més, en els estudis de percepció del client que 

regularment fa TMB el 2017 el servei ha rebut la puntuació més alta 

dels darrers deu anys. 

Reconeix, però, que això no significa que no hi hagi problemes de 

seguretat o d’assalts als trens; és a dir, tenen diferents problemàtiques 

que coordinen amb Mossos d’Esquadra, que és el cos responsable de 

la seguretat ferroviària. I recalca, en aquest sentit, que els actes 

vandàlics en el sistema ferroviari són presents en totes les àrees 

urbanes occidentals; i remarca que els operadors ferroviaris catalans es 

reuneixen per tractar aquest assumpte i no se n’amaguen; així, 

assenyala que han fet notes de premsa conjuntes denunciant aquesta 

problemàtica. 

Posa en relleu l’existència de sistemes d’alarma molt eficients, 

càmeres de videovigilància, intèrfons d’SOS per als usuaris, amb una 

mitjana de resposta de 4,8 segons. Afegeix que s’ha incrementat el 

personal de seguretat en el context de les inversions que s’estan fent 

en tot el sistema de transport públic. 

Per tot plegat, demana novament al regidor que no faci alarmisme i 

que la millora de la seguretat al metro ha de ser un objectiu de tothom. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que negar la realitat no és la 

solució als problemes; i observa que si les mesures són les que ha 

explicat la regidora, es demostra que són realment ineficaces. 

Insisteix que cal un pla de seguretat al metro, atès que els vigents fins 

ara s’han destacat per la seva ineficàcia. Entén que no serveix de res 

promoure protocols, taules de coordinació, desplegament d’efectius o 

plans de xoc, ja que és inqüestionable que el metro pateix una plaga de 

manters, de carteristes i de brètols. 

Demana a la regidora que, si no el creu, parli amb qualsevol usuari 

habitual d’aquest transport i podrà constatar la preocupació i la 

indignació perquè les andanes són preses pels manters, que quan 

entren i surten dels combois han d’estar molt pendents per no ser 

objecte de robatoris; i afegeix a tot això els atacs al mobiliari urbà i a 

la propietat. 
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Reclama que es faci un pla de seguretat eficaç, transversal i coordinat 

i, si cal, que es destinin més recursos a la vigilància privada per donar 

suport als Mossos d’Esquadra. Diu que és conscient que la regidora li 

respondrà que l’any passat van destinar més de vint milions d’euros a 

la seguretat, però entén que és evident que aquesta xifra queda curta. 

 

La Sra. VIDAL sospita que no s’ha explicat prou bé, i torna a dir que 

no ha negat que hi hagi problemes, però entén que la intervenció del 

regidor destil·la classisme, i remarca que el transport públic és de tots 

i que la ciutadania el té molt ben valorat. Entén que, potser, el Sr. 

Fernández Díaz no n’és un usuari habitual i per això desconeix que no 

és pas el focus de problemes tan greus que descriu. 

Reitera que TMB ha incrementat el pressupost en seguretat i que ja fa 

totes les accions que el regidor apunta, entre les quals la col·laboració 

amb els cossos policials en operatius específics o mesures de reducció 

de riscos per a la integritat física de la plantilla. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

7.- (M1519/8049) Quines són les condicions que s'estableixen als plecs 

del crèdit pel refinançament de TMB de l'any 2014? 

 

La Sra. REGUANT fa referència a la pujada de tarifes del transport 

públic d’aquest gener; i indica que estirant el fil, a fi que la ciutadania 

conegui quins són els números de TMB i de l’ATM, s’arriba al fet que 

l’Estat no inverteix el que li correspondria en el sistema de transport 

públic; que el 2014 es va signar un contracte de finançament sindicat 

per refinançar i sanejar el sistema de transport entre Ferrocarril 

Metropolità de Barcelona, que és l’empresa que s’utilitza per a 

aquestes qüestions financeres, i diverses entitats financeres liderades 

per CaixaBank per valor de 472 milions d’euros. 

Manifesta que, en aquest sentit, consideren que és de justícia que la 

ciutadania sàpiga les condicions reals d’aquest crèdit, més enllà dels 

interessos econòmics o les amortitzacions que hi al darrere, i si té 

alguna cosa a veure amb la pujada de les tarifes. 

 

La Sra. VIDAL puntualitza que aquest crèdit a què es refereix la 

regidora Reguant no és una qüestió de TMB; i recorda que només 

d’arribar al Govern de la ciutat, el 2015, van començar a posar llum 

respecte d’això i ho van explicar amb tota transparència al Pacte per la 

Mobilitat i en cada ocasió que han tingut també ho han explicat als 

mitjans. Manifesta que consideren una vergonya que el 2014 no 

s’expliqués la signatura d’aquest contracte, que responia al fet que 

durant molt de temps no es van fer les inversions que pertocaven en 

tota la xarxa de transport públic de l’ATM. Remarca que aquesta 

irresponsabilitat de les administracions va fer que el cost del transport 

públic es pagués, en part, amb deute, com a conseqüència de les 

retallades en l’aportació de l’Estat, bàsicament. 

Indica que tot el deute generat pel sistema de transport públic va 

provocar que s’arribés a una situació límit amb les entitats que 

l’havien estat finançant i es va optar pel crèdit, que es va carregar a 

l’esquena de TMB, concretament del metro, ja que era l’única 
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empresa de tot el sistema que podia fer d’avaladora d’un crèdit de 

tanta magnitud. 

Conclou, per tant, que no és el deute de TMB, ni del metro, sinó el 

deute de les administracions per les aportacions que no van assumir. 

Assenyala que ara cal pagar aquest deute fins al 2034, amb un interès 

Euríbor del 3,5. 

Considera que hauria estat molt adient que el 2014 els responsables de 

la signatura del crèdit haguessin explicat les condicions i el motiu pel 

qual es feia, ja que les administracions, també aquest ajuntament, 

pagaran la política tarifària que es va fer anteriorment en funció de 

contraure deute, a més dels interessos generats. 

 

La Sra. REGUANT està d’acord amb el fet que es tracta d’un deute de 

les administracions i, per tant, que no ha de recaure en la ciutadania, 

però que ho està fent amb la pujada tarifària d’enguany. Així, doncs, 

consideren que cal assenyalar els responsables i posar les eines adients 

perquè no sigui la ciutadania qui hagi d’assumir un deute que no és 

responsabilitat seva. I destaca que, per això, hi ha moltes persones que 

es mobilitzen setmanalment per denunciar la pujada de tarifes. 

Insisteix que cal donar explicacions sobre tot això, especialment quant 

al crèdit, signat el 2014 i que no es començarà a amortitzar fins aquest 

any, sindicat amb unes entitats financeres liderades per CaixaBank. 

Demana d’analitzar tota aquesta situació i de fer una auditoria real del 

transport públic de la ciutat i de l’àrea metropolitana, i en què pugui 

participar la gent i valorar políticament els impactes socials i 

econòmics del deute contret i, a partir d’aquí, decidir qui ha de pagar-

lo. 

 

La Sra. VIDAL assegura que no voldria altra cosa que poder decidir 

qui ha de pagar el crèdit, però repeteix que el crèdit es va haver de 

signar per la irresponsabilitat de les administracions. 

Finalment, expressa tota la disponibilitat a parlar d’aquest assumpte. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de 

grup MOCIONS 

Única.- APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2018-2019 de 

l’Ajuntament de Barcelona (exp. F-1801) que s’annexa, en virtut de la 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera; i la seva tramesa als òrgans competents de la 

tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva aprovació. 

 

(Aquesta moció ha estat tractada conjuntament amb els punts 1 i 2 de 

l’ordre del dia.) 

 

S’APROVA la moció en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, 

dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, 

i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant; i amb el vot en contra 

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

Collboni i Mòdol i de les Sres. Ballarín i Andrés, i també dels Srs. 
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Fernández Díaz i Mulleras. 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

1.- Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució 

60/7 del novembre de 2005, va designar el 27 de gener Dia 

Internacional de la Commemoració anual en memòria de las víctimes 

de l’holocaust. 

 

Atès que l’objectiu de commemorar-lo és recuperar la memòria 

històrica de l’antisemitisme que va incitar la Shoah (el genocidi contra 

el poble jueu, que va comportar l’extermini de 6 milions de jueus) i de 

la neteja ètnica —com per exemple el que va patir el poble gitano en 

l’anomenat Porrajmos— que hi havia darrere, cal recuperar també la 

memòria històrica d’altres persones que foren deportades als camps 

nazis pel simple fet de la seva diversitat (intel·lectuals, activistes, 

homosexuals, malalts mentals, testimonis de Jehovà, etcètera) i a 

Catalunya en particular, cal rememorar també la persecució i 

l’assassinat de republicans. 

 

Atès que la ciutat de Barcelona sempre s’ha mostrat compromesa amb 

la recuperació de la memòria de l’Holocaust i sempre ha lluitat en 

contra del que va representar. 

 

Atesos els actes que cada any s’organitzen per part del Parlament, el 

Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 

en record de les víctimes de l’holocaust. 

 

Atesa la resolució del Parlament Europeu del 2005, que entre altres 

fites es compromet a no oblidar la història d’Europa, a considerar que 

les discriminacions denunciades continuen vigents, fins i tot a internet, 

i que cal un diàleg necessari i permanent amb els mitjans de 

comunicació, així com la inclusió d’aquesta memòria cabdal als 

programes escolars. 

 

És per això que, i d’acord amb els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.3 del 

Reglament orgànic municipal, el Plenari del Consell Municipal aprova 

la declaració institucional següent: 

 

1.- Declarar Barcelona ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia. 

2.-Per assolir aquest repte, cal seguir treballant a la ciutat per fer 

possible que, com proclama la Declaració universal dels drets humans, 

totes les persones tinguin tots els drets i les llibertats sense cap mena 

de distinció. En record a l’holocaust significa afirmar que tothom té 

dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona; a la llibertat 

de pensament, consciència i religió i a la no discriminació per motiu 

d’ètnia, cultura, creença, orientació sexual o de cap altre aspecte. 3.- 

Homenatjar les víctimes és un dels fonaments de la garantia d’una pau 

duradora que es basa en el record de la història per no repetir-la. Així, 

tant cal rebutjar i condemnar les opinions que neguen l’holocaust com 

les actuacions i visions xenòfobes que inciten l’odi racial o religiós, la 

intolerància i l’homofòbia. En aquest sentit, condemnem la 
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banalització del nazisme des de qualsevol instància pública o privada 

a la ciutat. 4.- Apel·lar a la coordinació de les actuacions públiques i 

socials que lluiten contra el racisme i la discriminació, des de la 

defensa de la igualtat i la promoció de la integració social, econòmica 

i política de les persones diverses per condició, origen, cultura, 

pensament, religió, orientació sexual, etcètera, a partir del teixit 

associatiu i de les entitats específiques, així com generalistes en 

defensa dels drets humans. Fent especial atenció a la inclusió 

d’aquesta memòria als programes educatius. 5.- Fonamentar, en el 

diàleg i en la cooperació, la manera de superar les intoleràncies, les 

discriminacions esmentades al punt anterior i actuar amb totes les 

eines del sistema democràtic per donar suport a accions judicials en 

defensa de la ciutadania afectada per aquestes mostres d'odi i 

menyspreu per racisme, xenofòbia i homofòbia. 6.- Continuar les 

accions de sensibilització, informació, divulgació, prevenció, 

promoció i defensa dels drets de les persones, amb especial rellevància 

al dret a la igualtat i la no discriminació per raó d’edat, ideologia, 

religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació 

sexual, malaltia o diferents capacitats. 7.- Continuar donant suport a 

tots els actes que se celebrin a Barcelona en suport de la recuperació 

de la memòria de l’holocaust. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel 

Sr. Martí, per unanimitat. 

 

2.- Amb l’arribada de l’exèrcit insurgent a les terres de Lleida, l’abril del 

1938, i a mesura que les tropes franquistes avançaven pel territori 

català, les autoritats feixistes van dur a terme un intens procés de 

depuració de la funció pública, destinat a eliminar de les institucions 

catalanes els treballadors i treballadores lleials a la República i al 

Govern de la Generalitat. 

Degut a la significació política i simbòlica de l’Ajuntament de 

Barcelona, aquest procés repressor va realitzar-se de forma 

especialment sistemàtica al nostre consistori, des del mateix moment 

de l’ocupació de la ciutat, el 26 de gener de 1939. D’una banda, 

Barcelona era considerada pels franquistes la capital del separatisme i 

un dels principals bastions rojos. D’altra banda, l’Ajuntament de la 

ciutat era una de les institucions més importants de l’Estat espanyol i 

la més rellevant de Catalunya, un cop abolida la Generalitat. Per això, 

de manera excepcional, el destí de la gestió del futur consistori 

franquista va ser dissenyat des de Burgos molt abans de la caiguda de 

Barcelona, i el futur alcalde, el financer Miquel Mateu i Pla, va ser 

designat directament pel general Franco i Ramón Serrano Suñer. 
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Les dades dels treballs de recerca recents, en especial la tesi doctoral 

de Marc Gil, Barcelona al servei del “nuevo Estado”. Depuració a 

l’Ajuntament durant el primer franquisme, fan palesa la magnitud de 

la repressió feixista en l’Administració municipal barcelonina. 

Únicament entre els anys 1939 i 1940, sota l’infame aixopluc legal de 

la Llei franquista de responsabilitats polítiques, de 9 de febrer de 

1939, 7.100 treballadors i treballadores públics del nostre consistori 

van ser objecte d’expedients de depuració i es van presentar càrrecs 

contra prop de 2.500. En total, 1.610 funcionaris i funcionàries van ser 

sancionats, 917 dels quals van ser destituïts. El seu delicte havia estat 

la seva implicació en la defensa dels valors de la democràcia i de la 

legitimitat de les institucions republicanes. 

 

En el marc de la llarga i mísera postguerra, les conseqüències 

d’aquesta purga sobre les seves víctimes van ser dramàtiques, i el 

patiment causat per les autoritats municipals franquistes, tant a les 

persones represaliades com a les seves famílies, va ser immens. La 

terrible ombra de la sospita de no ser afectes al nou règim va 

instal·lar-se damunt de tots aquells que van ser investigats, mentre que 

els sancionats van veure truncada la seva carrera professional i, en 

molts casos, ells i les seves famílies van ser condemnats a l’ostracisme 

social i a una cruel penúria econòmica. 

 

Els jerarques franquistes locals van instaurar, d’aquesta manera, un 

sistema coercitiu que va assegurar la fidelitat ideològica al règim 

feixista de la principal administració del país, un pervers engranatge 

de control i submissió ideològics que havia de perdurar durant tota la 

dictadura. 

 

Passats quaranta-tres anys de la mort del dictador, cap consell 

municipal de la ciutat havia deixat sense efecte els expedients dels 

funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament depurats pel feixisme, una 

documentació que es conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona. Tanmateix, el 17 de gener passat, la Comissió de 

Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció va acordar, entre altres mesures, l’anul·lació general dels 

expedients municipals de depuració, a fi de restituir la dignitat del 

personal represaliat pel franquisme. 

 

Mai no és massa tard per reparar una injustícia. Ha arribat l’hora que 

el Plenari del Consell Municipal de Barcelona rescabali moralment els 

treballadors i treballadores municipals víctimes de la depuració 

feixista, un acte amb què es restitueix, també, la dignitat de la nostra 

institució i, en certa manera, la de totes aquelles persones que la 

representen democràticament. 

 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona volen 

donar suport a la declaració institucional següent: 
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Coincidint amb el 79è aniversari de l’ocupació de la nostra ciutat per 

les tropes franquistes, el 26 de gener de 1939, el Plenari del Consell 

Municipal de Barcelona acorda: Primer.- Expressar públicament la 

condemna dels expedients de depuració incoats per les autoritats 

municipals del primer franquisme, amb el vistiplau del Plenari del 

Consell Municipal de l’època, contra aquells treballadors i 

treballadores municipals que havien defensat la democràcia i la 

legitimitat de les institucions republicanes. Segon.- Refermar el 

compromís d’anul·lar i deixar sense efecte els expedients municipals 

de depuració, en compliment de l’acord aprovat per la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, 

durant la sessió del 17 de gener passat. Tercer.- Expressar el suport al 

personal depurat de l’Ajuntament i, per extensió, a tots els nostres 

conciutadans i conciutadanes que van ser víctimes de la repressió 

feixista, així com a les seves famílies. Quart.- Organitzar un acte al 

Saló de Cent de restitució pública i oficial de la dignitat dels 

treballadors i treballadores municipals depurats per les autoritats 

franquistes, en presència de les víctimes o de les seves famílies. 

Cinquè.- Condemnar l’actitud de Miquel Mateu i Pla, primer alcalde 

falangista de la ciutat, el comportament de la resta de membres del 

Consell Municipal i la conducta de totes aquelles persones de 

l’Ajuntament que, d’una manera o una altra, van ser responsables de la 

repressió feixista en el nostre consistori o hi van col·laborar. Sisè.- Fer 

arribar aquesta declaració a les entitats de Barcelona i del conjunt del 

país que treballen per recuperar i preservar la memòria històrica. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel 

Sr. Coronas, amb el posicionament favorable de tots els grups 

municipals i del Sr. Ardanuy, excepte el del grup del Partit Popular. 

 

3.- Els pensionistes i jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC han iniciat una 

campanya per demanar la reorientació de les polítiques econòmiques i 

socials del Govern, motivada en el fet que aquestes polítiques ens han 

abocat a la gent gran a un augment de la desprotecció social i a un 

augment de les situacions d'empobriment generalitzat. 

 

Tal com expressen aquests col·lectius, avui es parla molt de 

l'envelliment actiu, però per a això les administracions públiques tenen 

l'obligació de buscar els recursos necessaris i assegurar que les 

pensions siguin suficients per viure dignament. Per a això, s’ha de 

promoure una millora de les quanties de les pensions, tant 

contributives com no contributives. 

Lluny d’això, el Govern s'ha centrat a garantir la seva viabilitat 

financera, a costa de danyar la seva capacitat econòmica, i 

impossibilitar al sistema proporcionar pensions dignes durant la 

jubilació. 

En aquests moments el que cal és una altra política econòmica que 

promogui un creixement inclusiu (amb més ocupació estable i salaris 

que participin de la prosperitat de les empreses), cosa que augmentaria 

de manera sostinguda els ingressos del sistema. 
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També caldria incrementar les cotitzacions, fins a homologar-les amb 

la UE en el pes que representen sobre la productivitat, destopar les 

bases màximes de cotització mantenint la contributivitat, fer que els 

autònoms cotitzin pels seus ingressos reals, finançar les despeses de 

gestió de la Seguretat Social, així com que les polítiques actives 

d’ocupació siguin finançades completament pels pressupostos 

generals de l’Estat; augmentar l'aportació dels impostos al pressupost 

de la Seguretat Social, combatre el frau fiscal i l'economia 

submergida. 

La revaloració periòdica de la quantia resulta un element bàsic a l'hora 

de garantir unes pensions adequades i constitueix, per si mateix, un 

element principal per a la legitimació social del sistema. L'objectiu de 

la revaloració és el manteniment del seu poder adquisitiu durant tot el 

temps en què es perceben les pensions, de manera que amb això es 

garanteixi en el temps la relació que s'ha de mantenir entre salari i 

pensió. 

Tot i que la revaloració de les pensions és recollida en l'article 50 de la 

Constitució com un principi rector de la política econòmica del nostre 

país, la veritat és que l'única fórmula de revaloració automàtica que 

garantia per llei el manteniment del poder adquisitiu de les pensions 

va ser la nascuda de l'Acord de pensions de 1996, lligada llavors a la 

inflació, després d’anys de lluita per assolir aquest dret, que ha estat 

vigent fins a la reforma unilateral imposada pel Govern el 2013. 

Per aquests motius i d’acord amb el que estableix l’article 55.1 del 

Reglament orgànic municipal, formulem la declaració institucional 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

manifesta el seu suport a la campanya impulsada per pensionistes i 

jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC i a les seves reivindicacions en el 

sentit de: 1- Exigir al Govern de l’Estat que variï la seva posició en la 

Comissió del Pacte de Toledo i que, sobre la base del diàleg i l'acord 

social i polític amplis, es posin en marxa les mesures necessàries per 

garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions, tal com s'ha 

anat fent des de 1995 amb excel·lents resultats. 2- Cal que es recuperi 

l'índex de revaloració de les pensions, i que sigui pactat en el marc del 

diàleg social, que garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu 

durant tot el període de percepció, i, mentre això no es produeix, el 

Govern ha de garantir un flux de recursos sostingut i suficient en el 

sistema de la Seguretat Social. 3- Exigir una renda mínima estatal, per 

millorar una llacuna molt concreta i molt àmplia que avui té el sistema 

de protecció social, ja que no està dissenyat per protegir els que mai 

han tingut una ocupació i la busquen (joves sobretot, però també 

dones) i els aturats de llarga durada (avui ja d'un perfil 

sociodemogràfic amplíssim), que veuen esgotades les prestacions 

d'atur, i que es troben en una situació de necessitat perquè ni ells ni els 

seus entorns familiars tenen ingressos suficients. 4- La lluita contra la 

desigualtat i la pobresa ha de ser la prioritat que guiï les decisions 

econòmiques i laborals, perquè, tot i que Espanya ha recuperat el 2017 

el volum de PIB previ a la crisi, el repartiment d'aquesta riquesa és 

molt desigual. 5- Exigir al Govern espanyol mesures eficaces contra la 

pobresa energètica, i establir un autèntic bo social per a l'electricitat i 
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el gas, que garanteixi el subministrament bàsic de totes les llars i 

impedeixi els talls de subministrament, tenint en compte els membres 

de la unitat familiar i el nivell de renda. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per 

la Sra. Andrés, amb el posicionament favorable de tots els grups 

municipals i del Sr. Ardanuy, excepte dels grups de Ciutadans, del 

Partit Popular, i de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

4.- Atès l’atac contra les instal·lacions en què es troba la seu i redacció 

del diari digital Crònica Global, al cèntric carrer Casp de Barcelona, 

entre les 3 i les 4 de la matinada d’aquest dijous, 25 de gener. 

 

Atès que aquest és el quart atac consecutiu en els últims mesos. 

 

Atès que en aquesta ocasió tres encaputxats han realitzat pintades 

sobre la façana del mitjà i han atacat armats amb martells els vidres 

que permeten veure les pantalles en què es reprodueixen les 

informacions elaborades per l’equip professional del digital. 

 

Atès que aquest atac ha estat reivindicat en una de les pintades 

realitzades per l’organització Arran. 

 

Atès que aquests fets s’han produït amb posterioritat a la celebració de 

la Junta de Portaveus. 

 

Atès que en els darrers mesos s’han produït també accions violentes 

contra altres mitjans de comunicació, com Catalunya Ràdio. 

 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 

101.1 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 

presentem al Plenari del Consell Municipal la següent declaració 

institucional d’urgència: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: Condemnar els atacs contra mitjans de comunicació com 

Crònica Global o Catalunya Ràdio que s’han produït en els darrers 

mesos, que són una mostra de violència i incitació a l’odi i 

constitueixen un atemptat contra la llibertat d’expressió i la 

convivència, i mostrar la solidaritat amb aquests mitjans de 

comunicació i els seus treballadors. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel 

Sr. Fernández Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups 

municipals i del Sr. Ardanuy, excepte del grup de la CUP - Capgirem 

Barcelona. 



Ref.: CP 

01/18 V: 

16/02/2018 

 

 

5.- La Casamance, regió del Senegal, viu en un conflicte cíclic arran de 

l’herència colonial deixada per francesos i portuguesos. Com 

acostuma a passar a l’Àfrica els conflictes actuals responen a divisions 

territorials impulsades per potències occidentals per tal de repartir-se 

els béns materials del continent africà. D’aquelles divisions, en surten, 

en gran part, els conflictes actuals, sovint alimentats per les grans 

potències per tal de mantenir els països africans en situació constant 

d’inestabilitat, i així fer-ne més fàcil l’explotació. 

A Casamance, el conflicte entre el Govern del Senegal i la guerrilla 

d’alliberament nacional té com a hostatges i víctimes la població civil. 

Aquest conflicte pren forma el 1982 i es perpetua fins a l’actualitat; fa 

tot just dues setmanes 13 civils que recol·lectaven fusta van ser 

massacrats a trets. Des de l’inici del conflicte armat hi ha hagut 

diversos “altos el foc” i intents de converses per dur a terme processos 

de pau, tots ells ofegats pel soroll de les armes. 

La ciutat de Barcelona ha de ser una part activa de la solidaritat 

internacionalista, fidel a l’actitud dels seus veïns i veïnes, atesa la seva 

història de compromís amb el moviment per la pau i la solidaritat 

internacional, amb els exemples més recents del moviment al “NO A 

LA GUERRA”, la lluita contra la globalització o les acampades pel 

0,7% en cooperació internacional i el seu compromís actual amb el Pla 

director per la justícia global. 

 

Per aquests motius: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar 

donant suport a la població de Casamance i a destinar-hi els recursos 

necessaris per mitjà d’organitzacions de la ciutat que tinguin 

coneixement de la regió, com el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 2. L’Ajuntament de Barcelona reforçarà el seu 

treball amb la comunitat de la Casamance a Barcelona. 3. 

L’Ajuntament de Barcelona demana al Govern del Senegal que reforci 

el procés de pau amb la guerrilla d’alliberament nacional per tal que 

sigui més estable que els anteriors. 4. L’Ajuntament de Barcelona 

difondrà públicament aquesta declaració institucional i es compromet 

a elevar-la al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del 

Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i al 

Govern del Senegal. 
 

La Sra. REGUANT saluda el company Ybra de Casamance. 
 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per 

la Sra. Reguant, per unanimitat. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la 

sessió a les quinze hores i quaranta-cinc minuts. 


