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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-SET d’ABRIL 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, Josep M. 

Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Mercè 

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 

Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, 

Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José 

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

Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel 

Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 

Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, María José Lecha 

González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura i el Sr. 

Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi 

Cases i Pallarès, que certifica. 

 

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

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

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

tercera del Reglament orgànic municipal, segons redacció donada en 

la modificació del reglament esmentat, aprovada definitivament per 

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

 

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

 

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

les nou hores i trenta-cinc minuts. 

 

El Sr. ARDANUY demana la paraula per una qüestió d’ordre, i fa 

constar la seva adhesió a la declaració institucional que fa una estona 

han acordat els grups municipals com a denúncia per la sentència 

judicial arran del cas de violació a Navarra. 

 

Seguidament, la Sra. ALCALDESSA anuncia que es retiren els 14 i 

16 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. TRIAS puntualitza que van demanar la modificació de l’acta de 

la sessió ordinària del 10 d’abril, atès que en aquella sessió es van 

adreçar unes expressions molt dures a un regidor del seu grup, i 
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voldria donar l’oportunitat al tinent d’alcaldia de rectificar-les. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que la demanda del regidor no pertoca 

en aquest punt, ja que l’acta de la sessió reflecteix el que s’ha dit, i les 

discrepàncies arran de les intervencions s’han de discutir en un altre 

punt del plenari o fora. 

 

Es donen per llegides les actes de la sessions ordinàries de 23 de març 

i 10 d’abril de 2018, i de la sessió extraordinària de 10 d’abril de 

2018, 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 22 de març de 2018, que nomena membre del 

Consell Rector de l’IM d’Educació de Barcelona el Sr. Jordi Tartarín 

del Cacho, en representació del Grup Municipal de la CUP. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 22 de març de 2018, que primer, nomena la 

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago i la Sra. Gemma Tarafa Orpinell com 

a membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat; segon, designa la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

vicepresidenta del consell esmentat, en substitució de la Ima. Sra. 

Carmen Andrés Añón, que restarà com a membre, i tercer, deixa sense 

efecte els nomenaments de la Sra. Natalia Rosetti Maffioli i del Sr. 

Joan A. Verdaguer Vizcarra com a membres del Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2018, que designa la Ima. Sra. 

Montserrat Ballarín Espuña i el Sr. Raúl Medina Román membres del 

Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona en 

substitució, respectivament, dels Srs. Joaquim Mestre Garrido i Luis 

Calonge Coch. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2018, que fixa, com a festes 

locals per celebrar durant l’any 2019 al terme municipal de Barcelona, 

els dies: 

 

 10 de juny, dilluns de Pasqua Granada 

 24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2018, que designa patrons de la 

Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 

(BIT HABITAT) i proposa al Patronat de la fundació esmentada el 
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nomenament de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a vicepresidenta 

segona. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2018, que nomena el Sr. Joan 

Subirats Humet membre del Patronat de la fundació privada Casa 

Amèrica de Catalunya, en representació de l’Ajuntament de 

Barcelona, i en substitució del Sr. Xavier Marcé Carol. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2018, que modifica l’annex del 

Decret de l’alcaldia S1/D/2018-00617, de 9 de març de 2018, en el 

sentit d’afegir les matrícules dels llocs de treball ocupats inclosos a 

l’expedient, per a la seva notificació. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2018, que crea la Taula de 

Coordinació de Serveis d’Atenció i Informació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona, fixa la seva composició i assigna les seves 

funcions. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 12 d’abril de 2018, que delega en el gerent del 

Districte de les Corts, el Sr. Joan Cambronero Fernández, totes les 

facultats i atribucions assignades a la gerent del Districte de Sant 

Andreu, la Sra. Carme Turégano López, en mèrits dels acords 

d’aprovació de les diferents transferències i dels decrets de delegació i 

desconcentració de funcions al seu favor vigents a data de la signatura 

del present decret, per tal que substitueixi l’absència de la gerent del 

Districte de Sant Andreu durant el període comprès entre el 28 d’abril 

i fins al diumenge 6 de maig de 2018, ambdós inclosos. 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 12 d’abril de 2018, que delega temporalment 

durant l’absència de la regidora Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, la 

resolució dels procediments de llicències d’ús comú especial de la via 

pública del Districte d’Horta-Guinardó, a favor de la Gerència del 

districte esmentat. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 12 d’abril de 2018, que delega temporalment, 

durant l’absència de la regidora Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, les 

facultats que li hagin estat delegades per aquesta Alcaldia per raó de la 

seva condició de regidora del Districte d’Horta-Guinardó, i d’altres 

concretes que li hagin estat delegades igualment, a favor de la regidora 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 12 d’abril de 2018, que delega temporalment, 

durant l’absència de la regidora Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, les 

facultats que li hagin estat delegades per aquesta Alcaldia per raó de la 

seva condició de regidora de Mobilitat, i d’altres concretes que li 

hagin estat delegades igualment, a favor de la regidora Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid. 

 

b) Mesures de govern 

c) Informe 
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1.- Unitat contra l’Exclusió Residencial. Informe de gestió 2017. 

 

El Sr. MONTANER indica que avui presenten l’informe de gestió 

corresponent al 2017 de la Unitat contra l’Exclusió Residencial 

(UCER), creada a finals del 2015, que respon a una política pionera en 

tot l’Estat i que suposa un canvi de paradigma. En aquest sentit, 

destaca que l’Administració local assumeix un paper proactiu en la 

detecció i prevenció de desnonaments, així com en l’acompanyament 

de les persones afectades fent mediació a fi de buscar una solució als 

desnonaments per motius econòmics. 

Seguidament, fa referència a algunes dades contingudes a l’informe, i 

remarca que segons fonts judicials, el descens dels desnonaments 

entre el 2014 i el 2017 ha estat d’un 22,35%, i les deteccions de casos 

efectuats per la UCER ha augmentat d’un 240%. Precisa que les dades 

apareixen desglossades per districtes, i indica que durant el 2017 la 

unitat va atendre 2.351 noves famílies, que significa més de set mil 

persones, la majoria dels casos amb presència de menors d’edat. 

Assenyala que la meitat dels desnonaments són impulsats per grans 

tenidors, amb els quals és molt complicat arribar a acordar solucions, 

especialment amb les entitats financeres, arran de la supressió per part 

del Govern de l’Estat i el TC de les lleis autonòmiques que les 

obligaven al reallotjament. 

Concreta que el 2017 es van solucionar un 77% més de casos que no 

pas l’any anterior mitjançant la Mesa d’Emergència, amb acords amb 

la propietat a partir de la mediació, solucions temporals d’allotjament 

en pensions o apartaments, o ajuts al pagament del lloguer d’un altre 

habitatge; i destaca que en un 16% de casos les famílies ateses van 

poder continuar al seu habitatge una vegada iniciat un procés de 

desnonament arran del pacte amb la propietat. 

Indica que els casos no resolts fan referència a famílies que en data de 

finals de desembre encara romanen al seu habitatge mentre continuen 

les gestions. 

Diu que una mica més del 80% de casos que han arribat a la Mesa 

d’Emergència entre el 2015 i el 2017 han estat valorats favorablement, 

i ho compara amb el fet que entre el 2009 i el 2014 aquest percentatge 

no arribava al 65%; afegeix que en un període de tres anys, doncs, 

s’han adjudicat 895 pisos mitjançant la Mesa d’Emergència, dels quals 

gairebé el 80% l’ha posat aquest ajuntament. 

En conseqüència, considera que aquest resum demostra que s’ha 

consolidat l’activitat de la UCER, però també reflecteix els greus 

problemes a què s’ha d’enfrontar, com ara que el 87% de casos de 

desnonament són en l’àmbit del lloguer, el 51% de lloguers legalitzats 

i el 36% de situacions a precari, fet que significa que la Mesa 

d’Emergència no pot fer front immediatament a tots els casos que li 

arriben. 

Constata, en aquest sentit, que cap administració local pot fer front en 

solitari a l’emergència habitacional, ni a l’endarreriment de més de 

cent anys que porten en unes polítiques d’habitatge sòlides i 

continuades. 
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Afegeix que s’ha de tenir en compte, a més, que el 80% de casos 

impliquen persones que s’han dirigit directament a les oficines 

d’habitatge, i només en un 10% de casos el TSJC els ha facilitat la 

informació des del primer moment. 

Remarca, per tant, que la UCER ha sigut plenament activa i 

imprescindible, tot i que la situació fa que gairebé el 80% de pisos els 

aporti aquest ajuntament, quan el dret a l’habitatge està garantit per la 

Constitució espanyola i és una competència de les autonomies. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix, en nom del seu grup, la presentació d’aquest 

informe al regidor Montaner, i diu que el primer que els porta a pensar 

és que per primera vegada en tres anys reconeixen que no totes les 

eines per solucionar l’emergència habitacional estan en mans de 

l’Ajuntament o del món local en general, ja que fins ara el Govern 

atribuïa tota la culpa de la situació al govern de l’alcalde Trias. 

Feta aquesta observació, es ratifica en el fet que el seu grup està 

fermament compromès a donar les millors respostes i tan 

consensuades com sigui possible a l’emergència habitacional que en 

aquests moments pateix tanta gent. Remarca que per aquest motiu van 

donar suport al Pla d’habitatge, havent-lo negociat prèviament, i 

també al desplegament del conjunt d’accions com a conseqüència de 

la seva aprovació; i assegura que es mantindran en aquesta posició, 

amb esperit crític. 

Reconeix que també han estat crítics a l’hora d’analitzar l’actuació de 

la UCER per a la provisió d’alguns llocs de treball de la unitat. En 

aquest sentit, consideren que s’ha de dir clarament que el Govern ha 

pagat favors polítics a organitzacions properes a Barcelona en Comú, 

com és el cas de l’Observatori Desc o la PAH. 

Manifesta que tot i considerar que la feina a la UCER és correcta, en 

queda molta per fer, ja que hi ha moltes necessitats que no estan 

cobertes, com ha reconegut el mateix regidor. 

Fa referència, també, al fet que el Consell Comarcal del Barcelonès, 

per tant Regesa, ha col·laborat a l’hora d’arribar a un acord amb 

l’Ajuntament, a fi que hi hagi personal especialitzat d’aquest ens 

comarcal adscrit a la UCER per donar resposta a les necessitats 

habitacionals. 

Pel que fa al descens dels desnonaments que ha apuntat el Sr. 

Montaner, reconeix que és així, però adverteix que encara estan molt 

lluny de les xifres òptimes; com tampoc no s’han d’acontentar dient 

que la Generalitat no fa prou o que l’Estat practica una política gasiva 

en l’àmbit de les inversions en habitatge públic. 

Afegeix que a tot això s’hi suma un increment dels preus dels lloguers 

del 30%, que, en part, també s’ha d’atribuir a aquest ajuntament. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix al Sr. Montaner la presentació d’aquest 

informe, tot i que considera que és massa optimista i que convindria 

ser més realistes, més encara quan a Barcelona hi ha un 20% de 

persones en risc de pobresa, una dada que s’obvia a l’informe. 

Constata que a la ciutat existeix un autèntic problema d’habitatge, que 

els preus dels lloguers són els més elevats de la història, cosa que fa 
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que el 34% de despesa anual de les llars es destini al seu pagament. 

Tanmateix, confirma que en els tres anys de mandat de Barcelona en 

Comú la gestió del parc d’habitatge públic no s’ha fet bé i no ha 

complert les promeses que va fer. Així, assenyala que segons la PAH 

a Barcelona hi continua havent entre quaranta i cinquanta 

desnonaments setmanals, i s’han produït més de dos mil cinc-cents 

llançaments. 

Observa que el Govern se sent satisfet de la feina de la UCER, tot i 

que recorda que segons les seves mateixes dades, en el 58% dels casos 

atesos per aquesta unitat el problema l’han resolt els mateixos 

interessats. Igualment, comenta que a l’informe no s’especifica si les 

solucions són a curt o a llarg termini, i recorda que els grups ho van 

preguntar arran de la presentació de l’informe corresponent al 2016. 

Remarca que només hi ha un 3% de famílies que tenen un règim de 

lloguer social; i la Mesa d’Emergència Habitacional no dona resposta 

a tothom qui ho necessita, com és el cas de 385 famílies 

comptabilitzades el març d’enguany, que esperen resposta de la Mesa 

d’Emergència Habitacional. 

Recorda que el Govern proclamava que resoldria el problema de 

l’habitatge i que aturaria els desnonaments, però la realitat demostra 

que està molt lluny d’aconseguir-ho; precisa, en aquest sentit, que la 

Mesa d’Emergència Habitacional té una mitjana d’adjudicació 

d’habitatges de divuit mensuals. 

Afegeix que també es va anunciar que la UCER faria assessorament 

als veïns que patien ocupacions il·legals, però constata que a l’informe 

no s’esmenta aquest punt. 

Pregunta al regidor, i li exigeix una resposta concreta, sobre la 

promesa del Govern de quatre mil habitatges, quants n’hauran lliurat 

al final del mandat, ja que en el període 2016-2017 només s’han lliurat 

les claus de 186 dels 580 habitatges protegits, 207 dels quals són 

habitatges socials i altres habitatges estan afectats urbanísticament o 

en la categoria de dret de superfície. 

 

La Sra. BENEDÍ també agraeix al regidor la presentació de l’informe, 

en què es fa una radiografia resumida de l’estat de la qüestió, amb 

dades generals sobre lloguer privat, compravenda privada, o el nombre 

de persones desnonades. 

Diu que han pogut constatar que, com sempre, no hi apareixen dades 

que també són d’interès, com ara sobre les promocions que ha fet 

l’Institut Municipal de l’Habitatge, més enllà d’una explicació molt 

escassa que en tancar l’exercici del 2017 es treballava en 55 

promocions i 3.884 habitatges, a banda de les 7 promocions ja 

finalitzades el 2017. Pregunta, doncs, quines són aquestes promocions, 

quin règim de tinença tenen, quin calendari, o en quin estat d’execució 

estan, atès que continuen sense saber-ne res després d’haver-ho 

preguntat en nombroses ocasions. 

Centrant-se en els llançaments, diu que es confirma que es concentren 

a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris, uns districtes amb un 

gran nombre de col·lectius vulnerables. Precisa que s’haurien 

d’analitzar les xifres per barris; en aquest sentit, remarca el cas de 
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Ciutat Vella, que, a banda de ser on es produeixen més llançaments, 

és, alhora, on més contractes de lloguer es fan anualment. Considera, 

per tant, que calen mesures específiques per a cada barri, ja que tot i 

que la casuística és global, hi ha petites especificitats en cada lloc. 

Observa que en les conclusions de l’informe s’hi diu que el mercat de 

lloguer no satisfà l’accés a un habitatge assequible; i s’hi torna a dir 

que volen fer un estudi de les modalitats del lloguer d’habitatges, dels 

tipus de contracte i de propietaris, o el percentatge que es destina al 

pagament de les rendes; igualment, es parla d’establir protocols en 

justícia a fi de conèixer amb antelació suficient els processos de 

desnonament i si se’n poden derivar llançaments, i recorda que 

aquestes dues propostes fa tres anys que les escolten sense que es 

materialitzin en res. Adverteix que és hora d’actuar i acabar de fer 

estudis. 

Destaca que a l’informe també hi consta que l’UCER ha incrementat 

l’atenció a les famílies d’un 50%, cosa que els fa sospitar que s’han 

maquillat les dades, ja que allò que els arriba és que la part de 

disciplina no funciona, que els expedients triguen mesos a 

inspeccionar-se i anys a resoldre’s i sense retorn a les oficines; i que la 

majoria d’actuacions davant la pèrdua de l’habitatge ja es feien abans 

de la creació de la UCER des de les oficines. 

Considera que de tot plegat queda clar que cal augmentar el nombre 

d’habitatges per fer front a les emergències. I afegeix que abans de 

pensar a canviar el reglament de la Mesa d’Emergències per ampliar 

supòsits han de preveure que hi haurà els pisos per donar resposta a 

l’increment de la demanda o, altrament, es creen falses expectatives a 

persones amb vulnerabilitat. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la presentació de l’informe, així com la 

feina dels treballadors i treballadores de la UCER i de les oficines 

d’habitatge. 

Dit això, manifesta que estan d'acord amb el Govern en la necessitat 

d’impulsar àmplies polítiques públiques per facilitar l’accés a 

l’habitatge; que cal incrementar el mercat de lloguer social i 

assequible. Recorda, en aquest sentit, que Barcelona ha arribat a tenir 

en mandats anteriors fins a un 30% de mercat de lloguer, que és una 

xifra molt superior a la d’altres ciutat de l’Estat. 

Afegeix que estan d’acord que la Generalitat i l’Estat han de fer més 

esforços en tot allò que són les seves competències, el pes de les quals 

recau ara en aquesta administració. 

Subscriuen que cal combatre grans dificultats, i que la LAU no hi 

ajuda, atès que penalitza els llogaters; recorda, en aquest sentit, que 

aquest ajuntament va fer una crida a reformar o derogar les 

penalitzacions que imposa la llei esmentada; i també que la mitjana de 

lloguer de 877 euros a Barcelona és causa que un 85% dels 

llançaments siguin per impagament del lloguer. 

Remarca, igualment, la necessitat de disminuir el nombre de persones 

que actualment són al registre de sol·licitants d’habitatge —més de 

setanta mil—. Assenyala, també, que el 2016 es van posar a disposició 

de la Mesa d’Emergència 301 habitatges, mentre que el 2017 només 
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se n’hi han posat 145, i pregunta al Govern com pensa resoldre 

aquesta situació. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el seu grup troba encertat que se 

centralitzin els esforços per resoldre els problemes d’habitatge, i 

especialment parant atenció a les famílies més vulnerables, mitjançant 

la UCER. 

Això no obstant, considera que la majoria de qüestions que es tracten a 

l’informe responen a una operació de maquillatge; recorda, en aquest 

sentit, que Barcelona en Comú es presenta com el garant d’una ciutat 

lliure de desnonaments, però quan es valoren les xifres es pot 

comprovar que els desnonaments continuen produint-se —2.519 

segons l’informe—; i afegeix que a l’informe s’esmenta que el 84% 

van ser motivats per l’impagament del lloguer. 

Posa en relleu, però, que moltes de les actuacions que s’han pogut fer 

mitjançant la UCER han estat possibles gràcies a les lleis estatals. 

Remarca que la principal competència d’aquest ajuntament és atendre 

i localitzar un habitatge de protecció oficial per a les persones que han 

patit un desnonament, i constata que és en aquest punt en què es 

produeix el col·lapse, i concreta que es resol només el 58% dels casos 

atesos i amb una gran lentitud en la tramitació. 

Afegeix que aquest ajuntament tampoc no respon com ho hauria de 

fer, ja que no es fan els habitatges de protecció que havia promès el 

Govern, mentre que tenen 83 solars municipals pendents de fer-hi una 

promoció. 

Insisteix que la plena competència d’aquest ajuntament és atendre i 

donar una sortida a les persones afectades per un desnonament, i que 

és aquí on fallen, tot i que ho amaguen culpant-ne la política i les lleis 

estatals en matèria d’habitatge. 

Entén que les dades són clares en aquest sentit, i que si han disminuït 

els desnonaments arreu de l’Estat, també a Barcelona, ha estat arran de 

la recuperació econòmica. 

Precisa que el seu grup discrepa amb el fet que un 73% de l’actuació 

de la UCER s’adreci a l’atenció als desnonaments d’habitatges 

ocupats il·legalment; i afirma que estan en total desacord que faci 

aquesta mediació i, altrament, entenen que han de prestar molta més 

atenció a les famílies que necessiten un habitatge. I afegeix que 

tampoc no poden crear un dret preferent per a les famílies i persones 

que han ocupat un habitatge per sobre de les que estan apuntades als 

registres per ser ateses, que estan col·lapsats per manca d’eficàcia en 

la tramitació dels expedients. 

 

La Sra. ROVIRA addueix que avui podria fer la mateixa intervenció 

que va fer l’any passat en el ple de l’abril, en què es va presentar 

l’informe corresponent al 2016, atès que si alguna cosa constata el 

d’enguany és que tot continua igual. Això no obstant, reconeix que no 

es pot negar que la UCER està assistint molts desnonaments i que està 

fent-ne aflorar d’altres que romanien ocults, però la realitat és que es 

continua amb el mateix coll d’ampolla que ja van denunciar llavors, 

atès que no s’estan donant prou solucions a les situacions 
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d’emergència habitacional. 

Posa de manifest que durant el 2017 s’ha incrementat l’atenció a mil 

famílies respecte a l’any anterior, i la resolució de casos només ha 

augmentat en sis-cents, de manera que es continua arrossegant el 

dèficit de solucions a la garantia del dret a l’habitatge. I destaca que 

més de la meitat de les solucions són a partir de recursos propis, 

aportats per la mateixa unitat de convivència afectada o pel seu entorn 

proper; és a dir, que de 1.362 casos només 572 han estat solucionats 

directament amb recursos municipals, cosa que evidencia que falten 

recursos en el conjunt de les administracions públiques. 

Afegeix que, si es fa una visió retrospectiva, es pot comprovar que 

d’ençà del 2015 s’han atès unes cinc mil famílies, s’ha resolt una mica 

més de la meitat de casos, però s’està generant un coll d’ampolla que 

sense una actuació contundent que vagi a l’arrel de la situació 

d’emergència habitacional, i per tant que revisi el model de ciutat, serà 

impossible d’assumir d’aquí a no gaire temps. 

Expressa, igualment, la indignació del seu grup pel fet que determinats 

partits avui pretenguin donar lliçons en matèria d’habitatge, i precisa 

que ho diu especialment pel Grup Demòcrata, el PP i Ciutadans, que 

són artífexs de l’aprovació d’una llei de desnonament exprés; recalca 

que els sembla una vergonya que avui es creguin legitimats per exigir 

solucions al Govern municipal en matèria d’habitatge. 

Finalment, reitera que entenen que el model de ciutat està íntimament 

lligat amb el model d’habitatge i a la garantia d’accedir-hi, i que no 

poden continuar permetent que lobbies turístics decideixin les 

polítiques públiques respecte al turisme, atès que això està directament 

vinculat a la possibilitat d’accés a l’habitatge. Afegeix que no poden 

continuar precaritzant els treballadors i les treballadores mitjançant les 

múltiples externalitzacions, ja que això també està relacionat amb la 

possibilitat d’accedir o no a l’habitatge. 

En conseqüència, reclamen una visió oberta i àmplia i solucions 

integrals que abordin el model de ciutat per garantir clarament el dret 

a l’habitatge també des d’aquest ajuntament. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix al regidor Montaner la presentació 

d’aquest informe, que entén que constata que l’habitatge continua sent 

un gran repte de ciutat en les seves múltiples facetes, entre les quals 

esmenta especialment l’emergència habitacional. 

Igualment, observa que l’informe posa de manifest que el Govern de 

la ciutat té dificultat per poder fer efectives les teories que ha analitzat 

i desenvolupat, de manera que la resposta que pot donar a la 

ciutadania no està sent la més adequada per acomplir el repte. 

En aquest sentit, remarca que el Govern ha posat al centre de la seva 

acció reptes de ciutat molt importants, però creu que en el cas que els 

ocupa és evident que la resposta no és efectiva i que queda un llarg 

recorregut per fer. I conclou que el Govern teoritza massa i actua poc. 

El Sr. MONTANER puntualitza que l’informe és sobre la UCER, i 

que l’informe sobre el Pla d’habitatge el 2017 el presentaran al plenari 

del mes vinent, i concreta que els 4.400 habitatges a què s’ha fet 

referència estan en fase de promoció i calen anys perquè siguin una 
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realitat. 

Feta aquesta puntualització, precisa que els tècnics directius de la 

UCER procedeixen de Regesa i també de concursos de licitació 

pública. 

Quant al 58% de les solucions que aporta la UCER, confirma que són 

mitjançant mitjans propis, però sempre amb l’ajut i el suport econòmic 

de l’Ajuntament de Barcelona; i els milers de casos no es resolen tots 

amb parc públic d’habitatge, però sempre amb ajut municipal. 

Pel que fa a les dades que sempre reclama el grup d’ERC, indica que 

en gran part ja estan a disposició al web de l’Observatori Metropolità 

de l’Habitatge, que ha promocionat aquest ajuntament. 

Està d'acord amb l’observació de la Sra. Rovira, en el sentit que cal 

anar a l’arrel dels problemes; i també està d’acord que la darrera llei 

aprovada pel Congrés és absolutament hipòcrita, i que torna a fer 

recaure sobre els ajuntaments la resolució del problema de l’habitatge, 

alhora que és totalment injusta la possibilitat d’un desnonament exprés 

en el cas de privats, fundacions i pisos públics. 

Com a resposta a la pregunta que ha formulat la Sra. Andrés, indica 

que el 2017 han adjudicat menys pisos mitjançant la Mesa 

d’Emergència Habitacional que el 2016, cosa que respon al fet que les 

adjudicacions s’han fet per altres canals i també perquè han reclamat a 

la Generalitat que aporti el 60% que li correspon. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta al Sr. Montaner perquè van prometre uns 

habitatges que ara reconeix que no poden construir. 

I també demana al Govern que diferenciï entre l’ocupació il·legal per 

grups antisistema o delinqüents de la que poden fer famílies 

vulnerables, que entre altres coses tampoc no reben una resposta 

adient per part dels serveis socials. 

 

La Sra. BENEDÍ puntualitza al regidor Montaner que les dades que 

demana el seu grup no consten al web; precisa que no hi són les de les 

cinquanta-cinc promocions d’habitatge, ni on es fan, ni quin règim de 

tinença tindran ni tampoc quin calendari d’execució. 

 

La Sra. ANDRÉS repeteix que s’ha referit al fet que aquest 

ajuntament ha posat a disposició de la Taula d’Emergència 

Habitacional un 50% menys d’habitatges que el 2016, i la Generalitat 

n’hi ha aportat quatre més el 2017. 

Insisteix a preguntar, doncs, els motius d’aquesta reducció 

d’habitatges a disposició de la mesa, i què pensen fer per resoldre-ho. 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (E.08.6004.18) ACTUALITZAR el dret de superfície constituït a 

favor del Consorci d’Hospitals de Barcelona per acord del Consell 
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Plenari de 27 de març de 1992, respecte de la finca de propietat 

municipal situada al carrer Chafarinas, núm. 2-8, on s’ubica el Centre 

d’Atenció Primària Chafarinas, en el sentit d’ATRIBUIR la condició 

de superficiari al Servei Català de la Salut; MODIFICAR la clàusula 

tercera de les condicions reguladores del dret de superfície aprovades 

per l’acord esmentat del Consell Plenari, en el sentit que el termini 

serà de setanta-cinc anys a comptar des de la data de formalització del 

dret, mantenint inalterades la resta de condicions aprovades; 

CONCRETAR la superfície de la finca objecte del dret de superfície 

en 1.197,77 metres quadrats, d’acord amb les operacions de 

morfologia hipotecària realitzades i el plànol annex; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 

definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de 

superfície; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, 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 precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. 

Fernández Díaz, Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

3.- (E.10.6020.17) CONSTITUIR respecte de la finca de propietat 

municipal ubicada a la plaça Sant Bernat Calbó, núm. 2 i 3-5, un dret 

real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per un 

termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, amb la finalitat de 

substituir, per un edifici de nova planta, un dels dos edificis històrics 

que integren el CEIP la Mar Bella que ocupa una part de la finca de la 

plaça Sant Bernat Calbó, núm. 2, així com l’ampliació del CEIP 

esmentat mitjançant la construcció d’un nou edifici de nova planta a la 

part de la finca que dona a la plaça Sant Bernat Calbó, núm. 3-5, 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per 

aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de 

superfície d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR 

l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. MONTANER, que intervé en qualitat de regidor del Districte de 

Sant Martí, explica que l’estiu del 2015 va sorgir la possibilitat de fer 

un monestir a la ubicació de l’antiga església de Sant Bernat Calbó, 

que havia de ser enderrocada per greus patologies estructurals, i van 

convèncer les dues entitats religioses implicades, l’Arquebisbat de 

Barcelona i la Comunitat de l’Anyell de desistir del projecte. Comenta 

que a partir d’aquell desistiment es va començar a treballar per 

adquirir l’antiga església a l’Arquebisbat, i a finals del 2017 es va 

decidir que el solar serviria per ampliar l’escola de La Mar Bella, que 

ha de permetre la creació d’una nova línia i, per tant, millorar 

l’ensenyament públic al districte de Sant Martí. 
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En conseqüència, assenyala que ara s’ha de constituir un dret de 

superfície respecte a la finca de la plaça de Sant Bernat Calbó per un 

període de 75 anys a la Generalitat perquè es puguin fer les obres del 

nou centre escolar. 

Indica que les obres s’inicien el maig, i està previst que per als cursos 

2019-2020 l’escola de La Mar Bella estigui pràcticament enllestida. 

 

La Sra. ROGNONI manifesta que el seu grup està d’acord amb la 

millora i ampliació d’aquest CEIP, que respon a una reivindicació 

veïnal, i confia que es compleixi el calendari previst. 

 

El Sr. BLANCO també expressa el vot favorable del seu grup; això no 

obstant, posa de manifest que els preocupa el nombre de cessions 

gratuïtes que es fan a la Generalitat, com en aquest cas, en què 

l’edifici de l’antiga església ha estat comprat amb fons municipals, 

mentre que aquella administració no fa l’esforç suficient per eliminar 

barracons, ni tampoc no inverteix en habitatge. 

Considera, per tant, que aquest ajuntament hauria de ser més exigent 

amb la Generalitat perquè compleixi amb les seves obligacions. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra que el projecte d’ampliació de l’escola La 

Mar Bella tiri endavant; i posa en relleu que el solar que ocupava 

l’antiga església va ser adquirit per aquest ajuntament arran d’una 

demanda veïnal. I remarca que el grup d’ERC ho va aconseguir 

incloure als pressupostos, així com va ser fruit d’una proposta del seu 

grup el procés participatiu respecte d’això. 

 

La Sra. BALLARÍN avança que el seu grup també votarà 

favorablement la constitució d’aquest dret de superfície, i es mostra 

molt satisfeta per aquesta operació, atès que consideren que és molt 

positiu guanyar per al barri del Poblenou un espai educatiu públic en 

un espai per a usos religiosos. Remarca que aquest canvi d’ús 

permetrà l’ampliació de l’escola La Mar Bella i la dotació d’espai 

cívic i esportiu per al centre, que també haurien de tenir un ús veïnal. 

Per tant, diu que estaran molt atents a les obres d’ampliació del centre 

escolar. 

 

El Sr. MULLERAS diu que el seu grup està a favor de l’ampliació del 

centre educatiu, i atès que van anunciar una inversió de 5,5 milions 

d’euros, pregunta qui assumirà el pagament i si hi haurà 

reconeixement de deute per part de la Generalitat. 

La Sra. REGUANT expressa el vot a favor d’aquest punt. 
 

El Sr. ARDANUY assenyala que votarà favorablement aquest punt en 

considerar que es tracta d’una bona iniciativa, i diu que entén que la 

inversió per a l’ampliació sortirà de fons municipals, ja que es tracta 

d’una reforma, ampliació i millora. I demana a l’Ajuntament que vetlli 

perquè es conclogui al més aviat possible. 

 

El Sr. MONTANER agraeix els suports a aquest punt, especialment al 
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grup d’ERC, que va empènyer des del Districte, que valora com un 

èxit, alhora que es tracta d’una ampliació de gran qualitat 

arquitectònica. 

Així, indica que a fi que les obres tinguin la qualitat necessària el 

Districte afegeix una part, ja que la Generalitat té uns estàndards que 

no arriben per assolir la qualitat que consideren que ha de tenir 

l’edifici. 

 

El Sr. MULLERAS constata la generositat d’aquest ajuntament amb la 

Generalitat, i replica que no és que aquesta administració aporti una 

part, sinó que aporta la meitat del cost de l’escola; de la mateixa 

manera que enguany aportarà quaranta milions d’euros per fer escoles 

que corresponen a la Generalitat. 

Així, retreu al Govern municipal que continuï posant la hisenda 

municipal al servei de la Generalitat, mentre que aquesta 

administració inverteix en equipaments en qualsevol lloc menys a 

Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY replica que no és generositat sinó obligació 

d’aquest ajuntament invertir en equipaments educatius. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 

 

4.- (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en l'exercici de les competències 

reservades al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació 

amb les societats privades municipals Barcelona de Serveis 

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

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

Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle 

de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 

APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 

consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de 

desembre de 2017, integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i 

guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos 

d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents informes de 

gestió. APROVAR la gestió realitzada en l’exercici 2017 pels 

administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la 

distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017, 

segons document que consta a l’expedient. 

El Sr. PISARELLO presenta el punt d’aprovació dels comptes anuals 

de les societats privades municipals, i comença per agrair la feina dels 

treballadors i treballadores de la casa que els han elaborat i que 

cooperen en la gestió de les empreses. Indica que aquests comptes 

tenen l’aval de les auditories, i han estat aprovats pels respectius 

consells d’administració de les societats mercantils. 

Indica que totes aquestes entitats han tancat l’exercici amb un resultat 

positiu, tret d’Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) arran del 

litigi en matèria d’IVA i de la sentència referent a treballadors 

municipals. Això no obstant, confirma que cap no té endeutament a 31 

de desembre de 2017. 
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La Sra. RECASENS comença la seva intervenció agraint també a 

gerents, directors i personal tècnic que ha elaborat aquests comptes 

anuals. 

Critica, però, que el tinent d’alcaldia, malgrat que hagi agraït la feina 

feta, denoti poc convenciment en la importància que implica 

l’aprovació d’aquests comptes anuals, probablement un dels punts més 

remarcables d’aquest ordre del dia. 

Apunta que es tracta d’una facturació de quatre-cents milions d’euros, 

tres mil treballadors i treballadores que tiren endavant assumptes 

essencials com serveis funeraris, polítiques de mobilitat o el parc 

zoològic, entre altres. 

Retreu al Govern la seva manca de transparència, ja que moltes 

empreses no han publicat els seus comptes als webs corresponents, i 

que no elabori l’informe anual de recull de tots els indicadors. 

Precisa que Bimsa i Regesa, les principals empreses inversores, cauen 

d’un 8% i un 12% en les seves inversions; es constata una evolució 

negativa de Barcelona Activa, on el nombre de persones ateses 

disminueix d’un 12%, els joves orientats en centres universitaris en 

3.588, hi ha 239 empreses menys en els programes de creixement, una 

disminució de 24 empreses respecte a l’exercici anterior en incubació, 

147 empreses constituïdes menys, 430 projectes empresarials 

acompanyats menys, o 175 emprenedors menys que el 2016. 

Afegeix que també els preocupa el rumb de BSM, que ha patit una 

pèrdua de 5 milions d’euros en els seus resultats, en gran part a causa 

de la política erràtica del Zoo, que el Govern sembla que té intenció de 

deixar morir per inacció, ja que ha tingut 136.000 visitants menys i 

unes pèrdues desbocades que ja pugen als sis milions d’euros. 

Considera que també s’haurà de parlar amb calma del Pla estratègic de 

BSM, notòriament afectada per les polítiques de mobilitat que, per 

exemple, han suposat una reducció d’1,2 milions d’euros en la 

recaptació de zones blaves i verdes per la desaparició de places. 

Observa que a hores d’ara el Sr. Pisarello desconeix què votarà el seu 

grup, el principal de l’oposició, i tampoc no sap si els comptes de les 

empreses s’aprovaran o no, i creu que Barcelona mereix un esforç més 

important per part del tinent d’alcaldia d’Economia. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que el seu grup també troba a faltar que l’equip 

de govern hagi fet una mínima gestió per saber què votaran respecte 

als comptes de les empreses municipals que gestionen els serveis més 

importants de la ciutat. 

Dit això, avança que el seu grup s’abstindrà en la votació en 

reconeixement als tres mil treballadors i directius de les empreses, que 

estan fent un esforç malgrat la política erràtica i sense empenta del 

Govern; i també justifica el posicionament a fi de no posar més 

entrebancs a la gestió d’aquestes societats. 

Posa de manifest que en tots els casos han constatat la mateixa apatia 

per part del Govern; totes les empreses tenen un baix nivell d’activitat 

i manca d’iniciativa quant a les inversions. 

Indica, començant per BSM, la principal empresa municipal, que ha 
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tingut tres regidors responsables en tres anys i dos directors, cosa que 

entenen que fa impossible aconseguir uns objectius de futur i tenir un 

full de ruta clar. Posa de manifest que aquesta situació ha comportat 

que la gestió de serveis com el Bicing hagin produït pèrdues, i diu que 

confien que amb el nou contracte es puguin pal·liar. Afegeix com a 

exemple més significatiu el del Zoo, que el Govern sempre ha tingut la 

idea de tancar deixant-lo morir, i que no ha rebut cap inversió 

adequada durant els tres anys des de l’inici de mandat, cosa que ha 

produït degradació en les instal·lacions, pèrdua de visitants, pèrdues 

econòmiques, alhora que el menysteniment del benestar animal. 

Assenyala que al final de la legislatura, el Govern municipal presenta 

un pla estratègic, amb una inversió de 64 milions d’euros, sense que 

sàpiguen com es concretaran ni s’executaran, de manera que tot queda 

en l’aire. 

Afegeix que també manca projecte a l’empresa Bimsa, que ha alentit 

les seves inversions, i que a dia d’avui no compta amb projectes 

importants com les inversions en infraestructures i projectes 

emblemàtics a la ciutat. 

En aquest sentit, demana que els aclareixin què ha succeït amb 

l’empresa Mediacomplex, que gestiona l’edifici Imagina, i la venda 

d’accions que hauria significat uns ingressos de 15 milions d’euros, 

més tres milions en concepte de cobrament del deute pendent, que 

encara no s’ha aconseguit cobrar. 

Finalment, fa referència a Barcelona Activa, i reitera que no 

comparteixen el model de gestió ni l’orientació de l’empresa, que 

consideren que hauria d’estar molt més dedicada a la formació de 

determinats sectors de persones desocupades. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix, al seu torn, la feina feta pels tècnics 

municipals en la confecció d’aquests comptes, en els quals dipositen 

total confiança a fi que l’Administració funcioni correctament. 

Fa avinent que, com ja va fer l’any passat, tenint en compte que ara 

vindrà el procés de revisió del Compte general per analitzar al detall 

els comptes de totes les empreses i organismes municipals, faran una 

abstenció. 

 

La Sra. BALLARÍN posa de manifest que avui ha estat el primer cop 

que han escoltat el tinent d’alcaldia responsable parlar de la gestió de 

les empreses municipals; reconeix que aquest mateix assumpte va 

passar per la Comissió d’Economia, però els sorprèn que avui hagi 

estat la primera vegada que ha parlat, i assenyala que no s’ha posat en 

contacte amb els grups que integren el consistori. 

 

El Sr. MULLERAS observa que el tinent d’alcaldia no s’ha referit a 

un seguit d’aspectes d’aquests comptes de set empreses municipals. 

Comenta que, per exemple, no ha explicat l’opinió dels auditors sobre 

Mediacomplex, una operació fallida que es va fer mitjançant Bimsa, 

amb una inversió de 6,6 milions d’euros, i 2,6 milions d’euros d’un 

cànon de lloguer que mai no ha cobrat Bimsa de Mediacomplex; per 

tant, remarca que es tracta de 9,2 milions d’euros que desconeixen si 
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cobrarà l’Ajuntament. 

Afegeix que tampoc no ha esmentat la pressió fiscal que existeix a 

Barcelona, ja que els beneficis de les empreses municipals són 

directament proporcionals a aquesta pressió fiscal contra la ciutadania 

en les taxes i els preus públics. Així, assenyala que avui també 

s’aproven els comptes de Cementiris, amb dos milions d’euros de 

beneficis durant l’exercici del 2017; de manera que durant els tres 

anys de mandat, Cementiris ha tingut uns beneficis de 6,7 milions 

d’euros, i s’ha mantingut durant trenta anys sense abaixar els preus 

dels enterraments. I critica que la manca d’inversió provoca que passin 

coses com l’esfondrament d’un bloc de nínxols al cementiri de 

Montjuïc. 

Remarca que avui aproven uns comptes anuals amb els quals es manté 

un parc d’atraccions públic, mentre deixen que el Zoo mori per la 

inacció del Govern, deixant deu milions d’euros de pèrdues només en 

dos anys. Precisa que durant l’exercici que els ocupa, al Zoo s’ha 

invertit la meitat del que s’havia pressupostat, i s’han reduït d’un 15% 

les visites de les escoles. 

Apunta que els preus dels parquímetres i de la grua estan al màxim 

amb un clar afany recaptatori, alhora que mantenen el servei del 

Bicing, que continua sent un pou sense fons generant més de dotze 

milions d’euros de pèrdues anualment. 

 

La Sra. REGUANT posa de manifest que, tot i que tenen l’oportunitat 

de desgranar una mica la gestió econòmica de les empreses 

municipals, vol referir-se en concret a ICB, que també ha mencionat el 

Sr. Pisarello. En aquest cas, observa que el tinent d’alcaldia s’ha 

referit al litigi sobre l’IVA, i ha esmentat de passada la sentència que 

fa referència a la plantilla. Entén que en aquest cas hi ha un evident 

problema de gestió, que o bé no es fa o bé es fa amb absoluta lentitud. 

Remarca que estan parlant d’unes empreses que donen serveis a la 

ciutat, i entén que haurien de ser exemplars en tot, també en les 

relacions laborals, i que garantissin unes condicions dignes als seus 

treballadors i treballadores. 

Reitera, com fan d’ençà del 2015, que continuen amb la problemàtica 

d’ICB, i malgrat guanyar sentències, només uns quants treballadors 

han estat internalitzats en tot aquest temps, mentre es continuen 

mantenint treballadors en situació de cessió il·legal. 

Consideren, per tant, que aquestes empreses que donen un servei 

públic han de ser exemplars de cara a la resta d’empreses de la ciutat 

de lluita contra la precarietat laboral, i una garantia de drets laborals 

dignes, cosa que actualment no passa. 

Afegeix que també poden parlar de BSM, que en la seva supervisió de 

Mercabarna permet situacions com la de l’escorxador, i consent, 

indirectament, la precarització dels treballadors. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que farà una abstenció en aquest punt, i 

agraeix la feina dels professionals de l’Ajuntament de Barcelona, així 

com l’oportunitat que té aquesta administració de disposar d’unes 

empreses que són, i han de ser, instruments per a una gestió excel·lent 
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en benefici de la ciutadania. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que estan debatent sobre l’aprovació 

d’uns comptes que es pengen als webs corresponents una vegada 

aprovats per aquest plenari, i no estan discutint l’orientació de 

cadascuna de les empreses, ja que han tingut oportunitat de fer-ho a 

bastament en els consells d’administració i en comissió. 

Observa que estan tractant un assumpte que té un component tècnic, i 

no es pot desglossar en quatre minuts l’acció de cada empresa. Així, fa 

notar que podrien desglossar, en el cas de BSM, per exemple, la 

construcció de l’aparcament del Mercat de Sant Antoni, la 

rehabilitació de l’edifici de l’avinguda de Sant Josep de la Muntanya, 

la renovació d’equips informàtics, la millora de les instal·lacions 

d’aparcaments existents, o l’adequació de la tercera planta de l’edifici 

de Torre Llacuna. 

Conclou que podrien fer una llarga llista d’actuacions d’aquestes 

empreses, tenint els comptes damunt la taula i de tot allò que s’ha fet 

en matèria d’inversió. 

Observa que s’ha al·ludit en diverses intervencions a Mediacomplex, 

que no té a veure amb el que estan discutint avui, ja que no depèn 

directament de Bimsa, i s’ofereix per discutir aquest assumpte quan ho 

vulguin però en el context adient. I també, en comissió o en el plenari, 

diu que està plenament disposat a parlar de l’orientació de les 

empreses municipals, i de les seves polítiques laborals. En aquest 

sentit, recorda que quan ha esmentat ICB en la seva primera 

intervenció, ha dit que tenia una pèrdua d’11,8 milions d’euros, que 

s’explica pel reconeixement de les contingències econòmiques 

considerades com a problemes en les declaracions d’IVA en els 

exercicis 2012-2017 i que puja entorn de deu milions d’euros, i d’una 

provisió de contingències per diferències salarials per pagar els casos 

de cessió il·legal de treballadors, que és d’1,7 milions d’euros. 

Conclou, per tant, que s’ha de distingir entre el que avui estan 

discutint en l’aprovació dels comptes de les empreses, i la causa 

general i la mena d’obsessió general per la política del Govern, cosa 

que adreça concretament a alguns grups d’aquesta cambra com el 

Grup Demòcrata o Ciutadans. 

Seguidament, s’adreça en francès a la Sra. Mejías per fer-li avinent 

que no està en posició de permetre’s fer aquesta mena de crítiques 

globals al govern de la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS retreu al regidor aquest apunt de mal gust que acaba 

de fer. 

 

La Sra. RECASENS puntualitza que el d’avui no és un debat tècnic 

com ha dit el Sr. Pisarello. I recorda que Barcelona en Comú es va 

presentar a les eleccions dient que retria comptes a la ciutadania; i avui 

haurien de rendir comptes de la seva gestió pel que fa a les empreses 

municipals. I diu que voldria saber si la Sra. Alcaldessa pensa el 

mateix que acaba d’expressar el Sr. Pisarello. 

Finalment, avança que amb la intenció de no bloquejar els comptes 
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faran una abstenció. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que, malgrat que el Govern no ho 

mereixi, votaran a favor dels comptes anuals de les societats privades 

municipals, que és coherent amb el seu posicionament quant al 

pressupost del 2017 en què s’emmarca l’activitat d’aquestes empreses 

públiques; i atès que van votar afirmativament en aquella ocasió, 

també ho van fer implícitament a la previsió d’ingressos i despeses 

d’aquestes societats. 

Afegeix que a més de donar suport al pressupost del 2017, fins al 

novembre passat el seu grup formava part del Govern de la ciutat i, 

per tant, van ser responsables directes o indirectes de la gestió de la 

totalitat de societats municipals. 

Diu que estan segurs que, com a responsables polítics, els regidors i 

regidores del PSC van fer molt bona feina i, per tant, no 

s’autoesmenaran votant en contra d’aquests comptes; alhora, aprofita 

per expressar el reconeixement a tots els excel·lents professionals que 

treballen en aquestes empreses i que són els qui tenen el mèrit d’una 

gestió exemplar. 

Acaba al·ludint al fet que la mateixa alcaldessa va reconèixer que el 

govern de coalició era bo per a la ciutat, cosa que va mantenir fins 

pocs dies abans que el bloc independentista l’arrossegués a trencar la 

coalició i a fer fora el PSC del govern. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el que avui sotmeten a votació és el 

model empresarial del Govern municipal mitjançant els comptes 

anuals de les empreses, que s’aprovaran gràcies als vots favorables i a 

les abstencions de la majoria de grups, amb la qual cosa legitimen 

aquest model empresarial que inclou més estructures burocràtiques, 

més fiscalitat i preus públics més elevats. Considera que s’ha imposat 

la ideologia per sobre de la gestió, en un model que no és el del seu 

grup i, per tant, avança que votaran en contra dels comptes anuals. 

 

La Sra. REGUANT observa que les xifres i els comptes no són neutres 

i tenen a veure amb les polítiques que es fan, tant internament com 

externament; per tant, entén que és evident que els comptes 

d’aquestes empreses tenen a veure amb les polítiques laborals que 

apliquen; és a dir, són reflex de les prioritzacions polítiques i, en 

conseqüència, no poden pretendre que tot s’acaba amb unes auditories 

i sumes i restes. 

Per tant, i en coherència amb el posicionament que van expressar en 

l’aprovació dels pressupostos del 2017, avança que votaran en contra 

d’aquesta aprovació. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix novament la feina feta pels tècnics 

municipals, i considera que les abstencions demostren que aquest 

debat té un contingut bàsicament tècnic, tot i que torna a dir que estan 

plenament disposats a discutir les qüestions polítiques de fons en 

l’orientació de cada empresa. 

Finalment, informa la Sra. Reguant que ahir es va acordar la 
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internalització dels treballadors d’ICB amb efectes d’1 de maig. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, 

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

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

dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, 

i també del Sr. Ardanuy, i amb el vot en contra dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (EM 2017-12/24) ESMENAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, l’error material que figura en l’acord del 

Plenari del Consell Municipal en la sessió del 23 de març de 2018, en 

relació amb la data de l’informe de resolució de les al·legacions 

presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en el 

tràmit d’informació pública a l’acord de la Comissió d’Economia i 

Hisenda de 5 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació de la 

iniciativa econòmica per a la participació com a soci en la societat 

mercantil de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que esdevindrà 

d’economia mixta, destinada a la creació d’un parc d’habitatges de 

lloguer social, en el sentit que on diu “de data 23 de febrer de 2018” 

ha de dir “de data 7 de març de 2018”; MANTENIR inalterats la resta 

de pronunciaments de l’acord esmentat. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. 

Fernández Díaz, Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.- (548/18) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic a Abacus 

Cooperativa en reconeixement de la seva trajectòria de 50 anys de 

compromís amb l’educació, la cultura i el cooperativisme, que l’han 

convertit en un referent a casa nostra. 

 

El Sr. PISARELLO indica que amb aquesta proposta volen reconèixer 

la feina d’una de les principals cooperatives de Barcelona, que va 

néixer fa cinquanta anys en els temps durs del franquisme, quan un 

grup de pares i mares d’alumnes, amb l’escola de mestres Rosa 

Sensat, van fundar Abacus. Remarca que després de mig segle, 

Abacus s’ha estès per tota la ciutat, l’àrea metropolitana, i pels 

territoris de parla i de cultura catalana, amb quaranta-sis botigues 

actualment. Destaca que ha estat un suport essencial per a la comunitat 

educativa, i a dia d’avui forma una comunitat amb més d’un milió de 

membres entre socis i sòcies de consum, i sis-centes persones 

associades a la cooperativa com a treballadores. 

Igualment, destaca el seu compromís amb l’escola catalana laica, 



129 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

progressista i crítica, labor per la qual ha merescut la placa Francesc 

Macià, i consideren que també mereix el reconeixement de la ciutat de 

Barcelona, no només per la seva tasca durant el passat, sinó perquè 

continua sent motor de canvi en el sector estratègic de l’economia 

social, l’educació i el cooperativisme. 

 

El Sr. CIURANA manifesta el vot favorable i entusiasta del seu grup a 

l’atorgament d’aquesta medalla d’or al mèrit cívic a la cooperativa 

Abacus, que com ja s’ha dit va néixer a finals dels seixanta, que van 

significar un moment fundacional i de construcció de base, 

probablement amb moltes semblances amb l’actual, que també té una 

perspectiva fundacional. 

Per tant, diu que el seu grup no pot més que celebrar la iniciativa i que 

fa que Abacus encara mantingui aquell esperit fundacional; a més de 

les seves facetes d’educació, de moviment cooperatiu, d’estructura 

social amb capacitat de teixir una xarxa de complicitats entre escoles, 

mestres, famílies i, fins i tot, amb els proveïdors, ja que molts dels 

productes indispensables en l’àmbit educatiu porten el segell d’un 

determinat estil. 

Considera, per tant, que aquesta medalla també contribueix a enfortir 

aquests nodes de xarxa que ha creat Abacus. I afegeix que tenen la 

satisfacció que recentment la presidència de la cooperativa recaigui en 

una antiga regidora d’aquest ajuntament, cosa que enforteix que la 

vocació pública i barcelonina es mantindrà durant molts anys. 

 

La Sra. BARCELÓ també fa referència a la fundació de la cooperativa 

Abacus als anys seixanta, en què un grup de pares i mares es van 

ajuntar a fi d’obtenir materials educatius de qualitat, amb la qual cosa 

la cooperativa Abacus ha esdevingut un referent en el món de 

l’educació i de la cultura, i actualment té més de nou-cents mil socis, i 

té quaranta-sis establiments repartits arreu de Catalunya, les Balears i 

València. 

Fa avinent que tot i que el seu grup valora aquest referent en el món de 

l’educació i la cultura, no poden obviar la complicitat d’aquesta 

cooperativa amb l’independentisme, perquè consideren que l’educació 

i la cultura han de mantenir la neutralitat ideològica, respectar la 

pluralitat i, per aquest motiu, avança que s’abstindran. 

La Sra. CAPDEVILA també posa de manifest la satisfacció del seu 

grup per la concessió d’aquesta medalla a la cooperativa Abacus, i 

avança que votaran entusiastament a favor d’aquest reconeixement de 

la tasca que fa d’ençà del 1968. Recorda que van començar en una 

botiga petita a l’Esquerra de l’Eixample, i van contribuir, en una època 

en què no era gens fàcil, a trobar llibres en català per a infants o 

joguines didàctiques. 

Per tot plegat, per la tasca que ha fet Abacus durant aquests cinquanta 

anys, per la manera com s’ha sabut escampar pel territori, per la tasca 

de difusió de la cultura, especialment la catalana, consideren que el 

reconeixement d’aquest ajuntament és molt merescut. 

 

El Sr. COLLBONI també dona suport a l’atorgament d’aquesta 
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medalla a Abacus Cooperativa en reconeixement de la seva trajectòria 

de cinquanta anys de compromís amb l’educació i la cultura catalana, i 

també amb el cooperativisme com a fórmula d’economia recuperada 

en un context polític en el qual el moviment cooperatiu no només 

s’organitzava per generar un sistema alternatiu d’escola catalana, sinó 

que, a més, tenia el seu braç en entitats com Abacus, que van néixer 

amb voluntat de recuperar la cultura catalana i un model educatiu 

alternatiu inspirat en els valors de Rosa Sensat. 

Remarca que Abacus forma part, doncs, de la història col·lectiva i 

compartida, i que aquesta medalla és un reconeixement més que 

merescut, i un exemple per a altres iniciatives de caire educatiu, 

cultural i social amb el model econòmic alternatiu que ha promogut 

Abacus. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta, en nom del seu grup, el 

reconeixement a Abacus Cooperativa, especialment per la seva tasca 

durant la primera etapa en el seu establiment del carrer de Còrsega, 

que es va convertir en un referent de la cultura catalana, de les 

joguines didàctiques i de l’educació social. 

Posa en relleu el lloable projecte inicial d’un grup de pares i mares i 

mestres per proveir de material escolar i productes escolars 

assequibles, i recuperar el cooperativisme a Barcelona. Això no 

obstant, diu que d’aquell Abacus, que treballava en la línia d’un 

projecte integrador, els darrers temps ha passat a ser una cooperativa 

posicionada políticament en el procés independentista i en favor dels 

qui defensen la il·legalitat i, per tant, ha trencat la línia de projecte 

integrador per posar-se al costat d’uns projectes que, al seu parer, són 

de confrontació. 

En conseqüència, anuncia que faran una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA reconeix la tasca de la cooperativa Abacus arreu a 

favor de la cultura i de l’educació, però el seu grup ha expressat 

diverses vegades que no és partidari d’aquesta mena de 

reconeixements institucionals que, en funció del color polític, 

s’atorguen a uns projectes o a uns altres. Reitera que per al seu grup el 

millor reconeixement és el de companys i companyes sense cap 

interès al darrere, ni cap foto políticament correcta, i que expressa 

l’amor per la feina, la militància o la lluita. 

Per tant, com fan sempre, anuncia que s’abstindran en aquesta votació. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable a aquest 

reconeixement que, alhora, és extensiu a una cultura empresarial 

catalana basada en el cooperativisme i l’economia social. Constata que 

l’exemple de la cooperativa Abacus demostra que la cultura, 

l’educació, i una manera de fer empresa diferent són pròpies del país i 

de la ciutat. 

Per tant, creu que aquest reconeixement ha de servir d’estímul perquè 

es continuïn creant i desenvolupant projectes empresarials amb 

aquesta base social. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz 

i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i 

Reguant. 

 

7.- (369/2017 DSAJ (78/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició 

presentat pel membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. 

de matrícula 24739, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 

de 21 de juliol de 2017, que va desestimar la seva sol·licitud de 

medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent, ja que no 

s’apreciava la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1. i 

3.2. del Reglament d'honors i recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d'Incendis aprovat pel Consell 

Plenari de 17 de setembre de 1976, atès que l’interessat, en el seu 

recurs, no planteja elements nous o causes justificatives objecte de 

valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, 

d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que els punts 7, 8, 9 i 10 es tractaran 

conjuntament, i es votaran per separat. 

 

El Sr. PISARELLO indica que amb aquests punts de l’ordre del dia es 

ratifiquen unes decisions preses per la prefectura de la Guàrdia 

Urbana; i en aquests casos s’ha de començar plantejant el 

reconeixement i l’agraïment als agents de la Guàrdia Urbana que han 

patit lesions en l’exercici del seu deure, com es faria amb qualsevol 

altre servidor públic. Confirma que tenen tot el suport laboral, mèdic, 

jurídic i social per part del cos i d’aquest ajuntament. 

Dit això, assenyala que el cap de la Guàrdia Urbana ha considerat que 

en aquests quatre casos que els ocupen no concorren els requisits 

d’especial patiment en el compliment de servei, que són els que 

justifiquen la concessió d’una medalla. Precisa que en dos dels casos 

així es va acordar en el ple del juliol de l’any passat amb els vots en 

contra dels grups municipals de Ciutadans i del PP, i ara, seguint els 

criteris dels serveis jurídics consistorials, es desestimen els recursos de 

reposició en considerar que no hi ha elements nous que desvirtuïn el 

contingut dels acords impugnats. 

Indica que en els altres dos casos, el cap de la Guàrdia Urbana també 

ha considerat que concorren els requisits establerts a l’article 1 del 

Reglament d’honors i distincions, que disposen que es reconeixeran 

aquells membres del cos que s’hagin distingit ostensiblement en el 

compliment dels seus deures, tant en el sacrifici patit en ocasió de 

l’exercici de les seves funcions com per les seves continuades i 

rellevants actuacions al servei de la ciutat. 

Precisa que la jurisprudència sobre la matèria també estableix, en 

aquest sentit, que s’ha de premiar la distinció en el compliment del 

deure i no només el resultat desafortunat d’un accident o una agressió 

que es pot reparar i, si cal, indemnitzar per altres vies legals. 

En conseqüència, posa de manifest que la denegació d’una medalla 

quan no concorren elements per atorgar-la no està renyit amb el suport 
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a la tasca que fa la Guàrdia Urbana, però sí que és donar valor a les 

medalles i les recompenses que comporten. 

 

El Sr. MARTÍ, d’entrada, expressa l’absolut suport al cos de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, des del primer agent fins a l’últim 

comandament. 

Dit això, assenyala que no acaba d’estar d’acord amb l’afirmació que 

ha fet el primer tinent d’alcaldia que el govern dona tot el suport a la 

Guàrdia Urbana, i considera que no és així, tal com demostren 

quantitat d’exemples que han tingut ocasió de tractar, especialment en 

la comissió de Presidència. 

Entén que no és agradable haver de donar suport a una desestimació, 

en aquest cas a dues sol·licituds d’atorgar una medalla, així com a dos 

recursos de reposició, que en el seu moment van tractar en la comissió 

de Presidència. Això no obstant, confirma que ho faran perquè hi ha 

uns informes del cap de la Guàrdia Urbana i dels serveis jurídics que 

avalen les desestimacions. 

Confia, però, que si el Govern és capaç en els propers temps d’aprovar 

una modificació del Reglament de medalles i honors de la Guàrdia 

Urbana i d’emergències, situacions com la d’avui es minimitzin i no 

s’hagin de fer desestimacions de medalles a agents de la Guàrdia 

Urbana i d’emergències. 

 

El Sr. SIERRA es dirigeix directament a l’alcaldessa com a 

responsable de Seguretat, i li retreu el que qualifica de vergonya, ja 

que el suport a la Guàrdia Urbana no es demostra amb paraules sinó 

amb fets. 

Insisteix a atribuir la responsabilitat a l’alcaldessa del descrèdit que 

provoquen actes com el que ara es porta a aprovació; i diu que és ella 

qui vol eliminar la USP i la que retira medalles, també és qui no es 

persona com a acusació particular quan agredeixen algun agent del 

cos, que els recorda que són els seus companys. 

Avança que emetran un vot en contra dels quatre punts. Quant als dos 

primers expedients, observa que en el fonament segon de les 

al·legacions dels agents s’hi confirma que en altres casos idèntics als 

seus hi ha agents que han estat mereixedors d’una medalla, i considera 

que la seva denegació rau en una decisió política i no pas meritòria. 

Pel que fa als altres dos expedients, precisa que un dels agents ha estat 

onze mesos de baixa per intentar evitar un furt —remarca que des de 

l’inici de mandat aquests delictes han augmentat d’un 7%—; i en el 

segon cas es tracta d’un agent que, en una situació d’alerta quatre 

sobre cinc i en compliment de les seves funcions, va ser atropellat per 

una moto, al qual es paga aplicant-li el càstig de la segona activitat; i 

aprofita per fer avinent que el seu no està disposat a assistir a més 

pantomimes respecte d’això. 

 

El Sr. CORONAS avança que el seu grup votarà favorablement els 

quatre punts. 

Entenen que, de vegades, la línia per prendre aquesta mena de 

decisions és molt prima, però creu que han de confiar en les persones 
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del mateix cos de la Guàrdia Urbana que estableixen quines 

actuacions del cos són mereixedores d’una distinció i quines no; 

alhora, confien que el nou reglament de medalles i honors de la 

Guàrdia Urbana concreti més objectivament l’atorgament. 

Afegeix que voldrien que el mateix criteri se seguís en altres casos, 

com quan s’atorguen medalles a membres d’altres cossos de seguretat 

pel simple fet de fer la seva feina, sense cap mèrit ni heroïcitat afegits. 

Quant al suport a la Guàrdia Urbana que en moltes ocasions ha reiterat 

el Govern municipal, considera que només cal comprovar el nombre 

d’agents d’aquest cos i de bombers que ocupen aquest matí la plaça de 

Sant Jaume, en una concentració per exigir el respecte als seus drets. 

Diu que no té intenció de fer valoracions concretes, però creu que és 

ben palès que hi ha malestar, que respon a la raó de fons que no se 

senten prou valorats ni amb prou suport per part del Govern de la 

ciutat. 

Finalment, diu al Sr. Sierra que la compareixença que ell anomena 

pantomima, a la qual van assistir representants de diversos grups 

municipals, va ser demanada per l’associació AIL-POL, que treballa 

des de fa molt de temps pels drets dels agents de policia que han patit 

una incapacitat sobrevinguda. 

 

La Sra. ANDRÉS fa un reconeixement, en nom del seu grup, a la tasca 

de la Guàrdia Urbana, especialment en aquests moments complicats. 

Recorda que el seu grup ja va avançar en la comissió de Presidència 

que votaria favorablement aquests quatre expedients, i ho fan sobre la 

base dels informes tècnics i jurídics que avalen les desestimacions, i 

no entrarà en cada cas particular. 

Això no obstant, es refereix a una qüestió que considera important, i 

és la necessitat d’avançar per a l’aprovació del nou reglament de 

medalles i honors a fi de precisar els supòsits concrets, justament per 

evitar tornar-se a trobar en una situació d’haver d’aprovar 

desestimacions com aquestes. 

Puntualitza que el seu posicionament a favor de les desestimacions en 

cap cas representa un menysteniment envers la Guàrdia Urbana i, 

altrament, entenen que el suport es manifesta dotant el cos amb 

recursos suficients humans i materials i, sobretot, que la institució, i 

l’alcaldessa que la representa, li faci costat públicament i explícita, 

especialment en els casos en què hi ha episodis complicats que posen 

en dubte el bon nom i l’honor de la Guàrdia Urbana. 

Finalment, també demana al Sr. Sierra més respecte per la tasca 

d’aquest plenari i per la dels grups municipals. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es pregunta per què per a alguns resulta 

tan fàcil criticar la Guàrdia Urbana, i tan difícil reconèixer els mèrits 

dels seus membres. 

Posa de manifest que avui es debatrà una proposició presentada pel 

seu grup que reprova la gestió de l’alcaldessa, i apunta que una de les 

raons és precisament aquesta que acaba d’esmentar, el fet que se li ha 

escapat de les mans la ciutat també en matèria de seguretat; per la 

manca de suport que, com a regidora de Seguretat, dona al cos de la 
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Guàrdia Urbana. I avança que, una vegada més, reclamaran que cessi 

en aquesta funció i que es designi una persona que s’hi dediqui 

plenament amb eficàcia i amb sentit de ciutat. 

Observa que amb l’aprovació d’aquests quatre punts es refusarà la 

concessió de medalles a agents de la Guàrdia Urbana, un dels quals va 

patir un accident en ser envestit per un vehicle; uns altres dos van ser 

agredits mentre participaven en sengles detencions i van patir ferides 

greus, i un caporal va patir lesions molt greus produïdes per un 

motorista que prèviament havia atropellat quatre agents en un control 

de la policia municipal, i com a conseqüència d’aquestes lesions que 

van causar un any de baixa, aquest agent va rebre la incapacitat total, 

amb la pertinent pèrdua parcial de sou en aplicació d’un injust 

reglament de segona activitat que, a la pràctica, significa l’expulsió 

del cos. 

Considera que la distinció d’aquests agents amb la concessió de les 

medalles és reconèixer la Guàrdia Urbana i el servei que presta com a 

policia de seguretat i convivència. I confia que amb la revisió del 

reglament puguin revertir aquests acords. 

 

La Sra. ROVIRA avança que votaran favorablement tots quatre punts. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que farà una abstenció en els quatre 

expedients. 

 

El Sr. PISARELLO entén que la pretensió del Sr. Fernández Díaz no 

és desautoritzar la prefectura de la Guàrdia Urbana; i reconeix que cal 

estudiar molt acuradament com es fa explícita la diferència entre un 

accident o una agressió, que sempre han de rebre una reparació i una 

indemnització si escau, i quan aquests casos són mereixedors d’una 

distinció o no. 

Precisa que això té a veure amb el reglament d’honors de la Guàrdia 

Urbana, la modificació del qual es portarà al plenari del maig, i confia 

que entre tots els grups es podran posar d’acord per establir els 

supòsits de concessió de distincions, a fi de fer reconeixement adient a 

la tasca de la Guàrdia Urbana. 

Reconeix que cal abordar l’aspecte dels recursos del cos, però no es 

vol estar de recordar que durant el mandat s’han convocat un total de 

319 places, i que l’any passat es va fer la convocatòria de promoció 

interna més important dels darrers quinze anys; i que aquest any s’ha 

pactat amb els principals sindicats de la Guàrdia Urbana una nova 

convocatòria de 150 places. I remarca que si no hi ha més agents al 

carrer és per les limitacions pressupostàries que, hipòcritament, han 

aprovat Ciutadans i el PP, malgrat el posicionament que expressen en 

aquests punts. 

 

El Sr. MARTÍ recorda al Sr. Pisarello que en la darrera sessió de la 

Comissió de Presidència es va votar, a instàncies del seu grup, i es va 

aprovar per majoria, la substitució de la Sra. Alcaldessa com a 

regidora de Seguretat, i que el tinent d’alcaldia no va trigar ni dos 

segons a dir que no farien cas de la decisió. 
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El Sr. SIERRA demana intervenir per una qüestió d’ordre, i demana a 

l’alcaldessa que quan es produeixen manifestacions per part del públic 

li cridi l’atenció, atès que, en una d’aquestes, associacions properes al 

Govern municipal van insultar el seu grup. 

 

La Sra. ALCALDESSA reclama al regidor que s’abstingui de fer 

observacions que no tenen res a veure amb el punt que es tracta. 

I confirma que sempre ha mantingut la mateixa actitud envers 

qualsevol intervenció provinent de la tribuna de públic. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

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

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció del Sr. 

Ardanuy. 

 

8.- (370/2017 DSAJ (45/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició 

presentat per l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de 

matrícula 24778, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 

30 de juny de 2017, que desestima la seva sol·licitud de la Medalla 

d’Honor al Sofriment en la categoria d’argent en no apreciar-se la 

concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del 

Reglament d'honors i recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d'Incendis aprovat pel Consell 

Plenari de 17 de setembre de 1976, atès que l’interessat en el seu 

recurs no planteja elements nous o causes justificatives objecte de 

valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, 

d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

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

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció del Sr. 

Ardanuy. 

9.- (66/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla 

d’Honor al Sofriment, en la categoria d'argent, a l’agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 24279, atès que, d'acord 

amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts a l’article 1 del Reglament 

d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 

Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de 

setembre de 1976. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

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

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció del Sr. 

Ardanuy. 

 

10.- (67/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla 

d’Honor al Sofriment, en la categoria d'argent, al membre de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 28028, atès que, 
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d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts a l'article 1 del Reglament 

d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 

Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de 

setembre de 1976. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. 

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

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció del Sr. 

Ardanuy. 

 

11.- (511/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament 

d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que 

consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la ciutat de 

Barcelona al Sr. Miquel Mateu Pla, acordat pel Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 18 d’abril de 1945. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que els punts onzè i dotzè de l’ordre 

del dia es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. PISARELLO posa de manifest, com ja s’ha comentat en la 

comissió de Presidència, que Barcelona fa avui un pas rellevant més 

contra la impunitat franquista, amb la rehabilitació de 1.600 servidors 

i servidores públics que van ser represaliats per la dictadura pel seu 

compromís amb la ciutat i amb una gestió més democràtica i, en molts 

dels casos, pel seu compromís amb una societat més igualitària, més 

lliure i més fraterna. 

Per tant, acompanyant aquesta decisió, es retiren els honors a l’alcalde 

que els va represaliar, Miquel Mateu, immediatament després del cop 

d’estat. 

 

El Sr. CIURANA avança que votaran favorablement ambdós punts, 

amb què, en la mesura que és possible, intenten corregir la venjança, 

l’arrogància, la mediocritat i la indignitat dels vencedors de la Guerra 

Civil, que a l’empara del feixisme van humiliar, condemnar a la 

misèria i van estroncar projectes vitals i professionals de moltes i 

molts treballadors d’aquesta casa i de les seves famílies. Lamenta, 

però, que hi ha moltes coses que no són reparables, tot i que sí que 

poden reparar la seva dignitat. 

Observa que a dia d’avui novament es troben amb la presència d’uns 

altres inquisidors, el Sr. Rajoy i el Sr. Millo, que sense haver d’entrar 

amb tancs per la Diagonal, però sí amb el 155, han depurat recentment 

275 treballadors públics pel sol fet de pensar com pensen. I confia que 

algun dia els podran rescabalar de l’arrogància i la mediocritat dels qui 

els han cessat. 

 

La Sra. BARCELÓ indica que el seu grup ja va expressar en comissió 

el seu compromís amb el compliment de la legalitat vigent en matèria 

de memòria històrica, de reconeixement de les víctimes mortals i de 

refús a la persecució política del règim de la dictadura i, per tant, 
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expressa el seu vot a favor dels dos punts. 

 

El Sr. CORONAS considera que avui és un dia molt important per a 

aquest ajuntament, i també ho és per als membres del grup d’ERC, ja 

que, finalment, s’anul·laran els expedients de depuració de moltíssims 

treballadors i treballadores d’aquesta casa, el delicte dels quals va ser 

defensar la legalitat republicana i la democràcia. 

Quant a Miquel Mateu, alcalde nomenat pel mateix general Franco, 

diu que també és de justícia retirar-li el més alt reconeixement 

d’aquest ajuntament i que mai no hauria d’haver rebut. 

Fa avinent que voten a favor d’ambdós punts, i precisa, quant als 

expedients de depuració, que ho fan amb un sentiment agredolç, ja que 

han passat molts anys fins a l’anul·lació dels expedients i el 

reconeixement d’aquells treballadors i treballadores municipals. De 

tota manera, consideren que mai no és tard per fer-ho i tenen la 

sensació que aquesta institució reparteix una mica de justícia i de 

dignitat, i considera que a partir d’avui els membres de la corporació 

podran entrar per la porta de la Casa Gran amb un major sentiment de 

dignitat i d’haver rescabalat una mica la injustícia que es va cometre 

en aquell moment. 

Aprofita per reiterar la petició que el seu grup ha fet en diverses 

ocasions que l’Ajuntament de Barcelona organitzi, al més aviat 

possible, un acte públic solemne de reparació davant els familiars dels 

treballadors i treballadores que van ser purgats amb l’entrada de les 

tropes franquistes a Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS valora la importància d’aquest acte, que fan a 

l’empara de la llei de reparació jurídica de les víctimes del 

franquisme, aprovada ara fa un any. 

Manifesta que tal com van fer amb motiu de la presentació de la 

declaració institucional del gener, el seu grup votarà a favor d’ambdós 

punts, i fa un reconeixement exprés als treballadors i treballadores 

municipals que en aquell moment van ser lleials al consistori, a la 

legalitat republicana, i que van ser injustament represaliats i depurats. 

Afegeix que també volen expressar un record a les seves famílies i se 

sumen a la proposta que acaba de fer el representant del grup d’ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que qualificar el president del Govern 

i el Govern d’Espanya amb comparacions amb Franco i l’entrada de 

les tropes franquistes a Barcelona és una infàmia i una indignitat que 

el grup del PP no pot tolerar, i que demostra la pèrdua del més mínim 

sentit comú per part dels qui diuen que defensen la independència, 

però que l’únic que volen és arrossegar Catalunya a una deriva de 

conseqüències incalculables. 

Es pregunta per què transcorreguts 79 anys d’ençà del 1939, aquest 

govern porta a col·lació aquesta proposta, que ja avança que votaran a 

favor del punt dotzè i que faran una abstenció en l’onzè. I justifica 

aquest posicionament perquè si de debò volen fer, des de la memòria 

històrica, un plantejament seriós del que ha estat la història pròpia, 

amb errors i amb tragèdies, afirma que el seu grup està disposat a 
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sumar-s’hi; però ho han de fer amb l’objectiu de cicatritzar ferides i no 

persistir a reobrir-les, per deixar enrere la confrontació i posar en 

comú allò que els uneix, l’esperit de convivència i de democràcia. 

Reconeix que per aconseguir-ho s’hauria d’arribar a un acord de 

condemna unànime del franquisme, per la reconciliació i en favor de 

la memòria històrica, per deixar enrere la tragèdia de la Guerra Civil, 

que com tota guerra entre germans és una tragèdia que costa molt de 

cicatritzar. 

Afegeix, però, que tampoc no es poden permetre les amnèsies 

selectives en la memòria històrica i, per tant, també cal posar damunt 

la taula la repressió republicana dels anys 1936 al 1939 que va costar 

la vida de molts barcelonins i catalans per les seves conviccions 

religioses o pel seu sentiment de pertinença a Espanya. 

Finalment, demana que es faci una revisió individualitzada dels 1.600 

expedients per constatar si tots els casos van ser depuracions en 

aplicació de les lleis franquistes. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que votaran favorablement ambdós punts, 

que consideren que suposen un acte de dignitat i de reparació de la 

memòria històrica, de compromís amb l’antifeixisme a la ciutat i 

contra la impunitat del franquisme. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable als dos punts; i 

observa que on alguns diuen revisionisme, ell diu justícia, reparació, 

honorar els servidors i servidores públics que van ser depurats per 

mantenir fidelitat amb la democràcia. 

Ho considera, per tant, un acte de justícia, i lògic i normal que hi 

puguin votar a favor. 

 

El Sr. PISARELLO diu que li agradaria saber per què el grup del PP 

s’ha abstingut en el punt de retirada de la medalla a Miquel Mateu, i 

creu que és un fet greu. Puntualitza que el que estan fent aquí no és un 

acte nostàlgic de revisionisme, sinó anar contra el negacionisme, que 

és el que, per exemple, va fer el president Rajoy quan va ser ara fa poc 

a l’Argentina, on va retre homenatge a les persones desaparegudes 

durant la dictadura, i quan li van preguntar si pensava fer algun dia el 

mateix amb les víctimes de la dictadura franquista a Espanya va 

mantenir un silenci ominós. 

Recomana la monografia de Marc Gil, Barcelona al servicio del nuevo 

Estado, on s’expliquen moltíssims dels casos de depuracions a 

Barcelona, de persones que eren a l’orquestra municipal, botànics 

cèlebres com Font i Quer, o persones depurades amb l’acusació que 

llegien un determinat diari. I remarca que això no ho va fer qualsevol 

alcalde, sinó l’alcalde Miquel Mateu, que va arribar a l’Ajuntament 

amb camisa blava i fent la salutació feixista; i que la prova gràfica 

d’això la poden trobar al llibre Nazis a Barcelona, lamentablement 

molt poc conegut sobretot pels joves i els nens, on apareix Miquel 

Mateu i Pla rebent Himmler, un dels principals responsables de 

l’holocaust, en aquest ajuntament. 

Recrimina al grup del PP que s’hagi abstingut en el punt en què es diu 
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que aquesta persona no pot continuar tenint una medalla de Barcelona, 

i creu que això diu molt de l’amnèsia que ha practicat el PP, de com 

aquesta amnèsia no és neutral i sí negacionisme. Remarca que 

qualsevol societat democràtica del segle XXI no es pot permetre això, 

ja que la memòria antifeixista és fonamental per a la construcció de 

societats democràtiques. 

Considera que si no accepten això, si no es poden posar d’acord en 

això, no van bé. 

 

El Sr. CIURANA replica al Sr. Fernández Díaz que la infàmia està 

publicada al DOGC i al BOE dels darrers mesos, on consten les 275 

persones cessades per pensar com pensen. 

 

El Sr. CORONAS diu que més enllà dels retrets que han pogut 

escoltar, avui convé posar de manifest la gairebé unanimitat de tots els 

representants d’aquest ajuntament per fer un acte de justícia i dignitat. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que haurien volgut que hi hagués unanimitat en 

la votació d’aquests dos punts, que en aplicació de la llei de memòria 

històrica signifiquen un punt de reparació jurídica, que remarca que ha 

costat molts anys. Precisa que no es tracta de reobrir res sinó de fer 

justícia amb eines jurídiques. 

 

En concloure les intervencions en aquests dos punts, el públic present 

aplaudeix. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

12.- (589/18) ANUL·LAR els expedients de depuració tramitats a l’empara 

de la llei franquista per a la depuració dels funcionaris i funcionàries 

públics de 10 de febrer de 1939, que figuren a la llista número 1 

corresponent a 922 funcionaris i funcionàries destituïts i a la llista 

número 2 corresponent a 696 funcionaris i funcionàries sancionats i 

fins i tot inhabilitats per càrrecs de comandament; RECONÈIXER la 

dignitat d’aquells funcionaris i funcionàries que van passar per un 

procés depurador sense les mínimes garanties de defensa i que van ser 

condemnats i fins i tot van arribar a ser destituïts per haver-se 

mantingut lleials als seus càrrecs i a l’administració a la qual servien; 

INCORPORAR una còpia del present acord a cadascun dels 

expedients de la sèrie de represàlia política (F193) del fons de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’Arxiu Municipal Contemporani, 

perquè es conegui l’anul·lació de les sancions que contenen; 

INCORPORAR una còpia del present acord a cadascun dels 

expedients personals dels funcionaris i funcionàries afectats; 

NOTIFICAR aquest acord als afectats i afectades i a les seves 

famílies, mitjançant la seva publicació a la Gaseta Municipal i al 

BOPB, així com al web de la memòria històrica de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20180091) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total 

de 15.772,77 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el 

pagament de la següent factura que correspon a la despesa generada 

durant l’any 2013 i no reconeguda en l’exercici corresponent: la 

factura número FE2018-02-11, de 13 de febrer de 2018, emesa per 

Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, 

i així regularitzar les despeses generades per l’escreix d’amidaments 

derivat del contracte d’obres de manteniment d’estructures vials i 

espais singulars de la ciutat de Barcelona, durant l’any 2012; 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 

despesa per un import de 15.772,77 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 

pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix 

document. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

14.- (20190001) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de 

recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de 

Barcelona (2019-27), amb mesures de contractació pública sostenible, 

amb núm. de contracte 18000780, mitjançant tramitació ordinària, 

amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor 

estimat del contracte de 3.254.020.934,38 euros. La distribució per als 

lots del pressupost total de licitació és la següent: - LOT núm. 1, zona 

centre, per un import de 930.710.626,48 euros, IVA inclòs; - LOT 

núm. 2, zona oest, per un import de 568.743.360,56 euros, IVA inclòs; 

- LOT núm. 3, zona nord, per un import de 415.418.645,44 euros, IVA 

inclòs; - LOT núm. 4, zona est i neteja de platges, per un import de 

541.722.660,96 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 

AUTORITZAR la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i 

al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el 

desglossament següent: pressupost net, 2.233.268.448,58 euros; tipus 

impositiu del 10 % d’IVA, i import de l’IVA de 223.326.844,86 euros; 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s, atès que l’execució d’aquest contracte 

s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. ENCARREGAR als 

òrgans que tot seguit s’enumeren l’adopció dels actes assenyalats en 

cada cas per a l’execució del contracte esmentat: a) A la Comissió de 

Govern: - La incoació dels expedients relatius a l’exercici de les 

prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de 

contractes del sector públic (LCSP). 
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- L’aprovació de les modificacions del contracte previstes al PCAP 

quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a 

15.000.000,00 d’euros. - Acordar la suspensió temporal del contracte. 

- Aprovar el pagament directe a subcontractistes en els casos previstos 

pel PCAP. b) A la Gerència de l’àmbit material del contracte: - La 

resolució d’incidències sorgides durant l’execució del contracte, 

prevista per l’article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les 

administracions públiques. - L’aprovació de la liquidació del contracte 

amb saldo favorable al contractista si aquest és conseqüència de 

l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP. - La rectificació, de 

conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu, 

d’errors materials, de fet o aritmètics, existents en la documentació del 

contracte i en els actes que es dictin per a la seva adjudicació, 

execució i liquidació. 

 

ES RETIRA 

 

15.- (0181-05-17 IMPJ) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres 

d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de 

l’exemplar que, per les seves característiques peculiars de bellesa, 

raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el terme municipal, d’una 

nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: Celtis australis, ubicat als 

jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, carrer de Muntaner, 282, al 

districte de Sarrià - Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la 

Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

Districte d’Horta-Guinardó - Districte de Sant 

Andreu 

16.- (15ju40 i 17ju58) RESOLDRE les peticions formulades per Regesa el 

31 de maig de 2017 i el 26 de juny de 2017 de liquidació definitiva 

dels convenis subscrits l’1 de juliol de 2000 i de 9 de juliol de 2004 

per a l’execució de la MPGM del primer cinturó, tram carrer Sant 

Quintí a plaça Maragall, i execució de la MPGM del primer cinturó, 

tram Garcilaso, respectivament, en els termes i pels motius que 

justificadament i raonada figuren a l’informe jurídic emès el 26 de 

març de 2018 i que, a l’efecte de motivació, s’incorpora a l’expedient i 

es dona per reproduït. ESTABLIR un saldo resultant de l’execució 

dels convenis d’1.644.369,11 euros a favor de Regesa quant al 

conveni del tram del carrer de Sant Quintí a la plaça de Maragall, i de 

2.656.602,95 euros a favor de l’Ajuntament de Barcelona quant al 

conveni del tram de Garcilaso. TENIR per liquidats definitivament 

ambdós convenis, a l’empara de l’article 51.1 e) de la Llei 40/2015, i 

ESTABLIR un saldo a favor de l’Ajuntament de Barcelona 

d’1.012.233,84 euros. REQUERIR Regesa perquè en el termini d’un 

mes, comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
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ingressi a la Tresoreria Municipal l’import d’1.012.233,84 euros. 

 

ES RETIRA 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

17.- (17PL16473) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, la tercera modificació puntual 

del Pla especial de la nova bocana del port de Barcelona, promogut 

per l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb les modificacions respecte 

al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ explica que aquest pla especial urbanístic és fruit de 

l’acord per a la nova ordenació de tots els espais portuaris de la ciutat 

que van presentar conjuntament amb l’Autoritat Portuària el mes de 

gener passat. Comenta que l’objectiu és millorar la integració de 

l’àmbit portuari a l’urbà i guanyar nous espais públics per a l’ús 

veïnal, avançant en la gestió sostenible de la mobilitat i de reducció de 

les emissions a la zona. 

Indica que aquest acords suposen, en primer lloc, la limitació de les 

terminals internacionals de creuers, i que s’agruparan totes al moll 

adossat amb un màxim de set terminals, i s’alliberaran espais 

llargament reivindicats als molls de Drassanes i de Barcelona per a ús 

públic. 

Indica que un altre dels elements centrals d’aquests acords és que el 

Port elabori un programa concret per reduir les externalitats 

mediambientals que genera el trànsit de creuers, així com un pla de 

gestió sostenible de la mobilitat en aquest àmbit, concretament de la 

mobilitat terrestre dels creueristes. 

Finalment, assenyala que amb el pla urbanístic de la nova bocana que 

avui es porta a aprovació s’ha d’aconseguir un node formatiu i 

tecnològic de nàutica de primer nivell amb propostes com l’impuls i la 

creació del nou espai de nàutica de Barcelona. 

Remarca que aquest pla urbanístic els permet, també, augmentar 

l’espai públic de l’àmbit de la nova bocana en 14.000 metres quadrats. 

I afegeix que s’especifiquen un seguit de regles que garanteixen que 

cap edifici tindrà un ús exclusiu, es limiten els usos que tenen un 

impacte major per a la ciutat, com ara l’ús comercial d’un 20%, i d’un 

15% l’ús de restauració, alhora que afecta tres àmbits especials de 

reordenació i nous usos, com són la Marina Vela, l’edifici central i els 

magatzems del moll de Llevant. Concreta que alguns edificis integren 

nous usos, entre els quals el cultural i el docent, i en l’edifici central 

tenen clar que el projecte que s’hi ubiqui ha de respondre a les 

necessitats dels barris de l’entorn i de la ciutat i, especialment, ha de 

servir per recuperar la relació dels veïnats propers amb el port i amb el 

mar. 

Precisa que el mateix pla inclou que l’ús concret que hagi de tenir 

aquest edifici s’ha d’acordar amb l’Ajuntament; i aprofita per anunciar 
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que per validar els possibles projectes culturals que es puguin 

presentar comptaran amb un equip d’experts en l’àmbit cultural, 

econòmic, artístic i urbanístic per decidir quines són les propostes més 

adients. 

Conclou, per tant, que amb aquesta proposta de regulació urbanística 

la ciutat guanya espai públic, es fa una aposta per la nàutica i es 

construeix, en definitiva, un nou espai ciutadà guanyat al mar. 

 

El Sr. MARTÍ celebra haver pogut arribar a aquest acord amb el Port, 

però diu que mai no s’haurien imaginat que el Govern de la ciutat 

acabaria assumint el que ha acabat signant, atès que fa un parell 

d’anys estaven en contra de qualsevol actuació que impliqués el 

creixement de la zona portuària, amb una base de creixement 

sostenible, òbviament. Per tant, diu que el Govern l’encerta quan 

esmena, i ho valora positivament per a la ciutat i per a tota l’àrea 

metropolitana. 

Remarca que el seu grup ha col·laborat en la consecució d’aquesta 

actuació urbanística des del mandat anterior, amb el Port de 

Barcelona, i vol agrair la feina i la contribució del Departament de 

Territori i dels Serveis d’Urbanisme de la Generalitat, que han 

col·laborat molt amb l’Ajuntament per aconseguir aquest acord de 

ciutat. 

Lamenta, però, que sempre hagin de perdre tant de temps per fer les 

coses, ja que el mateix govern posa massa obstacles per tirar endavant 

projectes de ciutat que són sostenibles, i triguen molt a signar. I 

aprofita per fer referència al fet que la regidora del Districte de Ciutat 

Vella, la Sra. Pin, ha hagut d’assumir que allò que és bo per a la ciutat 

passa per damunt de segons quins plantejaments ideològics 

reduccionistes. 

En conseqüència, diu que subscriuen que hi hagi usos limitats 

comercials i de restauració, que es plantegi la possibilitat que un gran 

projecte cultural de ciutat i de país com el Museu de l’Hermitage, o un 

altre, pugui ser acollit en un espai per a usos culturals i que no només 

es parli de la Barceloneta com d’una zona conflictiva. 

 

El Sr. BLANCO diu que no té intenció de valorar si aquesta és una 

rectificació del Govern o no, i si ni tan sols aquest acord arriba tard, 

malgrat que reconeix que es podria haver signat abans. 

Això no obstant, diu que valoren positivament l’acord i que es 

prenguin decisions a partir del consens entre l’Autoritat Portuària i 

l’Ajuntament, però també amb les entitats veïnals de la Barceloneta, i 

que és d’interès general per a la ciutat. 

Diu que allò que esperen, però, és que el consens es mantingui més 

enllà de l’aprovació del pla en el procés de redacció i d’execució dels 

projectes associats. En aquest sentit, diu que valoren positivament la 

reorganització dels molls, la incorporació de nous espais d’ús públic al 

port i connectats amb la ciutat, i també la ubicació d’equipaments que 

poden ser de gran interès per a l’ús ciutadà. 

Afegeix que també esperen que amb la urbanització d’aquest sector 

definitivament es pugui integrar l’espai de la manera més adequada a 
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la trama urbana; i adverteix que, sobretot, cal parar atenció als 

aspectes de mobilitat i de convivència a l’espai públic. Diu que estan 

convençuts que si aquests dos aspectes s’adiuen amb les activitats que 

es desenvolupen a la zona, el projecte serà un èxit. 

 

El Sr. CORONAS avança que votaran a favor d’aquest punt en 

considerar que aquest planejament urbanístic suposa una millora per a 

la ciutat, que concreta força a què es destinarà cadascun dels espais, i 

posa de manifest que el port i la ciutat no poden viure d’esquena, tot i 

les externalitats negatives que genera la infraestructura portuària, entre 

les quals les mediambientals; això no obstant, també s’han de valorar i 

potenciar les externalitats positives que pot propiciar quant a ubicació 

d’activitats i espais d’ús públic, però també llocs de treball qualificats. 

Celebra, per tant, que finalment aquest planejament sigui una realitat, 

amb uns usos que queden determinats; i també diu que els hauria 

agradat que les coses s’haguessin fet amb més agilitat, però entén que 

no és fàcil casar la ideologia i la utopia amb la realitat. 

Per acabar, insisteix una vegada més en el fet que el front litoral de 

Barcelona és un dels grans reptes de la ciutat a escala urbanística i 

d’oportunitats, i que ara que han aconseguit resoldre aquest 

planejament concret, no han d’oblidar la modificació de la línia 

maritimoterrestre de la ciutat, que també és una qüestió essencial per 

poder planificar millor quin front litoral volen. 

 

El Sr. MÒDOL considera que aquest acord permetrà normalitzar un 

debat que havia generat molta confusió respecte al tipus d’activitats 

que es poden ubicar a la zona. Assenyala que a l’acord final hi ha la 

instal·lació d’activitats culturals, cosa que els ha de permetre de 

discutir sense apriorismes i subterfugis administratius la conveniència 

d’implantar-hi un museu. 

Desitja tota la sort del món al Govern municipal en aquesta tasca, i li 

recomana que tingui molta mà esquerra per aconseguir que aquest 

planejament sigui un èxit, que implica l’assoliment de tres reptes, el 

primer dels quals, partint del fet que l’única proposta cultural concreta 

a dia d’avui és la instal·lació d’una franquícia de l’Hermitage, la 

necessitat de negociar adequadament i amb objectivitat la 

conveniència del projecte, no només pel seu potencial d’atracció de 

visitants, sinó per l’interès artístic de la proposta i la seva interacció 

amb la xarxa de museus de la ciutat. En segon lloc, diu que s’ha de 

valorar que la ubicació d’un museu privat es faci amb garanties de 

viabilitat de la seva consolidació, i remarca que promoure una 

iniciativa privada en l’àmbit cultural és exemplificador, però també 

suposa un risc de comprometre les polítiques culturals municipals de 

futur. 

Finalment, indica que també es planteja el repte d’organitzar la 

mobilitat del passeig de Joan de Borbó a fi que els veïns i veïnes de la 

Barceloneta puguin entrar i sortir del barri amb transport públic o 

vehicle privat a una velocitat comercial acceptable. I, en aquest sentit, 

valoren positivament la iniciativa d’un bus nàutic que connecti la 

ciutat amb la nova bocana del port. 
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El Sr. MULLERAS considera que el projecte és millorable, però 

tanmateix el valoren positivament perquè ajuda al fet que el port 

continuï creixent i esdevingui un referent d’activitats nàutiques, 

econòmiques i d’activitats que generen riquesa, ocupació i progrés. 

Entenen que aquest projecte és un exemple que quan les 

administracions —Ajuntament, Generalitat i Estat— treballen juntes, 

Barcelona hi guanya amb bons acords. 

Diu que allò que troben curiós en el cas del port és la conversió de 

l’alcaldessa, que durant anys s’ha estat oposant a qualsevol ampliació; 

i recorda a la Sra. Sanz, que quan el seu grup era a l’oposició en 

anteriors mandats qualificava l’operació com una infraestructura per a 

rics i símbol de l’especulació, i hi van votar en contra fins a dues 

vegades, el 2001 i el 2011. Tanmateix, ara hi estan a favor, entén que 

perquè ara són al govern, i afirma que si encara estiguessin a 

l’oposició avui votarien en contra d’aquesta operació urbanística, i ho 

compara amb el posicionament del seu grup, que des de l’oposició 

estant hi votarà a favor perquè fa prevaldre la coherència per sobre de 

la demagògia i l’oportunisme polític. 

 

La Sra. LECHA destaca d’aquest projecte els canvis de qualificació de 

l’edifici central i els amarratges de les terminals noves de creuers. 

Precisa, quant a l’edifici central, que no té un destí concret, tot i que 

sembla que es destinarà a la implantació de l’Hermitage o algun altre 

centre cultural. 

Constata, per tant, la manca de transparència d’aquest pla, i diu que no 

sap d’on treuen que genera consens entre els veïns i veïnes de la 

Barceloneta, ja que entenen que seria molt més lògic que es pogués 

gaudir de l’espai públic d’una plaça o d’un espai lliure central. 

Adverteix que tota aquesta indefinició provoca una altra 

incongruència, ja que si no se sap quin serà el destí concret de l’edifici 

central, en teoria, l’estudi de mobilitat no és creïble. Precisa que la 

problemàtica de la mobilitat, la seva repercussió en el barri i les 

possibles solucions haurien de quedar del tot clares abans d’aprovar 

un pla d’aquestes característiques. Entén que poden al·legar que això 

es farà a posteriori, però adverteix que la qualificació urbanística 

quedarà fixada ara. 

Observa que la nova bocana implica limitar el nombre de creuers, atès 

que es tanca la terminal de Barcelona, però preveu la construcció de 

dues noves terminals al moll adossat, i no es diu que els creuers que hi 

podran amarrar són de gran capacitat, cosa que fa augmentar el 

nombre de creueristes que desembarquen a la ciutat d’un 37%. 

Per tant, justifica que el seu grup votarà en contra d’aquesta aprovació 

perquè no respon a les necessitats del veïnat ni a les característiques de 

la zona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votarà favorablement aquest punt per 

molts dels arguments que aquí s’han dit, entre els quals el més 

destacable és que aquest ajuntament intervé en un espai de l’Autoritat 

Portuària a fi de condicionar l’ús públic de l’espai. 
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Assenyala que més enllà d’aquest vot favorable vol llançar el missatge 

que cal una reflexió seriosa del paper del port quant a l’impacte que té 

a la ciutat i l’àrea metropolitana i, per extensió, en tot el país; en 

aquest sentit, entén que cal un debat seriós econòmic, social i sobretot 

mediambiental entorn d’aquesta infraestructura, que en aquest sentit té 

un impacte molt negatiu per a la ciutat, i que mai no s’ha de justificar 

pel benefici econòmic. Per tant, considera que les decisions s’han de 

prendre al més a prop possible d’aquesta infraestructura i no pas a sis-

cents quilòmetres de distància. Entén que aquest debat ha d’influir en 

el sentit que el port pugui fer plans viables i clars i compromesos amb 

la reducció d’emissions. 

 

La Sra. SANZ agraeix els vots favorables, i aprofita per reconèixer 

que el Grup Demòcrata i el PP facin costat a la defensa de l’interès i 

de l’espai públics, i no pas amb projectes com la marina de luxe del 

Port Vell, que es van aprovar el mandat passat. I confia en la seva 

col·laboració per revertir aquests projectes contraris al bé comú. 

 

El Sr. MULLERAS assegura que el seu grup defensa l’interès públic, i 

fa notar que els únics que han canviat han estat la formació de la Sra. 

Sanz, la part d’ICV que ara forma part del Govern municipal, que 

deien una cosa estant a l’oposició i una altra des del govern. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra de les Sres. 

Lecha, Rovira i Reguant. 

 

18.- (16PL16408) RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 105.2 de 

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

administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

l’error material detectat en la part informativa de les fitxes de 

protecció de la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni 

arquitectònic, històric i artístic al Districte de Ciutat Vella per 

incorporar al patrimoni industrial del Raval (Fàbriques i Cases-

Fàbrica), document aprovat definitivament per acord del Consell 

Municipal, en sessió de 23 de febrer de 2018, en el sentit a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

INCORPORAR la documentació esmenada al document definitiu, 

mantenint inalterable l’acord adoptat i PUBLICAR el present acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

Districte de l'Eixample 

 

19.- (17PL16454) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a 

l’ordenació volumètrica de l’edifici situat al passeig de Sant Joan, 110, 

promogut per BHNV Spain PSJ 110, SL, i CIA SCS; i RESOLDRE 

l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de 
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l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, 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. Trias, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, i 

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

vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. 

Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

20.- (17PL16516) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la 

implantació d’un hotel al carrer Alts Forns, 40, promogut per 

Immobiliaria La Campana, SA, amb les modificacions respecte al 

document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en 

contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant. 

 

Districte de les Corts 

 

21.- (17PL16495) APROVAR provisionalment, de conformitat amb 

l’article 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació de 

PGM en l’àmbit dels terrenys del Futbol Club Barcelona, districte de 

les Corts, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que 

consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest 

acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de 

valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte de 

motivació, s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

La Sra. SANZ assenyala que es tracta d’una proposta de modificació 

de PGM per donar resposta a una anomalia que s’arrossega de fa 

molts anys, que afecta un espai molt important al districte de les Corts 

que és el que ocupa tot el complex esportiu del Camp Nou, envoltat 

d’una tanca que el fa inaccessible, i que els dies de partit genera un 

trànsit que afecta remarcablement la mobilitat a la zona. 

Per tant, diu que era evident que calia ordenar aquest espai amb 

urgència, i també fer-ho amb uns criteris que responguessin a les 

demandes veïnals i a la defensa de l’interès públic. Constata que la 

ciutat ja havia viscut massa propostes de transformació d’aquest espai 

i que mai no s’han materialitzat, entre les quals esmenta Barça 2000 o 
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Barça 2010, totes les quals sense l’equilibri necessari entre el benefici 

per al conjunt de la ciutat i el FC Barcelona. 

Fa avinent que d’ençà de fa dos anys el Govern es va posar a treballar 

amb el club esportiu i amb els veïns i veïnes a fi de trobar una 

proposta que suposés una millora concreta de la relació de les 

instal·lacions del Barça amb l’entorn; han fet un procés de debat i 

diàleg intens, en el qual s’ha treballat amb detall amb totes les parts, i 

tothom ha tingut l’oportunitat de dir-hi la seva. 

Precisa que s’han incorporat canvis a la proposta inicial que es va 

presentar el juliol de 2017, que s’ha enriquit amb les aportacions fetes 

pel FC Barcelona, i les al·legacions dels grups municipals i de les 

entitats veïnals, i que han fet que avui tinguin damunt la taula la millor 

proposta de transformació global de l’àmbit del Camp Nou. Indica que 

es tracta d’una proposta que és equilibrada, positiva per a l’entorn i 

per a la ciutat, que ha estat construïda a partir de l’interès públic, i que 

deixa enrere les propostes anteriors que no el tenien en compte. 

Afegeix que aquesta proposta permet que el Camp Nou passi a ser un 

espai obert al barri i a acollir activitats per al conjunt de la ciutat, un 

lloc amable on es podrà passejar, amb zones verdes. 

Conclou, per tant, que es tracta d’un projecte històric que fa anys que 

la ciutat espera, i que està consensuat per totes les parts, i amb una 

proposta que compleix tota la legalitat vigent, especialment la Llei 

d’urbanisme. 

Concreta que la proposta recull un seguit de punts que són, en primer 

lloc, que el Barça es queda a Barcelona, al districte de les Corts, i que 

modernitzarà el seu estadi, construirà un nou Palau Blaugrana i 

disposarà de nous espais per al club; s’obrirà el recinte del Barça, es 

crearà un gran espai d’ús públic obert a tota la ciutat de més de trenta-

dos mil metres quadrats, i es trencarà l’efecte barrera que avui dia hi 

ha entorn de l’estadi. Afegeix que es crearan 23.000 metres quadrats 

de noves zones verdes, a més de les existents; es reserven 1.500 

metres quadrats de sòl per fer equipaments esportius municipals de 

barri i de districte; i globalment, la proposta incorpora un guany de 

14.000 metres quadrats de sòl públic; s’aixecaran nous edificis per 

millorar el teixit urbà i la relació amb l’entorn amb activitats d’usos, 

especialment oficines, restauració, comercial i un petit hotel que 

ocuparan un màxim de 28.000 metres quadrats, quan anteriors 

propostes hi destinaven cinquanta mil metres quadrats o més. 

Igualment, explica que es garanteix la protecció patrimonial de la 

Masia; es millora l’ordenació de tots els carrers de l’entorn, i 

s’urbanitzen de nou Aristides Maillol, Maternitat i Joan XXIII, 

incorporant la mobilitat sostenible amb carrils bici i bus, i remarca que 

el FC Barcelona assumeix l’impacte que genera quant a la mobilitat i 

construeix un aparcament subterrani i farà una aportació anual al 

finançament de la mobilitat en transport públic. 

Finalment, subratlla que aquesta operació no té cap repercussió 

econòmica per a la ciutat i, altrament, aquest ajuntament rebrà una 

aportació econòmica per a tota la transformació de més de set milions 

d’euros, que permetrà una reinversió en la millora dels equipaments de 

l’entorn i donar cobertura a les necessitats dels barris. 
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Conclou, doncs, que aquesta modificació de PGM possibilitarà que els 

barris de les Corts i la ciutat en general hi guanyin. 

 

La Sra. RECASENS destaca la importància d’aquest acord per a la 

ciutat, i comença agraint la feina feta per tothom per arribar fins aquí. 

En aquest sentit, recorda a la Sra. Sanz que governs que els han 

precedit han treballat de valent per tirar endavant aquest projecte de 

ciutat. 

Així, doncs, diu que el seu grup també se’l fa seu, que hi ha aportat 

al·legacions per intentar millorar el projecte i assolir el millor acord 

possible per a la ciutat. 

Posa de manifest que el seu vot a favor d’aquest punt és de compromís 

que el govern futur tirarà endavant els pactes assolits amb el FC 

Barcelona i també els pactes amb els veïnats i els barris de les Corts. 

Valora que es tracta d’una garantia de projecte de present i de futur, i 

remarca que encara queden moltes coses per fer, per tant, entén que el 

Govern n’hauria de ser conscient, tenir en compte que els veïns encara 

tenen reivindicacions pendents i que s’haurà d’esmerçar molta feina 

per desplegar el projecte. 

Destaca les al·legacions formulades pel seu grup, i que han contribuït 

a augmentar els espais de zona verda i arbrat, que s’hagi protegit més 

espai verd, així com la garantia que es construirà un equipament a la 

cruïlla entre Aristides Maillol i Joan XXIII; també, que l’aportació 

econòmica que farà el Barça es quedi al districte de les Corts, als 

barris de Sant Ramon i Maternitat; i fa avinent que caldrà consensuar 

quin serà el millor destí per a l’equipament. I destaca, igualment, que 

s’hagi acceptat no reduir tan dràsticament els carrils de la zona de la 

travessera i Joan XXIII, atesa la preocupació que genera al barri la 

mobilitat entorn dels equipaments del FC Barcelona, així com facilitar 

aparcament bonificat als veïns. 

Celebra, per tant, l’aprovació d’aquesta modificació de PGM que 

permetrà posar en marxa aquest pla, i agraeix a totes les parts la 

generositat i la feina que els ha portat fins on són, i esperona el 

Govern a continuar treballant per tenir un Barça i una ciutat encara 

millors. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que aquest pot ser un dels únics acords 

unànimes que quedaran com a llegat per a la ciutat durant els propers 

mandats, i fa notar que al Govern municipal li ha anat d’allò més bé; 

diu que, concretament, la Sra. Sanz, que ja té molta pràctica en 

l’activitat municipal, va presentar aquest projecte justament l’endemà 

d’haver tingut una topada important al plenari; entén, per tant, que els 

ha servit de cortina de fum per presentar com a propi un projecte que 

no ho és, ja que ha estat treballat molt prèviament per diverses 

institucions, pel FC Barcelona, governs municipals anteriors, veïns i 

entitats veïnals. 

Conclou, per tant, que tot i que aquest acord és de celebrar, el Govern 

l’ha utilitzat com un instrument per tapar els seus fracassos. 

Dit això, avança que votaran favorablement perquè no només suposa 

la millora d’un espai vinculat a l’estadi del Barça, sinó que és un 
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projecte de ciutat que s’ubica en un districte, el de les Corts, que ha 

estat oblidat per les inversions municipals durant aquest mandat; i 

remarca que la zona pot generar una nova centralitat a Barcelona, que 

actualment rep més de quinze mil visites al dia. 

Recorda que aquest projecte ha estat molts anys aturat sent objecte 

d’una llarga negociació; i aprofita per agrair als directius del club la 

tasca de pedagogia que han fet amb tots els grups municipals, molt 

especialment amb el seu, explicant-los quina ha estat l’evolució al 

llarg dels anys. Reconeix, igualment, la bona feina feta durant tot el 

procés a fi d’assolir el consens per tirar endavant l’operació. 

Precisa que tot plegat permet no només la millora d’un equipament 

esportiu, sinó també l’obertura d’un espai a la ciutadania, millora la 

mobilitat, genera activitat econòmica, i des del punt de vista urbanístic 

es millorarà tot el complex del FC Barcelona actualment força 

degradat, alhora que oferirà places d’aparcament subterrani. 

No obstant tot això, manifesta que volen que la direcció del Barça 

mantingui el compromís per vetllar per la pluralitat de tots els 

aficionats a l’hora de defensar segons quines coses, i reclama respecte 

pels sentiments plurals de tota l’afició blaugrana. 

 

El Sr. BOSCH valora molt positivament aquesta mesura, 

essencialment perquè significa fer ciutat amb l’obertura d’un espai que 

bloquejava un seguit de barris a l’entorn de les Corts, amb una 

reforma que millorarà les connexions a la zona, introduirà verd i 

eliminarà aparcament en superfície, a banda dels equipaments 

previstos, la reforma de l’estadi i els nous equipaments esportius. 

Observa que moltes vegades es desaprofiten oportunitats, però celebra 

que en aquest cas no hagi estat així. 

Esmenta, en segon lloc, que un altre aspecte que els porta a felicitar-se 

per aquest acord és l’actitud col·laboradora del FC Barcelona, que des 

del principi ha estat molt obert i amb la voluntat explícita de generar 

consens, de treballar per a la ciutat i de millorar tot l’entorn veí a les 

seves instal·lacions. I destaca que ho ha fet perquè li semblava que era 

una bona solució pensant en la ciutat. 

Finalment, celebra que, malgrat que no sol passar, aquesta vegada 

s’han posat d’acord, han fet aportacions i han tingut la voluntat 

d’arribar a una conclusió positiva per a la ciutat; i, sobretot, de 

garantir que sigui quin sigui el proper govern de la ciutat aquest pla 

tirarà endavant en benefici de la ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL subscriu que aquesta és una experiència d’èxit per a la 

ciutat, que ha tingut un procés molt llarg, alhora que ha estat un 

exercici de generositat de totes les parts. En aquest sentit, reconeix 

l’empenta dels veïns amb les seves reivindicacions, però també la 

paciència del FC Barcelona per tirar endavant la proposta. 

Aprofita per saludar i expressar el reconeixement, doncs, als veïns i 

als tècnics del club que han assumit la tramitació, entre els quals cita 

Jordi Moix i Albert Blanch. 

Ratifica, doncs, que aquest és un bon projecte de ciutat, tot i que 

segons sembla, alguna part del veïnat no hi està plenament d’acord. 
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Tot i això, destaca que s’ha treballat molt per assolir consens, i que ha 

de continuar sent així; per tant, confia que el Govern estigui a l’altura i 

faciliti, en tot moment, aquest projecte de ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa avinent que aquesta és la segona 

vegada que, com a regidor municipal, votarà un pla promogut pel FC 

Barcelona; recorda que fa vuit anys es va promoure el que ell va 

batejar com a “pla Laporta”, que el seu grup va votar en contra, cosa 

que alguns van interpretar com el reflex de les seves conviccions 

esportives com a perico prou reconegut. 

Observa que aquell pla es va presentar a ratificació del Plenari quinze 

dies abans de les eleccions del Barça, en què tots els candidats que es 

presentaven, tret d’un, expressaven el seu rebuig al pla. 

Confirma, però, que el temps els ha donat la raó, ja que aquell pla que 

van qüestionar per continguts, oportunitat i per precipitació, amb la 

presentació d’aquest Espai Barça demostra que era possible un altre 

pla millor per a la ciutat i per als barris veïns. 

Tanmateix, considera que tant aquell “pla Laporta” com l’actual Espai 

Barça tenen en comú una manca de visió metropolitana, i considera 

que la responsabilitat és imputable a l’alcaldessa. En aquest sentit, 

posa de manifest que el club ha fet els deures presentant el seu 

projecte, però l’Ajuntament no compleix encara amb la seva obligació 

de donar-li un abast metropolità, ja que tant el Barça com l’Espanyol 

tenen projecció metropolitana, com demostra que el segon té l’estadi a 

Cornellà i la ciutat esportiva a Sant Adrià del Besòs; mentre que el 

Barça, a més de l’estadi a les Corts i el Palau, té la ciutat esportiva a 

Sant Joan Despí, terrenys a l’Hospitalet i un complex d’oci a 

Viladecans. 

Entén, per tant, que ara li toca a l’alcaldessa complir amb les seves 

obligacions quant a la visió metropolitana i al desenvolupament 

urbanístic que s’inicia amb aquesta aprovació de modificació del 

PGM, i els posteriors plans especials. Assenyala, també, que aquest 

ajuntament obtindrà uns ingressos per taxes i aprofitaments urbanístics 

de més d’onze milions d’euros, que han de permetre afrontar les 

reivindicacions pendents dels barris de l’entorn del Camp Nou, entre 

els quals tirar endavant la zona verda al solar del carrer Benavent, un 

nou equipament esportiu al carrer Aristides Maillol, o arrodonir acords 

amb la Diputació de Barcelona quant al recinte de la Maternitat per 

obtenir un equipament escolar i un altre per a gent gran; o amb la 

Generalitat, ja que també forma part dels entorns del Camp Nou la 

residència Bacardí, l’estació del Camp Nou de la L9 de metro, o la 

finalització de les obres o l’estació Ernest Lluch de la L5. 

Considera que tot això garanteix que aquest projecte és molt millor 

que el que es va presentar fa vuit anys, ja que és un pla que fa Barça, 

barri i ciutat. 

 

La Sra. LECHA diu que els sembla curiós que els òrgans polítics i de 

participació del consistori en aquest cas siguin un pur formalisme, ja 

que l’alcaldessa i la Sra. Sanz fa una setmana que van anunciar l’acord 

amb el FC Barcelona i el Govern municipal; i malgrat tot, avui han 
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sentit a parlar d’acord unànime, cosa amb la qual el seu grup discrepa. 

I observa que, en aquell moment, els grups polítics no tenien encara 

l’expedient per poder-lo revisar. 

Remarca que aquest acord unànime que diuen no concerneix les 

associacions de veïns que han palesat les deficiències del procés 

participatiu i del seu resultat, com també discrepen amb el fet que el 

Govern anunciés l’acord com si s’hagués comptat amb les cinc 

associacions de veïns del districte de les Corts, ja que només una veu 

amb bons ulls la reforma urbanística. 

Reconeix, tanmateix, que la necessitat d’abordar una reforma era 

evident, i segons es desprèn del pla, com a mínim durant cinquanta 

anys, perdurarà la presència del FC Barcelona al districte de les Corts. 

En aquest sentit, entén que s’ha de ser conscient del que representa per 

a la zona que, sistemàticament, cada setmana hi hagi una gran 

afluència de persones i que cada quinze dies cent mil persones 

acudeixin en massa a l’estadi. 

En conseqüència, el pretès retorn que fa el FC Barcelona a la ciutat 

consideren que és molt minso. 

Afegeix que a això cal sumar-hi les reivindicacions històriques dels 

barris, com és el retorn de la masia Can Planas al patrimoni artístic 

públic del districte de les Corts, o que l’espai verd que s’obtingui sigui 

realment públic i no subjecte a la fórmula que s’han inventat. 

Avança, doncs, que el seu grup votarà en contra d’aquest punt per les 

raons que acaba d’exposar i d’altres, cosa que no significa que en 

l’àmbit del districte no puguin participar en la comissió de treball a fi 

d’examinar la implantació de les mesures i les possibles afectacions 

futures. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votarà favorablement aquest punt amb 

què es formalitza urbanísticament la vinculació i el compromís del FC 

Barcelona amb la ciutat, i amb el seu entorn més proper. 

Considera que aquesta proposta és equilibrada, que millora l’entorn i 

augmenta l’espai verd en una bona simbiosi entre la infraestructura 

esportiva i el teixit urbà. 

 

La Sra. SANZ agraeix a tothom la feina feta, especialment al personal 

tècnic d’aquest ajuntament, al FC Barcelona per la seva proposta i 

recollir els diversos suggeriments que s’han anat fent durant tot el 

procés, als grups municipals per les seves al·legacions i aportacions 

per millorar la proposta; i també als veïns i veïnes que han participat 

durant tot el procés, que han fet valer la seva posició, i que han posat 

damunt la taula aspectes que durant molt de temps ha recollit el barri. 

Per tant, valora que aquesta és una proposta de consens que assegura 

la resolució d’una anomalia històrica de la ciutat; i un exemple que 

demostra que quan hi ha voluntat per part de tothom, deixant de banda 

les adscripcions futbolístiques i polítiques, la ciutat hi guanya. 

 

La Sra. RECASENS desitja que aquest consens que avui genera 

aquest projecte es continuï mantenint de cara al futur, ja que caldrà 

desplegar i concretar tots els compromisos signats. 
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Destaca que avui, entre tots, fan ciutat amb consens, molts dels valors 

que lidera el Barça i que la ciutat no hauria de perdre mai. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca les intervencions i aprofita per saludar 

alguns membres de la junta directiva del FC Barcelona que avui els 

acompanyen; i es felicita perquè amb el vot favorable dels grups, tret 

del vot en contra del de la CUP, s’aprova la modificació de PGM en 

l’àmbit dels terrenys del FC Barcelona. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra de les Sres. 

Lecha, Rovira i Reguant. 

 

c) Proposicions 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

Del Grup Municipal Cs: 

1.- (M1519/8896) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el 

Govern municipal a organitzar un equip d'assessorament als veïns de 

comunitats afectades per la usurpació il·legal d'habitatges per grups 

organitzats per activitats il·legals. - Elaborar una guia que informi els 

veïns de les accions i tràmits que cal fer en el cas que la seva 

comunitat es vegi afectada per la usurpació d'habitatges dedicats a 

activitats il·legals. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que l’ocupació il·legal d’habitatges i la usurpació 

per part de màfies organitzades, o per persones que volen fer-hi 

activitats irregulars o explotació sexual, s’ha convertit en una xacra 

que s’estén per diversos barris de la ciutat. Constata que aquesta 

situació afecta molts veïns i veïnes de sempre al barri, propietaris, 

institucions o ONG que ho tenen molt difícil per recuperar la legítima 

propietat d’aquests habitatges ocupats. 

Posa de manifest que molts col·lectius, especialment el de l’advocacia, 

i també entitats veïnals, cossos de seguretat i serveis judicials han 

demanat, a bastament, més eines jurídiques per poder abordar i 

resoldre aquesta mena de situacions a favor dels legítims propietaris, i 

que en molts casos generen situacions de conflictivitat greus en les 

comunitats de veïns; remarca que també en molts casos aquests fets 

afecten persones grans, que veuen la seva vida quotidiana al barri 

pertorbada per la usurpació il·legal d’habitatges. 

Considera que després de l’aprovació de la darrera reforma legislativa, 

a instàncies del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que van ser els 

primers a recollir la petició de la necessitat de disposar de noves eines 

jurídiques per posar fi a la situació de les ocupacions i usurpació 

d’habitatges, és hora que aquest ajuntament es pronunciï mitjançant un 

compromís per ajudar les persones afectades. 
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En conseqüència, justifica la presentació d’aquesta proposició, que té 

com a finalitat que el Govern reforci els serveis d’assessoria que 

permetin a les persones de comunitats de veïns afectades per 

ocupacions il·legals, moltes vegades per organitzacions 

delinqüencials, aconseguir una convivència millor als seus barris; així, 

que aquests serveis els assessorin sobre com emprar les noves eines 

legals de què disposen. 

Afegeix que, de la mateixa manera que els col·lectius que es dediquen 

a les ocupacions il·legals han editat guies per animar a la usurpació 

dels habitatges, i a trencar la convivència veïnal als barris, aquest 

ajuntament hauria d’editar una guia per orientar les comunitats de 

veïns sobre la manera d’abordar la problemàtica, on han d’acudir i 

com poden impulsar les iniciatives legals per recuperar no només la 

propietat legítima dels habitatges, sinó també la convivència, l’ordre i 

la pau veïnal. 

 

El Sr. MARTÍ observa que la proposició del grup de Ciutadans és una 

iniciativa que se suma a moltes altres que volen contribuir a lluitar 

contra un fenomen cada vegada més estès i preocupant com el de les 

okupacions d’habitatges per part de grups organitzats per delinquir. 

Confirma, doncs, que donen suport a aquesta iniciativa, que 

consideren que té un plantejament correcte, que pretén donar més 

instruments als propietaris, especialment als petits tenidors. Indica que 

el seu grup ha introduït dues esmenes en el sentit d’incrementar els 

recursos de les oficines d’habitatge dels districtes, que són els 

organismes municipals que concentren tota la feina d’assessorament i 

informació; i també reforçar les mesures preventives per evitar les 

ocupacions en edificis i habitatges de titularitat municipal, tenint en 

compte, sobretot, que n’han de ser beneficiàries les persones 

vulnerables. 

En aquest context, destaca la proposta de llei que el Congrés dels 

Diputats va aprovar abans d’ahir, a iniciativa del grup parlamentari del 

PDeCAT, per agilitar el desallotjament d’habitatges ocupats 

il·legalment per part de grups criminals i màfies de la droga, 

mitjançant la modificació puntual de la llei d’enjudiciament civil. 

Puntualitza que es tracta d’una mesura que no té res a veure amb els 

desnonaments de les persones que no poden fer front al pagament del 

lloguer o de les quotes hipotecàries. 

Indica que amb aquesta llei el termini per aconseguir el desallotjament 

d’un habitatge ocupat il·legalment passarà de la mitjana actual de dos 

anys a una possible mitjana de dos mesos. 

Reitera que al mecanisme de la llei d’enjudiciament civil esmentada 

no s’hi podran acollir ni els grans tenidors d’habitatge, ni els fons 

voltor, ni tampoc les societats mercantils no públiques, només s’hi 

poden acollir persones físiques que posseeixen un sol habitatge, ONG, 

tercer sector social i les administracions públiques que gestionen parc 

d’habitatge de lloguer social. 

Conclou, per tant, que lluiten contra organitzacions per delinquir, i 

estan a favor de garantir els drets de les persones que viuen en els seus 

habitatges; i considera que amb això tothom hi hauria d’estar d’acord; 
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i amb el fet que les administracions han d’atendre mitjançant els 

serveis socials les persones vulnerables perquè puguin accedir a un 

habitatge digne. 

 

La Sra. BENEDÍ posa de manifest que malgrat l’existència de 

protocols d’actuació la realitat els supera, de manera que cal establir 

un instrument per a l’acompanyament de veïns i veïnes a qui han 

usurpat il·legalment, o ho intenten, els seus habitatges. Indica que 

molts d’ells es veuen obligats a fer tasques que pertoquen a 

l’Administració per evitar que els seus pisos siguin ocupats per 

destinar-los a activitats il·legals. 

Fa avinent que l’Ajuntament coneix en pell pròpia què significa una 

ocupació i la dificultat que planteja la recuperació d’habitatges o 

immobles de la seva propietat, encara molta més per als tenidors 

particulars, molts dels quals desconeixen quins passos han de fer per 

recuperar-los, fet que també suposa una vulneració del dret a 

l’habitatge. 

Consideren important que a l’hora d’abordar el problema es tingui en 

compte, en primer lloc, que la persona propietària a qui han ocupat 

l’habitatge ha de patir l’angoixa afegida de veure que s’hi 

desenvolupen activitats il·legals que malmeten l’immoble i posen en 

perill la comunitat de veïns. En segon lloc, planteja que els veïns i 

veïnes de l’immoble i dels edificis veïns han de patir les externalitats 

de l’activitat il·legal en els habitatges ocupats, i es veuen obligats, en 

molts casos, a intercedir en baralles entre màfies per garantir la 

seguretat i la convivència al barri. En tercer lloc, diu que troben 

encertada la introducció en la proposició d’una de les esmenes 

proposades pel Grup Demòcrata, en el sentit de reforçar les mesures 

per evitar l’ocupació d’edificis i habitatges municipals per destinar-los 

a finalitats delictives, i garantir a les persones més vulnerables l’accés 

a un habitatge públic. 

Apunta que cal minimitzar l’impacte en els diversos vessants i actuar 

amb diligència amb els propietaris; reconeix que aquest ajuntament ho 

fa, però adverteix que s’han de redoblar esforços perquè cada dia hi ha 

més casos d’ocupacions. Per tant, consideren bàsica aquesta guia i 

assessorament, atès que, moltes vegades, pel fet de desconèixer la 

propietat de l’immoble ocupat, no hi ha manera de tirar endavant cap 

tràmit. 

Assenyala, finalment, que l’Ajuntament ha de vetllar per poder 

destinar el seu minso parc públic d’habitatge als qui més ho 

necessiten, i hi ha de posar totes les eines al seu abast per garantir-ho. 

 

La Sra. ANDRÉS posa de manifest que l’ocupació d’habitatges és un 

fenomen molt complex i que s’ha d’abordar d’una manera integral i 

amb mesures concretes, per a la qual cosa són indispensables unes 

bones polítiques d’habitatge. 

Constata que les ocupacions han passat per diferents modalitats; així, 

impliquen des de la necessitat habitacional de famílies sense recursos 

per pagar un lloguer, o ocupacions per raons ideològiques i ara, cada 

vegada més, proliferen les ocupacions per fer activitats delictives als 
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habitatges. 

Observa que la proposició del grup de Ciutadans se situa en aquest 

darrer supòsit, de manera que és imprescindible dotar-se d’eines 

eficaces; no es tracta només que la propietat, que generalment és 

d’una entitat financera o d’un fons voltor, conegui la situació 

d’ocupació del seu habitatge i que ha de posar els mitjans per revertir 

la situació, sinó que, en el cas dels petits tenidors, la situació encara és 

més complicada. 

Assenyala que el problema de les ocupacions és habitual en moltes 

comunitats de veïns de determinats barris, que saben que hi ha 

activitat il·legal en aquests habitatges de les seves finques, i que estan 

totalment indefensos. Afegeix que moltes vegades els mateixos 

districtes, que són els qui reben la primera notícia de l’ocupació, 

tampoc no disposen d’eines per poder donar una resposta. Per tant, 

entén que cal avançar molt, no només en l’aspecte de l’assessorament i 

d’informació, sinó també en l’actuació, tant preventiva com reactiva. 

Avança, per tant, que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta, i 

subscriu la necessitat de l’assessorament i la informació, així com 

disposar d’una guia, però sobretot que cal tenir eines contundents. 

Afegeix, en aquest sentit, que segons dades del Govern, en disset 

barris analitzats hi ha cinc-cents pisos ocupats, i pregunta quants 

d’aquests pisos estan usurpats per màfies que hi fan activitats 

delictives. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que per al seu grup l’ocupació no pot ser 

ni consentida ni tolerada, i sempre ha defensat el dret dels propietaris a 

recuperar els seus habitatges enfront dels drets de determinats 

ocupants que aquest ajuntament legitima. 

Adverteix que la situació actual no es pot mantenir, ja que Barcelona 

s’ha convertit en una ciutat amiga dels okupes i, fins i tot, el regidor 

Montaner va justificar en comissió les ocupacions ideològiques. 

Replica que aquesta permissivitat, i més encara el suport, ha provocat 

l’arrelament de l’ocupació a la ciutat, que en un sol any es va 

incrementar del 66%. 

Esmenta casos d’edificis públics ocupats com Transformadors, Can 

Vies, Hort de la Vila o Tres Lliris, que han generat una situació 

d’indefensió dels propietaris, i que els sigui molt difícil saber què han 

de fer per recuperar els habitatges. Assenyala que, en aquest sentit, el 

seu grup va presentar una proposició fa un any, que va ser aprovada en 

comissió, gairebé idèntica a la que els ocupa; precisa que, de fet, era 

més contundent perquè instava el Govern municipal a crear a les 

oficines d’habitatge una àrea d’assessorament i de suport als 

propietaris afectats per ocupacions irregulars. Entén, doncs, que atès 

que això ja està aprovat, el problema rau en el fet que el Govern no ho 

ha posat en marxa, cosa que palesa que fa costat als okupes en 

comptes dels propietaris. 

Tanmateix, fa referència, també, a la proposta de llei aprovada dimarts 

passat al Congrés dels Diputats, iniciada pel Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, en la qual el PP ha treballat intensament a fi d’assegurar 

que sigui una llei efectiva per fer front a les ocupacions il·legals, així 
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com donar suport als propietaris perquè puguin recuperar els seus 

habitatges; és a dir, es protegeix la propietat amb un procediment civil 

per recuperar el seu habitatge immediatament, però també hi ha 

l’obligació que posin en coneixement dels serveis socials les persones 

en situació de vulnerabilitat a fi que les atenguin i els donin una 

resposta. Altrament, diu que allò que no es pot tolerar és que 

l’ocupació sigui un títol habilitant per adquirir un habitatge, que és el 

que promou aquest ajuntament, cosa que genera una distorsió enorme i 

indefensió als propietaris d’habitatges, la majoria dels quals són 

persones físiques que veuen usurpats els seus drets. 

 

La Sra. ROVIRA observa que la proposició de Ciutadans s’inscriu en 

la tònica dels debats recents en la comissió de Drets Socials, i una 

vegada més se centra a criminalitzar l’ocupació d’habitatges, obviant 

l’existència d’una situació d’emergència habitacional. 

Diu que no els queda clar si novament estan parlant dels narcopisos de 

molts barris de la ciutat; així, entén que poden parlar de causes 

generals compartides que generen l’ocupació d’habitatges, que en el 

fons és el model neoliberal que està privant el dret d’accés a 

l’habitatge; però adverteix que les diverses modalitats d’ocupacions 

han de tenir abordatges molt diferents, que el grup de Ciutadans 

barreja indefectiblement, i perverteix conceptes i debats. Per tant, 

assegura que en aquest cas no saben de quines casuístiques estan 

parlant concretament. 

Denuncia, en nom del seu grup, i posa de manifest, la seva indignació 

per la proposta de llei aprovada al Congrés dels Diputats, i que s’ha 

esmentat aquí en diverses ocasions, que facilita el desnonament 

exprés; i aprofita per precisar que si realment del que es parlava era de 

les ocupacions per part de màfies, això no es palesa en el text de la 

llei. I afegeix que segons un estudi del Banc de Sabadell —gens 

sospitós de defensar les ocupacions— les ocupacions que anomena 

conflictives, de màfies, suposen un 0,03% del total. 

Per tant, conclouen que la llei esmentada per ella mateixa no se 

cenyeix al que apuntava el grup proposant i, altrament, perjudicarà 

milers de persones que es veuen obligades a ocupar per garantir el seu 

dret a l’habitatge, ja que hi ha un 20% de veïns i veïnes que estan en el 

llindar de la pobresa i, per tant, sense possibilitat d’accedir a un 

habitatge digne. 

Conclou que l’argumentació per justificar la proposició està plena de 

contradiccions; i que una vegada i una altra el grup de Ciutadans 

perverteix els debats, barreja conceptes i casuístiques, i criminalitza 

persones que tan sols volen garantir el seu dret a un habitatge. 

En conseqüència, confirma que el seu grup votarà en contra d’aquesta 

proposició. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votarà favorablement aquesta 

proposició entenent que demana poder disposar d’un seguit d’eines 

per fer front a una millor defensa dels veïns i veïnes afectats per 

usurpacions d’habitatges, molts dels quals allotgen activitats il·legals 

en les seves comunitats. 
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La Sra. ORTIZ comenta que, d’entrada, van valorar que era prou 

raonable la proposta del grup de Ciutadans; això no obstant, i 

analitzant-la una mica més en profunditat, entenen que pot ser una 

proposició trampa, motiu pel qual avança que no li donaran un suport 

explícit i s’abstindran. 

Justifica aquest posicionament perquè consideren que tant Ciutadans 

com el Grup Demòcrata l’han aprofitat per parlar de la seva llei al 

Congrés, com si aquesta llei que s’acaba d’aprovar realment hagués de 

resoldre un conflicte menor a Barcelona, però que és evident que 

afecta determinats veïnats. 

Afegeix que la llei esmentada no només no servirà per protegir aquests 

veïns que viuen situacions de conflicte als seus edificis, sinó que a 

més criminalitza les persones vulnerables desnonant de manera 

exprés, sense distingir delinqüència organitzada de màfies; i remarca 

que a banda de tot això, no assenyala que el problema que genera 

aquests conflictes de convivència en molts barris és la irresponsabilitat 

i l’abandonament del parc d’habitatge de grans tenidors i entitats 

financeres. 

Pregunta a la Sra. Mejías si realment creu que són les propietats de les 

ONG que generen aquests problemes, o si no és que, altrament, 

desconeixen el que està passant als barris; entén que o bé parla 

d’oïdes, o bé el discurs que fa és per defensar justament els bancs i els 

grans tenidors. 

Recorda l’existència d’una taula de ciutat, en què hi ha Guàrdia 

Urbana, districtes i Serveis Jurídics, per tractar l’assumpte de les 

ocupacions pernicioses, de la manera com poden acompanyar millor 

els veïnats; i apunta que això ho fan amb prevenció a les escales. 

I remarca que el gran problema que tenen com a administració són els 

canvis constants dels titulars de les propietats, com és el cas concret de 

Mare de Déu de Lorda, que passen d’una entitat financera a un fons 

voltor. 

Apunta que aquest és el gran problema que pateixen els veïns arran 

del nyap que va fer el Govern del PP amb el banc dolent, de manera 

que la Sareb té totalment descontrolat el seu parc d’habitatge. 

Confirma que aquest ajuntament fa denúncies als Mossos, 

acompanyament i assessorament als veïns, i obre expedients, tot per la 

irresponsabilitat sobre la propietat dels habitatges, que és el gran 

problema en aquest ciutat, i a la resta del país; altrament, el grup 

proposant ni en parla. 

Afegeix que el segon gran problema són els lloguers, i fa notar que la 

resposta de Ciutadans davant una proposta de les administracions 

locals sobre el control dels lloguers és, com ho va qualificar el Sr. 

Rivera, franquista. Altrament, remarca que aquest control és una 

mesura clau contra l’especulació. 

 

La Sra. MEJÍAS, en primer lloc, agraeix les aportacions del Grup 

Demòcrata a la proposició i el suport de la resta de grups municipals 

que no han volgut mirar cap a una altra banda. 

En aquest sentit, diu a la Sra. Ortiz que podrà continuar amagant la 
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inacció del Govern, la seva permissivitat i la protecció de l’ocupació i 

la usurpació il·legal d’habitatges amb les excuses que dona; i remarca 

que la iniciativa que es va aprovar al Congrés l’altre dia, després que 

el seu grup presentés la proposició per incloure-la a l’ordre del dia del 

plenari, va presentar-se a instància del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona i del de Catalunya, que és qui ha recollit totes les queixes 

d’entitats veïnals, d’ONG i d’institucions per la manca d’instruments 

per actuar enfront de les màfies organitzades que usurpen habitatges, i 

que acusa el Govern de tolerar. Insisteix que tot això afecta i vulnera 

els drets dels veïns de tota la vida que veuen les seves escales 

convertides en un infern per màfies que els extorqueixen; i remarca 

que en molts casos no poden ni entrar-hi. 

Assegura que ningú no es creu les excuses del Govern, i entén que 

hauria de reconèixer que ha estat l’autèntic culpable per permetre i 

provocar aquesta situació, que ha crescut exponencialment a 

Barcelona, i s’ha convertit en una xacra que s’estén pels barris. I creu 

que les eines jurídiques són un bon instrument que hauria d’estar 

disposat a utilitzar per posar fi a tot això. 

Finalment, adreçant-se a la Sra. Rovira, diu que no vol pensar que li 

hagi dit pervertida, però es referma a criminalitzar l’ocupació il·legal 

d’habitatges per màfies organitzades, per grups de narcotraficants i 

antisistema que pertorben la convivència dels veïnats, i recorda a la 

regidora que això està tipificat al codi penal. 

 

La Sra. ESTELLER es ratifica en el fet que el seu grup està per la 

defensa dels propietaris enfront de les bandes organitzades lucratives 

que s’aprofiten dels habitatges, i que també exploten persones a les 

quals relloguen aquests habitatges ocupats. 

Insisteix que l’Ajuntament ha de donar suport als propietaris que 

legítimament volen recuperar els seus habitatges, i entén que la llei 

esmentada és un bon instrument perquè els recuperin immediatament. 

Reclama al Govern que deixi de donar suport als okupes i de justificar-

los. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix el posicionament dels grups municipals que 

són conscients del problema que hi ha a Barcelona, i que donin suport 

a mesures que contribueixen a millorar la vida dels veïns en situació 

de vulnerabilitat. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb onze 

abstencions —emeses pels Srs.  Pisarello, Asens, Colom, Montaner i 

Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal— i tres vots en 

contra —emesos per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, i vint-i-set 

vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el Govern municipal 

a reforçar els recursos humans i materials de les oficines d’habitatge, 

especialitzats en l’assessorament als veïns de comunitats afectades per 

la usurpació il·legal d'habitatges per grups organitzats per activitats 
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il·legals. - Elaborar una guia que informi els veïns de les accions i 

tràmits que cal fer en el cas que la seva comunitat es vegi afectada per 

la usurpació d'habitatges dedicats a activitats il·legals. – Reforçar les 

mesures preventives orientades a evitar les okupacions d’edificis de 

titularitat municipal per part de grups organitzats per delinquir, i 

denunciar dins els terminis legalment establerts les okupacions de 

qualsevol propietat municipal. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/8899) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona acorda que davant la contínua pèrdua de patrimoni cultural, 

històric i artístic a la ciutat de Barcelona que posa en evidència que les 

eines de què actualment disposem no són les adients per defensar el 

patrimoni de la nostra ciutat; que s'apliquin el següent seguit de 

mesures ja aprovades: - La revisió del Catàleg de patrimoni de la 

ciutat de Barcelona. - Realitzar una ordenança complementària al 

Catàleg de patrimoni de la ciutat de Barcelona que estableixi que: - Els 

conjunts, edificis, jardins i elements d'una antiguitat igual a 80 anys o 

més gran estiguin protegits. - Per tal d’obtenir la llicència d'obres en 

aquests, sigui necessari aportar un informe històric i patrimonial del 

bé, el qual serà posteriorment validat pel Servei de Patrimoni 

mitjançant una inspecció que servirà per dirimir si hi existeixen 

elements o conjunts patrimonials per conservar. - En el cas que es 

trobin elements per conservar, aquests hauran de passar a formar part 

del Catàleg de patrimoni de Barcelona i es farà un seguiment de l'obra, 

en canvi si no existeixen elements per conservar la protecció 

s'aixecarà. - Que es determini una suspensió de llicències d'enderroc, 

mentre no s'aprovi l'ordenança. - Convocar la comissió mixta de 

patrimoni per tal d'actualitzar els criteris de protecció i conservació, i 

que aquests s'apliquin a tots els districtes per igual. - Crear l'Institut 

Municipal de Patrimoni de Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH, en començar la seva intervenció, agraeix la 

col·laboració dels grups que han contribuït a la millora d’aquesta 

proposició, que ha estat transaccionada amb el Govern. 

Dit això, observa que moltes vegades es considera que el patrimoni de 

la ciutat concerneix els erudits i que no interessa els membres d’aquest 

plenari, i no hi ha cosa menys certa. Remarca que el patrimoni és un 

element viu de la ciutat, en primer lloc, perquè representa l’adhesió 

emocional de molta gent al seu territori i a unes fites determinades; 

també suposa un dels ingredients més importants que confereix 

personalitat, caràcter i identitat a una ciutat. Afegeix que el 

reconeixement del patrimoni cultural, monumental i arquitectònic 

forma part d’una lluita contra la globalització, que no permet la 

diferenciació entre ciutats, i en aquest cas que Barcelona continuï 

tenint la seva idiosincràsia pròpia i imprimint caràcter al seu aspecte. 

I, encara més, apunta que el patrimoni representa tots els qui els han 

precedit i ho farà amb els qui vindran; és a dir, el patrimoni l’ha rebut 

en herència la ciutadania, i n’han de tenir cura, ja que, altrament, 
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serien uns irresponsables. 

Per tots aquests motius, justifica la presentació d’aquesta proposició, 

que no és la primera en aquest sentit, ni serà la darrera, perquè 

consideren que es tracta d’una qüestió que preocupa molta gent i és 

una de les moltes maneres de fer ciutat. 

Posa de manifest que, malauradament, durant aquest mandat han vist 

com entraven en zona de risc elements d’aquest patrimoni, la majoria 

dels quals a tocar d’aquesta casa —probablement molts dels presents 

hi passen per davant cada dia—, i moltes vegades són ignorats. Precisa 

que han vist com es perdia la possibilitat que el palau Moxó fos 

adquirit per la ciutat, un edifici barroc en el qual ara ja saben que s’hi 

faran apartaments de luxe, i que el mobiliari que contenia ha 

desaparegut per sempre. Esmenta, igualment, el palau Vilana Perles, 

que és propietat d’un fons d’inversió i que també està en risc de 

perdre’s; el palau Castell de Pons, d’on el nou propietari va fer fora la 

filatèlia Monge i la pastisseria Fargas; el palau Castanyer, just al 

costat, amb el tancament d’Art Montfalcon, tots edificis que conferien 

caràcter a Ciutat Vella. Comenta, igualment, la pèrdua dels interiors 

de la Casa Burés; o l’enderrocament de part de les cases dels 

periodistes del barri de la Font d’en Fargas. 

I remarca que a tot això s’hi afegeix la degradació d’equipaments 

municipals, entre els quals el palau del Marquès d’Alfarràs, a Horta; el 

dipòsit d’Hostafrancs, que va ser descobert fa poc i que s’ha tornat a 

tapar, incomprensiblement; refugis antiaeris que també s’han colgat; 

Can Ricart, que s’està deteriorant sense remei; o elements mobles del 

patrimoni com és el cas del Tramvia Blau, del qual no s’ha presentat 

ni tan sols el projecte d’execució de la reforma. Finalment, també el 

restaurant Can Pitarra, bressol del teatre català, corre el perill de 

convertir-se en una cosa que no s’assembla en res al que encara és ara. 

Reconeix, tanmateix, que s’han fet coses, i que l’oposició, 

concretament a instàncies del seu grup, ha promogut el pla director per 

a la protecció del Rec Comtal; la compra de Can Seixanta, una fàbrica 

intacta al Raval, i l’intent de declarar Ciutat Vella com a conjunt 

protegit a fi que s’hi pugui actuar amb més contundència. 

Recapitula, doncs, que el seu grup demana, entre altres qüestions, la 

revisió del catàleg, una ordenança que protegeixi els edificis de més 

de vuitanta anys, i la creació de l’Institut Municipal del Patrimoni, que 

consideren que hauria de ser l’eina principal per no deixar escapar cap 

de les oportunitats d’una llista malauradament massa llarga de coses 

que la ciutat ha anat perdent. 

 

El Sr. CIURANA confirma que coincideixen amb les línies generals 

de la intervenció del Sr. Bosch, en les quals han participat amb alguna 

aportació. Per tant, avança ja que votaran favorablement la proposició, 

entenent també que el patrimoni forma part del sentiment de 

pertinença emocional a un territori, a la identitat pròpia, familiar i 

vital. 

Diu que el patrimoni és la creativitat antiga, dels qui els han precedit, i 

que les diverses generacions han considerat que valia la pena de 

preservar. Remarca que tot forma part d’un mateix fet cultural que té 
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la creativitat com un dels seus eixos de funcionament. 

Recorda que fa poc el seu grup va presentar una proposta en comissió, 

que es va aprovar, i que no només feia referència al patrimoni 

material, sinó que també proposaven que Barcelona estudiés el seu 

patrimoni immaterial, en la línia del restaurant Pitarra que ha 

mencionat el regidor Bosch. 

Entén que per aconseguir això calen instruments, sigui la Comissió de 

Patrimoni, la modificació de l’ordenança, l’institut que proposa el 

grup d’ERC, però remarca que, sobretot, falta sensibilització, 

coordinació i sentit comú, cosa que consideren que no s’ha donat en 

aquest mandat en molts casos. Així, a la llarga llista que apuntat el Sr. 

Bosch, assegura que hi pot afegir altres exemples com la Vila Mayfair, 

a la Via Augusta, que era una casa modernista que va ser arrasada, 

especialment el seu jardí i la seva distribució; el palau Desvalls; el 

mateix palau Moxó, del qual encara estan esperant poder veure 

l’expedient corresponent a l’oferta de compra que els propietaris van 

fer a l’Ajuntament, i aquest simplement se’n va desentendre. 

Afegeix el cas de les casetes del carrer Hort de la Vila, a Sarrià, i 

entén que ja tindran ocasió de parlar-ne arran de l’atemptat que van 

patir fa molt poc, i en una de les quals havia residit el pintor Torres-

García. 

Adverteix que en una ciutat sense memòria, sense sensibilitat, on 

l’àmbit de la cultura no sap què fa el de l’urbanisme, aquestes coses 

poden passar. 

Considera que posar el patrimoni en el centre del debat, erigir-se en 

defensors de la pedra, també és molt importat, atès que, altrament, 

corren el risc que ningú no defensi el patrimoni de la voracitat 

immobiliària i de la ignorància. 

 

El Sr. BLANCO diu que al seu grup li preocupa profundament la 

protecció del patrimoni, però això no significa que comparteixin al 

cent per cent el diagnòstic que ha fet el Sr. Bosch pel que fa a les 

dificultats amb què es troben per a la seva protecció i, per tant, tampoc 

no comparteixen del tot les mesures proposades. 

Posa de manifest que el grup d’ERC va presentar fa un any i mig una 

proposta molt semblant a aquesta, i en aquella ocasió el seu grup ja va 

manifestar que aquesta mena de propostes els semblaven excessives i 

desproporcionades, cosa que també els sembla en aquest cas. 

Puntualitza que no consideren que el problema estigui en els 

instruments de protecció vigents que, si bé és cert que s’han 

d’actualitzar, en general són bons. Tanmateix, assegura que han vist 

amb preocupació la pèrdua de molts béns patrimonials a la ciutat, 

molts dels quals ja han estat esmentats, i afegeix la desaparició d’un 

arc medieval al Gòtic, o els dubtes respecte a la protecció del palau 

Moxó. Observa que l’arc esmentat s’hauria pogut protegir si 

s’haguessin reforçat les tasques d’inspecció i control, si s’hagués fet 

una bona inspecció de les obres, atès que era un arc que no estava 

amagat en un edifici sinó que era ben visible des del carrer; igualment, 

confirma que el mobiliari del palau Moxó està protegit, i entén que si 

alguna cosa falla no és aquest mecanisme de protecció sinó els 



163 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

controls que ha de posar aquest ajuntament al servei del seu 

compliment. 

En conseqüència, diu que és per aquestes raons que no comparteixen 

totalment la proposició; i assegura que els sembla desproporcionat que 

calgui fer una nova ordenança, o protegir indiscriminadament tots els 

edificis de més de vuitanta anys. 

Altrament, diu que allò que cal per protegir el patrimoni són més 

mitjans humans en els serveis tècnics municipals, atès que avui dia 

moltes llicències d’obres es paralitzen i es bloquegen durant mesos 

perquè manquen aquests recursos. Afegeix que a això s’hi sumen els 

procediments administratius poc àgils. I considera que amb propostes 

com la que presenta el grup d’ERC es corre el risc que encara hi hagi 

més traves burocràtiques i els expedients encara s’alenteixin més. 

Això no obstant, diu que valoren positivament la transacció i que 

s’hagi flexibilitzat la relació i, sobretot, que s’hagi eliminat la 

suspensió de les llicències de demolició dels edificis. 

Per tot plegat, avança que faran una abstenció. 

 

El Sr. MÒDOL destaca la feina que va fer el seu grup en entrar al 

Govern, ja que per primera vegada aquest ajuntament va tenir una 

regidoria d’Arquitectura i Patrimoni, fet que demostra que hi ha 

preocupació i sensibilitat a la ciutat per la protecció del patrimoni. Per 

tant, diu que no pot compartir la reflexió del Sr. Bosch en aquest 

sentit, i no pas com a regidor, sinó com a responsable d’un equip 

tècnic que tant a Glòries com a l’Eixample està fent molt bona feina 

en aquest sentit i observa que, en tot cas, potser manca coordinació 

entre els diferents àmbits d’aquest ajuntament. 

Es refereix, també, a la proposta similar que va fer fa un temps el grup 

d’ERC, i diu que si entren punt per punt al seu plantejament d’avui, 

com llavors, el seu grup té certes discrepàncies, però allò que 

subscriuen plenament és l’esperit de la proposta en considerar que 

tracta un assumpte rellevant per a la ciutat; així, tret de petites 

diferències sobre qüestions tècniques que ja van poder debatre en 

comissió, avança que votaran favorablement, en considerar que cal 

que entre tots sumin per donar un millor tractament al patrimoni de la 

ciutat, divulgar-lo millor i treballar més coordinadament per mantenir 

els trets diferencials i identitaris de la ciutat. 

I, novament, aprofita per valorar la feina que el seu grup va fer en 

aquest sentit des del govern estant, i la plena predisposició a 

continuar-ho fent. 

 

El Sr. MULLERAS diu que comparteixen la preocupació expressada 

pel grup d’ERC quant al patrimoni de la ciutat, i com en molts dels 

casos que ha esmentat el regidor Bosch s’està deixant perdre, fins i tot 

patrimoni de titularitat municipal que està en estat excessiu de 

degradació, com en el cas concret del palau del Marquès d’Alfarràs, o 

el palau Moxó, del destí del qual s’han assabentat fa poques setmanes. 

Esmenta, igualment, la Casa Burés, que l’Administració va deixar 

degradar i ser objecte, fins i tot, de robatoris d’elements modernistes 

interiors. 
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Entenen, doncs, que no s’ha fet tot allò que es podria per conservar 

aquest patrimoni, entre el qual establiments emblemàtics que, no pas 

com fa uns anys, han deixat de ser notícia de portada. 

Diu que el seu grup podria estar d’acord amb la revisió del catàleg de 

patrimoni que proposa el grup d’ERC, i fins i tot amb la creació de 

l’Institut Municipal de Patrimoni que vetllés per una correcta 

conservació, així com amb la convocatòria de la comissió mixta de 

patrimoni per actualitzar els criteris. Tanmateix, assenyala que 

discrepen amb la qüestió, que ja ha estat retirada, de la moratòria de 

les llicències; ni tampoc consideren que calgui fer una ordenança 

complementària del catàleg de patrimoni que estableixi que els edificis 

de més de vuitanta anys necessiten una protecció específica, que 

consideren una mesura massa general; com tampoc no estan d’acord 

amb la imposició d’elaborar un informe històric cada vegada que es 

demani una llicència per a qualsevol d’aquests edificis. 

Adverteix que algunes de les mesures que es proposen poden 

convertir-se en una trava més a l’hora de fer obres necessàries en 

aquests edificis, que ho són precisament per a la seva conservació. 

Anuncia, finalment, que faran una abstenció. 

 

La Sra. LECHA diu que el seu grup comparteix la preocupació per la 

protecció del patrimoni de la ciutat; esmenta, en aquest sentit, les 

agressions constants que pateix per l’especulació immobiliària, tant 

pel que representa per a l’habitatge com per al comerç de proximitat, 

especialment en determinats districtes. 

Observa que la proposició del grup d’ERC s’acosta molt a la que ja va 

plantejar fa un temps referent a mesures, i que ja han estat aprovades; i 

manifesta que el seu grup considera que revisar el catàleg de protecció 

és positiu, i que encarrilaria la línia cap a on han d’anar les 

modificacions paral·leles als plans especials de protecció del 

patrimoni arquitectònic, històric i artístic ja existents, atès que s’ha 

comprovat que la mera inclusió d’un bé en el catàleg no en garanteix 

la preservació. 

Diu que els genera certs dubtes, però, el termini de vuitanta anys per 

incloure els edificis que superen aquesta edat en el catàleg de 

protecció, atès que això afecta obres menors de reforma en 

determinats edificis, com una cuina o un bany; i consideren que cal 

filar molt més prim en aquests casos, i entenen que en aquest sentit la 

proposició ha de quedar oberta. 

Afegeix que, de totes les propostes que fa el grup d’ERC amb aquesta 

iniciativa, consideren que una de les més encertades és la convocatòria 

d’una comissió mixta de patrimoni a fi d’actualitzar i unificar els 

criteris entre els districtes, i entenen que és la que hauria d’anar en 

primer lloc en la proposta, ja que deixaria clars els criteris que haurien 

de quedar exclosos en la catalogació i la protecció, així com valorar la 

possibilitat d’establir una norma específica a fi de definir més 

l’aplicació de determinats instruments en la protecció del patrimoni. 

Avança, per tant, que emetran un vot a favor de la proposició, malgrat 

que per a la creació d’un institut municipal de patrimoni entenen que 

cal un debat molt més ampli. 
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El Sr. ARDANUY posa de manifest que al llarg de la seva història 

Barcelona ha tingut moments de lucidesa que han fet que, per 

exemple, una part del patrimoni modernista s’hagi protegit, sobretot 

perquè en un determinat moment se li va negar tot valor com a actiu 

patrimonial. 

Entén que la proposta del grup d’ERC va en una línia encertada de 

reflexió sobre el patrimoni arquitectònic des de la perspectiva cultural 

i tècnica i, per tant, la subscriu plenament entenent que l’aposta per 

mantenir el patrimoni i ajudar a la seva posada en valor i manteniment 

futur és del tot adequada. 

 

La Sra. SANZ agraeix al grup d’ERC l’acceptació de la proposta de 

transacció que els han fet, considerant que era important aportar 

concreció per part dels tècnics i experts municipals en la matèria per 

fer viables les propostes que s’incorporaven en la proposició. 

Confirma que estan d’acord, i s’hi han posat des del primer moment, 

amb la preservació i posada en valor del patrimoni de la ciutat, i 

convençuts que s’han de superar els plantejaments caducs basats en el 

conservacionisme només d’edificis antics, i incorporar elements físics 

de la ciutat que tenen un valor històric, social i quotidià, i també 

emocional. Afegeix la necessitat d’incorporar en el catàleg de 

protecció paisatges urbans, trames urbanes, morfologies socials que 

atorguen riquesa patrimonial a la ciutat; i assegurar, per exemple, que 

un veïnat no sigui expulsat del seu barri, un intangible de vida 

quotidiana que també configura el patrimoni urbà. 

Observa que sovint han trobat una desconnexió entre urbanisme i 

cultura, un fet que és històric; en aquest sentit, fa referència a la feina 

que van impulsar amb el grup del PSC quan era al govern, 

concretament amb el regidor Mòdol, amb la mesura de govern 

“Barcelona, arquitectura, ciutat i patrimoni”, que incorporava, entre 

altres coses, posar en marxa la Direcció d’Arquitectura i Patrimoni de 

la ciutat, treballar amb el COAC un inventari d’arquitectura, la 

reconfiguració de la Comissió d’Arquitectura a fi de posar al centre els 

elements de patrimoni, o la Carta del paisatge que aviat presentaran. 

Esmenta, en l’àmbit de l’urbanisme, la protecció de nuclis històrics de 

la ciutat, i indica que han elaborat deu projectes nous que incorporen 

diverses zones de la ciutat, i d’altres que estan en marxa. 

Considera essencial, per tant, que el Govern intensifiqui esforços en la 

protecció de tot aquest patrimoni urbà, motiu pel qual comparteixen 

les propostes del grup d’ERC, i reconeix que els instruments que tenen 

avui dia són insuficients, i per això també necessiten la complicitat 

d’altres administracions, de manera que cal que la Generalitat faci la 

feina que li pertoca per agilitar i facilitar la consecució d’instruments 

adients, i s’han de canviar les regles del joc si volen ser més eficaços 

en la intervenció en la protecció del patrimoni. 

 

El Sr. BOSCH agraeix les aportacions de tots els grups i els esforços 

perquè es pugui aprovar aquesta proposició. 

Dit això, fa notar a la Sra. Sanz que és fàcil posar-se d’acord en les 
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paraules, però puntualitza que si reclamen més mesures és per la 

malfiança antiga que hi ha envers la preservació del bé comú 

emocional de la ciutat, atès que a l’hora de la veritat es perden 

elements patrimonials com pot ser el palau Moxó, la Casa Burès, el 

palau Castanyer, estan a punt de perdre Can Pitarra, i no saben què 

passarà amb el palau del Marquès d’Alfarràs, per posar alguns 

exemples. 

Puntualitza que si reclamen més eines és perquè els mateixos tècnics 

les reclamen, i perquè la ciutadania no es refia d’una administració 

que ha deixat perdre elements identitaris de la ciutat. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb vuit 

abstencions —emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. 

Mejías i Barceló, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller—, i trenta-tres vots a favor de la resta de membres del 

consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda que davant la 

continua pèrdua de patrimoni cultural, històric i artístic a la ciutat de 

Barcelona, que posa en evidència que les eines de què actualment 

disposem no són les adients per defensar el patrimoni de la nostra 

ciutat; que s'apliquin el següent seguit de mesures ja aprovades: - La 

revisió del Catàleg de patrimoni de la ciutat de Barcelona. - Impulsar 

nous instruments per protegir de manera efectiva el patrimoni, com 

poden ser nous instruments de planejament o una ordenança 

complementaria al Catàleg de patrimoni de la ciutat de Barcelona que 

estableixi que: - 

Els conjunts, edificis, jardins i elements d'una antiguitat igual o major 

a 80 anys estiguin protegits. - Per tal d’obtenir la llicència d'obres en 

aquests, sigui necessari aportar un informe històric i patrimonial del 

bé, el qual serà posteriorment validat pel Servei de Patrimoni 

mitjançant una inspecció que servirà per dirimir si hi existeixen 

elements o conjunts patrimonials per conservar. - En el cas que es 

trobin elements per conservar, aquests hauran de passar a formar part 

del Catàleg de patrimoni de Barcelona i es farà un seguiment de l'obra, 

en canvi si no existeixen elements per conservar la protecció 

s'aixecarà. - Convocar la comissió mixta de patrimoni per tal 

d'actualitzar els criteris de protecció i conservació, i que aquests 

s'apliquin a tots els districtes per igual. - Crear l'Institut Municipal de 

Patrimoni de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.- (M1519/8902) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda el present Compromís de ciutat per a la cobertura de la ronda 

de Dalt, d’acord amb el document i els annexos que s’adjunten. 

 

El Sr. MÒDOL presenta la proposició que fa referència a un projecte 

que qualifica d’imprescindible per a la ciutat, i que s’inscriu en la 

tradició del millor urbanisme que s’ha fet a Barcelona, en clau urbana 
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i de servei. 

Remarca que el deute històric amb la ronda és conegut i consideren 

que ara s’imposa fer un pas més. En aquest sentit, recorda que en les 

negociacions per entrar a formar part del Govern van posar com a 

condició per aprovar un pressupost que s’inclogués la inversió 

estratègica en zones on ja existia el consens necessari per iniciar una 

intervenció que abraça molts anys, i que ha d’acabar aconseguint que 

sigui realitat la creació d’un dels nous espais de convivència més 

importants de la ciutat; que permeti recosir teixits i que generi noves 

oportunitats, no només amb espais verds i equipaments, sinó també en 

habitatge. 

En conseqüència, amb aquesta proposició, que ja es va tractar en 

comissió, pretenen generar un document de referència que asseguri, 

com en el cas del Compromís per Glòries, que es continuï executant, i 

que aviat en puguin veure el final. Per tant, consideren necessari el 

consens i aquest compromís amb els veïns, i volen, amb aquesta 

proposta, fer un pas endavant perquè tothom s’hi sumi; així, doncs, 

proposen que els grups puguin valorar el text que els presenten i li 

donin suport. 

 

La Sra. FANDOS confirma el suport del seu grup a la proposició, però 

puntualitza que, tot i estant d’acord amb la majoria de punts que 

planteja, i de la mateixa manera que s’hi esmenten totes les iniciatives 

endegades pel grup del PSC, posa en relleu que el seu també ha 

presentat un munt de proposicions respecte d’això durant aquest 

mandat. 

Consideren que aquesta proposició recupera l’acord generat durant el 

mandat anterior amb els veïns, i que és la base del document que 

presenta el grup proposant. Remarca que el seu grup reclamava i 

reclama que es reprengui aquell acord, que s’executi l’acord del 

govern Trias amb els veïns d’Horta-Guinardó i, en conseqüència, no 

poden fer altra cosa que donar suport a aquesta proposició. Tanmateix, 

diu que lamenta que el grup del PSC el presenti ara que torna a ser a 

l’oposició, ja que si ho hagués fet quan formava part del Govern, 

s’hauria pogut avançar força més. 

Retreu al grup del PSC, doncs, que ho hagi fet així, atès que ha 

suposat una pèrdua de temps, ja que els terminis de la proposta arriben 

fins a la dècada dels trenta. Indica que, altrament, en el projecte que es 

va presentar el mandat anterior, que inclou un seguit d’etapes, el 

projecte tenia un horitzó en el 2023. 

Conclou, per tant, que donen suport a la proposta i que, atès que 

confien governar la ciutat el proper mandat, avança que revisaran els 

terminis a fi d’escurçar-los. Això no obstant, celebren la presentació 

de la proposició, i diu que confia que tots els grups donin suport al 

projecte, que era el del govern anterior. 

 

El Sr. ALONSO observa que totes les vegades que han parlat de la 

cobertura de la ronda de Dalt, que han estat moltes, sempre han acabat 

concloent que es tracta d’una reivindicació justa i positiva per a la 

ciutat. Consideren del tot raonable que s’exigeixi la reducció del soroll 
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que genera en molts habitatges per on passa aquesta via; i perquè és 

necessari resoldre la injustícia que es va cometre en convertir la ronda 

en una barrera que va separar els barris de muntanya de la resta de la 

ciutat. Igualment, valoren que la cobertura suposa una oportunitat per 

guanyar espai públic per a zones verdes i equipaments; i, per tant, 

sempre han votat favorablement aquesta actuació i així tornaran a fer-

ho avui. 

Precisa que la proposa apunta una inversió de gairebé quatre-cents 

milions d’euros, una xifra certament important que seria inassolible en 

un sol mandat, però que és raonable si es planteja que la inversió es 

distribueixi en més d’un. Observa que es parla d’una inversió de vint 

milions d’euros anuals fins al 2036, que entenen que és viable, i que 

hauran d’anar modulant els diversos governs que l’hauran d’assumir, 

en funció de les prioritats, projectes i disponibilitats pressupostàries. 

Constata, tanmateix, que allò que consideren essencial és que queda 

clar que la cobertura de la ronda de Dalt és un projecte de ciutat que 

ultrapassa el govern municipal de torn, i que tindrà un impuls constant 

les properes legislatures. 

 

El Sr. CORONAS posa de manifest que avui reiteren el compromís 

que tots els grups que tenien representació en el consistori de 

l’anterior mandat van fer explícit; així, van estar a favor dels estudis 

fets per Bimsa, i el projecte, que no es va arribar a concretar però que 

va decidir quina havia de ser l’actuació, i que avui novament tornaran 

a revalidar. 

Justifica que votaran favorablement aquesta proposició perquè durant 

aquest mandat s’ha obviat aquell compromís; s’ha menystingut la 

participació ciutadana —recorda que la cobertura va ser la proposta 

més votada en el procés participatiu del PAM—; així com es van 

deixar de banda els estudis que Bimsa va donar per bons en el seu dia, 

però va canviar de parer després de rebre instruccions polítiques, i va 

fer uns nous estudis a mida del Govern municipal. I fa notar que una 

vegada el grup del PSC va entrar a formar part del Govern tampoc no 

va fer la força suficient perquè el compromís es materialitzés, tret de 

destinar una partida pressupostària de quinze milions d’euros en tot el 

mandat, que reconeix que no és poc, però que no suposava refermar el 

compromís que havien establert. 

Valora que aquesta proposició s’inscriu, doncs, en una campanya 

recurrent del grup del PSC, i que són molts que també defensen. 

Confirma que l’actuació a la ronda de Dalt està decidida i debatuda 

per una taula àmplia, representativa i qualificada, que ja prové del 

mandat anterior; i retreu a l’actual govern que, amb prepotència, 

volgués capgirar-ho tot, cosa que han denunciat reiteradament. 

Observa, però, que a la ronda de Dalt l’actuació no es limita a posar 

fonaments i cobrir el vial al seu pas per Horta-Guinardó, sinó que és 

un projecte de ciutat, ja que es tracta d’aconseguir un eix cívic amb 

tota la complexitat que això comporta, alhora que és una oportunitat 

per a la ciutat de generar un pol econòmic, social, patrimonial i 

cultural. Per tant, subscriuen plenament la necessitat de la cobertura 

per tancar la cicatriu que suposa per a aquest districte, però també que 
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cal anar molt més enllà, i per tant, és necessari un compromís com el 

que es va subscriure en el cas de les Glòries. 

 

El Sr. MULLERAS saluda els veïns de la ronda de Dalt que avui els 

acompanyen i que, en realitat, representen els vuitanta-cinc mil 

residents afectats pel cobriment d’aquesta via, pertanyents a sis barris 

de la ciutat. 

Observa que aquesta proposició suposa un nou compromís de ciutat a 

la manera del que al seu dia es va fer amb les Glòries, i avança que el 

seu grup hi està plenament a favor, tal com defensen de fa anys, ja que 

la ronda de Dalt és una ferida històrica que aïlla els barris de 

muntanya i que és imprescindible resoldre. 

Subscriu que aquesta cobertura millorarà la qualitat de vida d’una part 

nombrosa de veïnats, sis barris; permetrà guanyar espai públic i 

millorarà la interconnexió de molts equipaments de ciutat, entre els 

quals esmenta el Mercat de la Vall d’Hebron, els pavellons olímpics, 

escoles i recintes universitaris i equipaments sociosanitaris. 

Recorda que ara fa deu anys es va aprovar una primera proposició del 

seu grup per demanar la cobertura d’aquest tram de la ronda de Dalt, i 

en el Pla d’inversions del 2014 va introduir com a condició per donar-

hi suport que s’hi incorporés la redacció del projecte, que es va fer al 

final del mandat anterior. 

Tanmateix, tal com van demanar llavors, i reiteren ara, és que el 

projecte ha de ser més ambiciós; i diu que no entenen com és que el 

Govern municipal volia invertir més de dos-cents milions d’euros amb 

la connexió de tramvia i, en canvi, li faci recança invertir en la 

cobertura de la ronda de Dalt, que va ser la proposta més votada en el 

procés participatiu del PAM. 

Posa en relleu que durant aquest mandat, el grup del PP també ha 

introduït en el debat municipal en diverses ocasions la necessitat de fer 

aquesta actuació, tal com demostra que l’abril del 2017 va formular 

una proposta en la comissió d’Urbanisme que, malauradament, no va 

rebre el suport del Govern, llavors integrat també pel grup del PSC, 

que sospita que des del govern estant tenia una altra opinió sobre la 

cobertura de la ronda. 

Justifica el vot favorable del seu grup per coherència, atès que de 

sempre han defensat la cobertura de la ronda de Dalt malgrat que 

consideren que hauria de ser més ambiciosa i amb més inversió per 

aconseguir uns terminis més ràpids. 

 

La Sra. LECHA avança que el seu grup farà una abstenció, que 

justifica perquè el grup del PSC presenta una proposició sobre una 

infraestructura que es va crear durant els seus trenta anys de govern 

municipal i, per tant, en van ser els impulsors. 

Constata que la ronda no era una reivindicació quan es va fer, ni de 

lluny, dels veïnats per on passa, sinó ben al contrari; es tracta d’una 

autopista dins la ciutat, que ho vol continuar sent. Precisa, en aquest 

sentit, que en la proposició s’hi diu literalment que es considera la 

ronda com un important eix de comunicació i trànsit, amb 

implicacions de mobilitat a escala metropolitana, i remarca que no és 
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això el que volen els veïns. Afegeix que al text també s’afirma que 

amb la cobertura s’aconsegueix millorar la qualitat de l’aire, i diu que 

els expliquin com. 

Reconeix, tanmateix, que el cobriment és necessari per als veïns i 

veïnes de la ciutat, una reivindicació històrica dels barris de muntanya 

des del mateix moment en què es va construir aquesta infraestructura; 

i confirma que les promeses de cobertura són tan antigues com la 

mateixa ronda i mai no s’han tirat endavant. 

Fa notar, igualment, que el document adjunt a la proposició és un 

seguit de postil·les que no canvien en res la situació urbanística; queda 

clar que la cobertura millorarà la contaminació acústica a la zona i la 

connectivitat dels barris, però demana que no els facin creure que 

incentiva l’activitat econòmica i que això comportarà que la UE, amb 

el programa EDUSI, posi fons per al cobriment. 

Observa exemples com el de Badal, entre altres, que si bé han permès 

el guany d’espai públic no permeten edificar habitatge ni equipaments 

damunt de les zones cobertes. 

Manifesta que la CUP defensa les reivindicacions veïnals, tant pel que 

fa al cobriment de la ronda com de nous equipaments i la recuperació 

d’habitatge, però denuncien que es mercadegi constantment amb les 

reivindicacions històriques. En aquest sentit, confirma que els 

projectes urbanístics estan fets i refets, comptant amb participació 

ciutadana, si és que es pot denominar així el recent procés amb què la 

cobertura va sortir com la proposta més votada del PAM. 

En conseqüència, consideren que tal com estan les coses es tracta 

només d’un assumpte pressupostari, i reitera que s’abstindran, atesos 

els termes en què està plantejada la proposició, i demanen que d’una 

vegada es cobreixi la ronda de Dalt. 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició, 

entenent que cal un compromís pressupostari ferm i amb terminis clars 

per portar a terme la cobertura de la ronda de Dalt, i que ha de suposar 

una correcció essencial a la funcionalitat de les rondes, i una millora 

de la qualitat de l’entorn. En definitiva, implica una evolució envers 

una millora de l’espai amb una perspectiva de present i de futur; en 

aquest sentit, posa de manifest que la formació a la qual pertany, 

Demòcrates de Catalunya, advoca per la qualitat ambiental de la 

ciutat, que considera clau si es vol treballar per la qualitat de vida de la 

ciutadania. 

Conclou, per tant, que és imprescindible un compromís pressupostari 

consensuat que ultrapassi el mandat. 

 

La Sra. SANZ posa en relleu que, quant a la ronda de Dalt, Barcelona 

en Comú sempre ha cercat, especialment amb el PSC, coalició més 

que no pas confrontació. Així, confirma que estan plenament d’acord 

amb molts aspectes que es plantegen i amb les reivindicacions dels 

veïnats; i, concretament amb el grup del PSC ja han tirat endavant 

propostes per fer possible la cobertura. Tanmateix, diu que, amb les 

seves propostes i plantejaments, de vegades sembla que busqui més la 

confrontació que no pas l’acord. 

Reconeix que la ronda de Dalt és una ferida oberta que separa barris, i 
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allunya la ciutat de Collserola, alhora que també genera un entorn 

deshumanitzat amb un protagonisme excessiu dels vehicles; no 

obstant això, suposa també una gran oportunitat de transformació, i el 

Govern municipal, també quan en formava part el PSC, ha treballat a 

bastament per la cobertura, i ara tenen avantprojectes per cobrir tota la 

longitud de la ronda de Dalt; i remarca que mai s’ha obviat res de la 

feina que ja van trobar feta, i que han treballat per fer-la viable. 

En aquest sentit, demana al Sr. Mulleras que no es confongui, ja que 

en el cas del tramvia parlaven de cinquanta milions d’euros, no pas de 

dos-cents milions. 

Assenyala que s’està fent una part de la cobertura de la ronda amb una 

inversió de quinze milions d’euros que ha de connectar els barris de 

Sant Genís i la Teixonera, i que ha estat acordada conjuntament; 

igualment, tal com els han reclamat els veïns i veïnes, han aconseguit 

un compromís d’inversió d’altres administracions, que és 

imprescindible per materialitzar l’obra. Precisa que els quinze milions 

invertits s’estan executant, i que tenen previst iniciar la urbanització a 

finals d’any. 

Per tant, concreta que l’objectiu és continuar treballant per pactar la 

transformació, el calendari i el finançament d’aquest projecte de 

ciutat, que no és d’un partit ni d’un sol mandat, de manera que 

confirma que tenen la mà estesa. 

Això no obstant, comenta que els han proposat d’incorporar a la 

proposició la reflexió sobre la viabilitat, de buscar finançament i 

compaginar grans transformacions, ja que, altrament, implicaria haver 

d’hipotecar les finances municipals per molts mandats, però el grup 

proposant no ho ha acceptat. En conseqüència, pregunta al Sr. Mòdol 

quina motivació hi ha darrere d’aquesta proposició, si buscar un acord 

o, altrament, la confrontació; si hi ha mala fe o realment voluntat de 

trobar solucions; si pretenen enganyar els veïns dient-los que tot és 

possible, quan saben perfectament que existeixen raons molt 

complexes per tirar-ho endavant. 

Finalment, expressa que faran una abstenció. 

 

El Sr. MÒDOL considera que alguna cosa de la proposició no han 

entès, i puntualitza que es tracta d’un compromís per la cobertura de la 

ronda de Dalt, un document com el que es va fer el 2007 per les 

Glòries, i que la qüestió és si el subscriuen o no. 

Entén que la majoria de veïns que són avui aquí en representació de 

molts més es deuen sentir estafats per la majoria de grups del Plenari, 

especialment amb el Govern, i assegura que amb la presentació 

d’aquesta proposició estan fent la feina que hauria de fer el Govern. 

Afirma que els veïns no es refien del Govern de la ciutat, que parla 

molt i fa poc; i pregunta als grups que han pactat habitatge i moltes 

altres qüestions, quan, en els tres anys que fa que dura el mandat, han 

reclamat res per a la cobertura de la ronda de Dalt. Constata que sí que 

han demanat la retirada de la inversió per a la connexió del tramvia, 

però mai posar diners per a l’obra de la ronda. I confirma que l’únic 

que s’ha fet és iniciar la cobertura. 

Assegura que no sap de quin acord parlava abans el Sr. Mulleras, però 
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sí que té clar el que va fer el Sr. Collboni amb el Sr. Trias perquè es 

comencés a invertir en els projectes de cobertura de la ronda de Dalt. 

Tanmateix, entenen que el projecte no ha de ser un pacte entre dos 

partits, sinó que ha de ser un pacte de totes les formacions polítiques 

d’aquesta cambra, ja que si no és així, mai no tirarà endavant. 

Diu que el seu grup ha fet un esforç que va més enllà de la feina 

estrictament necessària per a un grup de l’oposició, i han fet un treball 

tècnic, i afirma que voldrien que les propostes que els fan quan posen 

en dubte les seves també s’haguessin fet des d’aquest mateix vessant 

tècnic. 

Replica a la Sra. Sanz que no pretenen enganyar ningú, i insisteix a 

preguntar si el Govern té intenció de signar el compromís o no. I 

pregunta si volen parlar de per què no s’ha fet res a la ronda durant el 

mandat, i convida el Govern a fer-ho davant dels veïns ara que en té 

l’oportunitat; si és que no els agraden les grans obres, o que només 

disposaven d’un milió i mig d’euros durant tot el mandat per abordar-

les. 

Reclama compromís a la resta de grups, i que entenguin que la seva 

proposició no és un brindis al sol, sinó que han esmerçat molta més 

feina que la que es demana a un grup de l’oposició, i confia que la 

valorin i la comparteixin i es comprometin amb els veïns. 

 

La Sra. FANDOS replica la intervenció del Sr. Mòdol, que els diu que 

no han fet res en tres anys respecte a la cobertura, recordant-li que fa 

un parell d’anys es va aprovar una proposició seva i el mateix regidor 

Mòdol, llavors al govern, va afirmar que no servia per a res; i afegeix 

que han presentat moltes altres iniciatives respecte d’això, i que 

l’única cosa que estan discutint avui aquí és el projecte de l’anterior 

mandat. 

Dit això, fa avinent que allò que els preocupa més és que el Sr. Mòdol 

els intenti enredar; i reitera que el seu grup dona suport a la 

proposició, però fa notar que els compromisos per la ciutat no es fan 

convocant una xocolatada del PSC per explicar-los, com avui farà a la 

Vall d’Hebron amb el lema “Cobrim la ronda”, ja que si ha de ser un 

acord de tots els grups, tots haurien de sortir a la foto. Considera, per 

tant, que es limiten a fer política a costa dels veïns. 

 

El Sr. ALONSO agraeix als representants dels veïns l’esforç i la 

tenacitat en la seva lluita per millorar els barris de la ciutat; i a la resta 

de grups municipals els demana que es creguin que la cobertura de la 

ronda de Dalt és un projecte de ciutat. I, finalment, diu que confia que 

estan convidats a la xocolatada. 

 

La Sra. LECHA considera lamentable l’exhibició de precampanya 

electoral a què han tingut ocasió d’assistir. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix el suport de la majoria de grups; i afirma que 

pren la paraula de la Sra. Fandos i confia que ben aviat es puguin fer 

la foto tots plegats. 

 



173 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup, amb catorze 

abstencions —emeses pels Srs.  Pisarello, Asens, Colom, Montaner i 

Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també per les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, i vint-i-set vots a favor de la resta de 

membres del consistori. 

Del Grup Municipal del PP: 

 

4.- (M1519/8892) El Plenari del Consell Municipal acorda: Reprovar la 

gestió de l'alcaldessa Ada Colau i el seu equip de govern per la falta 

de resposta a les necessitats de la ciutat, que ha generat un 

agreujament i proliferació de problemes als barcelonins i barcelonines 

i una manca d'empenta per a l'avanç de la ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que fa un any el seu grup va 

presentar una proposició amb què reclamava un posicionament del 

Govern municipal abans no censuressin la seva gestió amb una 

valoració negativa, i que va ser rebutjada pel vot de qualitat de 

l’alcaldessa, atès que es va produir un empat entre els vots a favor i en 

contra. 

En conseqüència, diu que novament presenten una proposta similar en 

els termes i idèntica en l’objectiu: reprovar l’acció de govern de 

l’alcaldessa, amb el compromís que en l’any que resta de mandat es 

produeixi un canvi en les prioritats i les polítiques del Govern i, 

alhora, del seu tarannà. 

Reconeix que el darrer any les coses han canviat, malauradament a 

pitjor; i transcorregut un any, el Govern ja no és el que era, ara torna a 

governar sol, amb la minoria més absoluta de la història democràtica 

de Barcelona. Tanmateix, afirma que allò que no ha canviat és la 

manca de diàleg, el fet que opta per governar per decret, com en el cas 

que va haver de superar una qüestió de confiança per aprovar uns 

pressupostos per decret. 

I constata que, després de tres anys de mandat, a l’alcaldessa la ciutat 

se li escapa de les mans, i lluny de resoldre els problemes, s’agreugen 

cada dia que passa; com a responsable d’aquest ajuntament, encapçala 

la Barcelona de les retallades equivocades, ja que retalla allà on no 

toca, en els recursos públics destinats a habitatge, i especialment ha 

retallat la promesa electoral de vuit mil habitatges socials, que han 

quedat en 3.200, mentre que el nombre de sol·licitants inscrits al 

registre continua en augment i ja han arribat als 67.000; igualment, els 

desnonaments es mantenen; els preus dels lloguers estan pels núvols, i 

continua havent-hi solars municipals sense edificar que permetrien la 

construcció d’almenys cinc mil habitatges socials. 

Posa de manifest que, altrament, no retalla les llistes d’espera en 

serveis socials i atenció a les persones que més ho necessiten, i 

confirma que, per exemple, el sensellarisme s’ha incrementat d’un 

21%, que hi ha un 43% de peticions no ateses de places d’escola 

bressol, o 6.000 avis i àvies que han d’esperar com a mínim un any 

per accedir a una plaça residencial, entre moltes altres qüestions que 

no esmenta per manca de temps. 
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Afegeix que no ha canviat tampoc la pressió fiscal a la ciutat, que té 

uns impostos i taxes als nivells màxims i, en canvi, ofereix alguns 

serveis sota mínims. 

Igualment, diu que a la ciutat es constata un increment de furts, 

d’infraccions il·legals, i hi continua havent un percentatge de sancions 

no cobrades als incívics, i es disparen les molèsties i conflictes veïnals 

causats pel col·lectiu ocupa, que en només un any s’han incrementat 

d’un 61%. 

Denuncia que s’anteposa la ideologia a l’eficàcia de govern, tal com 

han pogut comprovar amb les polítiques equivocades de les superilles 

i dels carrils bici; la pretensió d’imposar de forma errònia la connexió 

dels tramvies; tot això per no parlar de la priorització de la ideologia 

amb la promoció d’un autèntic sectarisme a l’hora de concedir 

determinades subvencions directes a entitats afins a Barcelona en 

Comú. 

Fa avinent que, paral·lelament a aquesta endogàmia ideològica, 

mantenen tota mena de traves a l’activitat econòmica que, altrament, 

requereix tot el suport a fi de continuar generant inversions i creació 

d’ocupació. 

Assenyala que la que acaba de fer és una radiografia breu de la gestió 

del Govern i, atès que encara resta un any de mandat, i encara estan a 

temps d’intentar que el Govern reaccioni, el seu grup presenta aquesta 

proposició de censura de les polítiques i el tarannà del Govern de la 

ciutat. 

 

El Sr. CIURANA observa que, probablement, aquest govern és el que 

haurà estat reprovat més vegades d’ençà de la democràcia. Així, 

confirma que periòdicament arriba aquest debat a comissions i 

plenaris, en què per una acció concreta o en general, el govern de la 

Sra. Colau és reprovat, com succeirà avui també en el plenari 

extraordinari convocat immediatament després d’aquest. 

Considera que el Govern s’hauria de preguntar per què passa; en 

aquest sentit, el Sr. Fernández Díaz ha apuntat algunes qüestions, entre 

les quals la incapacitat del Govern per generar acords i complicitats. 

Considera, també, que en certa manera els retorna la prepotència i 

l’arrogància amb què van arribar al Govern. 

Apunta que hi ha molts motius concrets també per reprovar l’acció de 

l’alcaldessa; motius estratègics de ciutat, per la incapacitat d’imaginar 

i treballar amb una perspectiva de mitjà i llarg termini; motius 

quotidians, ja que empitjora la seguretat, la neteja; motius 

institucionals, com la incapacitat del Govern per teixir consensos, molt 

evident dins i fora del Consell Plenari. Afegeix que encara hi ha un 

altre motiu, i és que les tres grans prioritats de la Sra. Colau són, 

també, els seus tres grans fracassos: habitatge, participació ciutadana i 

la lluita per la justícia social. Confirma que això ho veuen cada dia 

amb la inacció del Govern, la seva incapacitat de gestió, amb la 

inexistència de polítiques transformadores, i que es limiten 

simplement al “qui dia passa, any empeny” amb l’esperança que 

l’atzar els porti temps millors. 

Adverteix, però, que això no s’aconsegueix així, i diu que troben a 
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faltar el lideratge públic, polític, institucional i de ciutat de 

l’alcaldessa; mentrestant, diu que l’únic que veuen és una política de 

gestos, partidària i partidista i, moltes vegades, sectària. 

Entén, per tant, que els sobren els motius per considerar que l’acció de 

govern de l’alcaldessa queda reprovada de forma periòdica en el 

Plenari del Consell Municipal. Això no obstant, diu que no volen 

banalitzar la reprovació, l’instrument polític que suposa que aquest 

Consell Plenari, de forma reiterada, posi de manifest que el govern de 

l’alcaldessa i el seu equip no serveix per a la ciutat de Barcelona. 

Assenyala, com ja ha dit abans, que avui tindran una altra ocasió de 

reprovar l’acció de govern, al ple extraordinari sobre Ciutat Vella, i 

per això, el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició del PP, 

entenent que la reprovació és, bàsicament i principalment, al conjunt 

de l’acció política. 

 

La Sra. MEJÍAS addueix que si es formulessin la pregunta de si la 

ciutat està millor ara que quan va desembarcar en aquest ajuntament la 

Sra. Colau provinent de l’activisme, amb tota probabilitat la resposta 

seria negativa; i no pas perquè ho digui el grup de Ciutadans, sinó tots 

els compareixents a la comissió de nova creació per analitzar la 

situació econòmica i l’estat de la ciutat. Confirma que tots els sectors 

que hi han comparegut han posat de manifest el rebuig a les polítiques 

de l’alcaldessa i el seu equip; i considera especialment greu el fet que 

una vegada i una altra afirmin que el Govern de la ciutat no els 

escolta, no els rep, no hi negocia, quan es tracta de sectors econòmics 

bàsics per a la ciutat, els qui cada dia aixequen la persiana i fan que la 

ciutat continuï en funcionament. 

Remarca que els representants d’aquests sectors econòmics han posat 

de manifest la quantitat de restriccions que els posen, mentre que 

denuncien la tolerància amb els qui incompleixen les normes. 

Igualment, constata que han apuntat que a la ciutat s’ha produït un 

empobriment i deteriorament, que s’estén a escala internacional; que 

s’ha criminalitzat i rebutjat el turisme; que s’han perdut grans 

oportunitats que haurien significat un gran impuls per a Barcelona, 

com és el cas de l’Agència Europea del Medicament o, darrerament, la 

Barcelona World Race; o alerten sobre la manera que el Govern posa 

en risc la continuïtat del Mobile World Congress. 

Afegeix que als barris hi ha contínues protestes per l’empitjorament 

del trànsit i la mobilitat que comporta la implantació de carrils bici, 

que no és dolenta, però sí improvisada, cosa que impedeix que 

s’acompleixi l’objectiu de la millora de la qualitat de l’aire. Posa de 

manifest, igualment, el deteriorament i la regressió inacceptable de 

barris emblemàtics com el Gòtic o la Bareloneta, que estaven en 

procés de regeneració i recuperació, i que suposaven símbols de la 

ciutat en què havien esmerçat grans esforços veïnats, entitats i 

institucions. 

Considera, però, que el més greu és que Barcelona en Comú va arribar 

a l’Alcaldia assegurant que eren els adalils de les polítiques socials, i 

aprofita per suggerir al Sr. Pisarello que aprengui a dir en francès que 

el transatlàntic es mou cap a la inversió social; ja que, malgrat que són 
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els qui més presumeixen d’inversió en polítiques socials, han 

aconseguit que el 20% de la població de Barcelona visqui per sota del 

llindar de la pobresa. Pregunta com poden justificar que en tres anys 

de mandat el nombre d’assentaments irregulars hagi augmentat, 

persisteixin els desnonaments o hi hagi més persones dormint al 

carrer. Manifesta que l’opinió general és que la ciutat està paralitzada, 

i per aquest motiu avança que votaran a favor d’aquesta proposició de 

reprovació a l’alcaldessa. 

 

El Sr. CORONAS addueix que no acaben d’entendre si la presentació 

d’aquesta proposició respon a la voluntat de fer un espectacle polític 

en aquest plenari, i creu que el grup proposant podria posar-hi el 

colofó organitzant una xocolatada en acabar. 

Considerant que la reflexió ha de ser més seriosa, manifesta que el seu 

grup està d’acord que moltes coses d’aquest govern són reprovables, 

com ara les promeses incomplertes, i posa com a exemple la derogació 

de l’ordenança de convivència; apunta els incompliments en matèria 

d’habitatge respecte als objectius que s’havia fixat el mateix govern; 

l’augment dels problemes de convivència a la ciutat generats pels 

narcopisos del Raval i de Ciutat Vella en general; la pèssima gestió de 

la vaga de metro; les promeses als veïns, com ara la gran reforma a la 

Meridiana que ha quedat en un jardinet; la mala gestió de la superilla 

del Poblenou; l’adjudicació de contractació a empreses amb les quals 

van assegurar que no farien cap altre contracte, o el nepotisme. 

Entén que de motius per fer reprovacions n’hi ha força, però 

consideren que a aquestes altures del mandat les reprovacions les 

haurà de fer la ciutadania el maig de l’any vinent. 

Quant al grup que formula aquesta reprovació i que els demana el 

suport, manifesta que considera que els tres regidors que el componen 

són com una mena d’oasi en el magma del PP, i poden no estar 

d’acord en multitud de coses ideològicament, però els té per persones 

honestes; i entén que moltes vegades els toca de defensar coses que no 

són agradables. En aquest sentit, posa de manifest que més enllà de 

tots els processos judicials oberts al seu partit, entre els quals esmenta 

Gürtel, sobres, Bárcenas, discos durs, Jaume Matas, Carlos Fabra, Ana 

Mato, José Manuel Soria, Rato, Caja Madrid, targetes black, entre 

altres, que entén que els deuen fer sentir molt incòmodes. I remarca 

que, a banda d’això, la justificació de la repressió que s’està duent a 

terme contra Catalunya, inventar violència i justificar, d’altra banda, la 

violència real que exerceix l’Estat. 

Dit això, entén que comprendran que es prenguin aquesta petició de 

reprovació a l’alcaldessa com una broma de mal gust. Avança, però, 

que faran una abstenció entenent que hi ha aspectes del govern que 

són reprovables, però en tot cas diu que esperaran al ple extraordinari 

previst després d’aquest per demanar la reprovació per uns fets 

concrets, ja que entenen que les reprovacions no es poden fer 

genèricament, atès que corren el risc de banalitzar el concepte. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que el seu grup està d’acord amb el 

plantejament global del grup del PP, en el sentit que aquest govern no 
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està resolent les necessitats de la ciutat, tal com palesa el malestar 

regnant en molts sectors i entre els treballadores i treballadores 

municipals; i també es fa patent en comprovar les dificultats que té per 

governar aquesta minoria, especialment per la seva incapacitat 

d’arribar a acords, consensos polítics i establir complicitats per tirar 

endavant els projectes que surten aprovats del Plenari del Consell 

Municipal, quan no decideix de retirar punts de l’ordre del dia sabent 

que no obtindran el suport necessari. 

Consideren, com ja han dit altres grups, que el Govern es mou molt 

millor en la política dels gestos que no pas en la gestió; això no 

obstant, posa en relleu que el seu grup, ni en aquest mandat ni en 

l’anterior, en què també era a l’oposició, mai no ha fet una reprovació 

genèrica al govern; remarca que no ho van fer al govern de l’alcalde 

Trias, només van reprovar el fet puntual de Can Vies, ni tampoc no ho 

faran ara. Precisa que van fer una reprovació la setmana passada i per 

un aspecte molt puntual, la pèrdua d’una gran oportunitat de promoció 

econòmica i internacional com és la World Race, i també ho faran en 

el ple extraordinari que vindrà a continuació per l’actuació concreta 

del Govern al districte de Ciutat Vella; i afegeix que d’alguna manera 

també van fer una reprovació concreta en donar suport a la proposició 

del Grup Demòcrata que demanava la substitució de l’alcaldessa com 

a màxima responsable de seguretat i prevenció per un regidor o 

regidora que s’hi pugui dedicar plenament. 

En conseqüència, diu que, tot i compartir bona part del que inspira 

aquesta proposició, el seu grup no hi donarà suport explícit i farà una 

abstenció pels motius que ja ha exposat, i perquè consideren que 

l’objectiu d’aquesta iniciativa no és activar l’acció de govern sinó una 

gesticulació per part del partit proposant. 

 

La Sra. REGUANT manifesta que des de la discrepància que el seu 

grup ha expressat en moltes ocasions amb les polítiques del Govern 

municipal; perquè no comparteixen la seva gestió en molts aspectes, i 

per aquest motiu han votat avui en contra dels comptes de les 

empreses públiques. Remarca que al llarg del mandat en molts 

moments han dit que consideraven que el Govern s’allunyava dels 

seus objectius, i que haurien volgut poder-hi compartir més espais. 

Això no obstant, constata que en aquesta cambra tothom ja fa el 

compte enrere, i van de reprovació en reprovació, i sembla que la 

campanya electoral ja ha rebut el tret de sortida. Observa que els grups 

fan llistes de coses que intenten reprovar, i es pregunta què passa 

després, ja que res no canviarà. 

Assenyala que aquesta reprovació del grup del PP parla de 

l’agreujament i la proliferació dels problemes de la ciutadania, com si 

les polítiques d’aquesta formació no hi tinguessin res a veure. Posa de 

manifest que les polítiques de l’Estat, governant-hi el PP, no han fet 

altra cosa que agreujar i fer proliferar els problemes, i en cap sentit no 

han contribuït en res per millorar les condicions de vida a la ciutat; 

altrament, el PP s’ha dedicat a jugar amb les pensions durant mesos; i 

per aconseguir l’aprovació d’uns pressupostos posa un pedaç que 

l’únic que fa és prorrogar un problema que afecta més de setze mil 
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veïns i veïnes de Barcelona que viuen de les seves pensions. 

Retreu al grup proposant el seu electoralisme i demagògia, i reclama 

que realment es preocupi pels problemes que afecten la ciutadania. 

Aprofita per recordar-los, també, que van aprovar una llei a proposta 

del Grup Demòcrata que no busca perseguir les màfies, sinó que 

continua generant un relat de criminalització de les famílies 

vulnerables, ja que no ataca l’arrel del problema. 

Així, remarca que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposició 

perquè no té cap intenció de fer costat a l’electoralisme que tots els 

grups han posat de manifest avui. 

 

El Sr. ARDANUY avança que farà una abstenció en aquesta 

proposició entenent que és una reprovació de part, que tot i que és un 

mecanisme legítim, té un vessant electoralista molt clar. Valora que és 

poc concreta, i que no ha buscat cap mena de consens amb els grups, 

especialment amb ell. 

Així, doncs, diu que malgrat que podria estar d'acord amb alguns dels 

aspectes que planteja, no comparteix el fet d’entrar ja en campanya 

electoral, ja que hi ha molts assumptes que s’han de poder resoldre 

efectivament en l’any que resta de mandat, i que aquest Plenari té 

l’obligació de tractar i afrontar amb rigor. 

La Sra. ALCALDESSA observa que darrerament altres grups, a més 

del PP, s’apunten al mantra de dir que el Govern de la ciutat no 

impulsa acords i no dialoga, i només posen l’èmfasi en determinats 

aspectes que no funcionen o que són complicats a la ciutat, però mai 

no esmenten les que sí que van bé. En aquest sentit, posa en relleu que 

en aquest ple d’avui han aprovat l’Espai Barça, un assumpte que no 

havien resolt els governs precedents, malgrat el context polític 

dificilíssim que estan vivint; s’ha aprovat, també, el pla especial de la 

nova bocana del port. Afegeix que durant el mandat s’ha fet un acord 

de ciutat molt important per reimpulsar i renovar el Port Olímpic, i per 

reorganitzar el port de Barcelona; s’ha iniciat la cobertura de la ronda 

de Dalt, que s’ha materialitzat amb pressupost i inversió, de la mateixa 

manera que a la Meridiana s’ha iniciat la renovació i la pacificació 

amb un pressupost concret; esmenta, igualment, el cas de les Glòries, 

que després del nyap judicialitzat del mandat anterior, s’ha fet un nou 

contracte que permet continuar les obres. Remarca que també s’ha fet 

realitat la reivindicació històrica de recuperar la Model per a la ciutat; 

finalment, aquest any arribarà el metro als barris de la Marina; i es 

doblarà el nombre de carrils bici. 

Apunta, en l’àmbit de l’habitatge, que més de quatre mil pisos hauran 

estat promoguts i començats durant el mandat, cosa que suposa un 

punt d’inflexió que no s’havia produït durant dècades; la construcció 

de deu noves escoles bressol; es multiplica per set el pressupost de 

rehabilitació, i durant el mandat s’està fent l’oferta pública més 

important de la història democràtica d’aquest ajuntament, amb més de 

tres mil noves places per reforçar els serveis públics, que s’havien 

retallat i intentat privatitzar, especialment durant el mandat anterior. 

Destaca que ara mateix Barcelona està reconeguda a escala estatal 

com a ciutat líder en inversió social, en transparència i innovació. 
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Afegeix que els baròmetres confirmen la millor puntuació dels darrers 

anys en la gestió municipal. 

Reconeix que és evident que no han de ser autocomplaents, i ser 

conscients que cal molta més feina perquè la ciutat té molts reptes i 

dificultats, i entén que és d’això que haurien de voler parlar, i no 

dedicar-se, simplement, a desgastar el Govern, que és l’única cosa que 

els interessa, perquè demostren que la ciutat, ben poc. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insisteix que el Govern fa disposicions 

arbitràries, espanta inversions, veta obertures de negocis a base de 

traves, suspensions i moratòries; ha generat una ciutat paradoxal, on 

els manters persegueixen la policia, els ocupes són els únics 

“propietaris” als quals defensa el Govern de la Sra. Colau; continua 

dient que el Govern considera dolent el turisme i injust el comerç; 

sospitosa la propietat; en molts casos culpabilitza la policia; i el tercer 

sector actua com a competència de l’activitat social d’aquest 

ajuntament. 

Recorda a l’alcaldessa que va superar una qüestió de confiança perquè 

l’oposició no va ser capaç de posar la ciutat per sobre de les sigles 

polítiques; i remarca que avui superarà aquest intent de censura de la 

seva gestió que ha formulat el seu grup perquè hi ha un pacte no escrit 

entre ella i el Sr. Trias, i l’abstenció del Grup Demòcrata impedirà que 

tiri endavant aquesta reprovació, en agraïment als serveis prestats a 

l’independentisme. 

 

El Sr. CIURANA recorda a l’alcaldessa que disposa de 2.800 milions 

d’euros de pressupost anual i, per tant, que és impossible que no faci 

res. Observa, però, que entre no fer res i fer-ho malament hi ha el 

terme mitjà de fer-ho bé, i això és el que li demanen. 

 

El Sr. CORONAS celebra que l’alcaldessa reconegui els grans acords 

de ciutat a què arriba amb la contribució del grup d’ERC, i apunta que 

s’ha oblidat de referir-se al PEUAT; tot i que reconeix que la ciutat 

funciona malgrat que el Govern no faci bé les coses. 

 

La Sra. ANDRÉS entén que l’alcaldessa enumeri tot un seguit 

d’actuacions i projectes del Govern per rebatre el grup del PP, però 

remarca que una cosa són els plans i una altra els fets, i adverteix que 

les materialitzacions reals les podran constatar d’aquí a un any, i 

sospita que, malauradament, quedaran lluny de la llista que ha fet 

l’alcaldessa en la seva intervenció. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest la diferència entre la primera i la 

segona intervenció del Sr. Fernández Díaz; en la primera ha intentat 

adoptar un to neutre, i en la segona hi ha sortit ja l’argument que el 

Govern de la ciutat és coadjutor de l’independentisme, que destapa 

l’autèntica raó d’aquesta proposició. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que no té cap pacte secret amb cap 

grup de l’oposició, sinó pactes explícits. I apunta que aquesta mateixa 
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setmana el partit del Sr. Fernández Díaz, el mateix de Cifuentes o 

Bárcenas, amb el PDeCAT han aprovat una llei a les Corts per 

accelerar els desnonaments, que perjudicarà totes les ciutats, 

Barcelona inclosa. 

 

ES REBUTJA aquesta proposició / declaració de grup amb catorze 

vots en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i 

Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també per les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, dinou abstencions —emeses pels 

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

Rognoni, els Srs.  Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila, els Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Ballarín i Andrés, i 

també pel Sr. Ardanuy—, i vuit vots a favor de la resta de membres 

del consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

del Grup Municipal Demòcrata: 

1.- (M1519/8905) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona demana la dimissió del ministre d'Interior del Govern 

d'Espanya, el Sr. Juan Ignacio Zoido Álvarez, com a màxim 

responsable de l'actuació policial corresponent a l'operatiu de seguretat 

de la final de la Copa del Rei per vulneració de drets fonamentals. 

 

El Sr. TRIAS assenyala que l’objectiu de la proposició és parlar de 

democràcia, de llibertat, de la defensa dels drets de la ciutadania 

enfront de l’arbitrarietat i l’autoritarisme que novament ha demostrat 

l’Estat espanyol. Fa referència al fet que dissabte passat, en el marc de 

la celebració de la final de la Copa del Rei de futbol, l’Estat va 

intentar prohibir un color. 

Constata que fa mesos que assisteixen atònits al retrocés dels drets 

civils i polítics, que els fa pensar en èpoques que fa temps que creien 

superades; i dissabte, tal com va passar en la darrera campanya 

electoral, es va arribar a l’extrem de voler prohibir un color, el groc; i 

es va obligar els afeccionats i afeccionades del Barça que assistien a la 

final a lliurar bufandes i samarretes d’aquest color, algunes amb tan 

sols la paraula llibertat estampada, però també les que no duien cap 

mena d’inscripció, perquè el color groc feia trontollar els fonaments 

de l’Estat; i les imatges que van poder veure eren impròpies d’un estat 

que es diu de dret. 

Recorda que l’endemà dels fets, el ministre Zoido va afirmar que no 

tenia constància d’haver ordenat la retirada d’aquestes peces grogues, 

i entén que s’ha de suposar que els agents de policia van actuar per 

compte propi. I pregunta, si realment era així, si es prendran mesures 

contra les persones que han vulnerat els drets de la ciutadania sense 

haver rebut ordres directes dels seus superiors. 

Constata que l’arbitrarietat a què estan subjectes els drets civils i 

polítics i la llibertat d’expressió és simplement una vergonya per a 

l’Estat; viuen en un estat en què posar-se un nas de pallasso es pot 
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considerar un delicte; escriure una cançó reivindicativa pot portar a la 

presó; posar-se una samarreta groga es considera incitació a la 

violència. 

Afirma que el govern del PP i els partits que li donen suport vulnera, o 

deixa que es vulnerin sense immutar-se, els preceptes més bàsics de la 

Carta universal dels drets humans, la constitució europea i també 

espanyola, que tant diuen defensar, i la jurisprudència establerta pels 

tribunals, instàncies judicials espanyoles i internacionals. 

Diu que algunes de les coses que passen avui dia a Espanya els fan 

pensar en la màxima de Voltaire: “Proclamo en veu alta la llibertat de 

pensament, i que mori qui no pensa com jo”. 

Posa de manifest que la situació és gravíssima i els afecta a totes i tots, 

i considera que en la garantia dels drets fonamentals tothom hi hauria 

de ser; i quan un govern o un seu ministre ordena o permet que passin 

coses com les que ha descrit no mereix altra cosa que una condemna 

enèrgica i que es demani la seva dimissió. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que el Grup Demòcrata demana la dimissió 

del ministre Zoido sabent perfectament que hi va haver una reunió de 

la Comissió Antiviolència prèvia a la celebració de la final, en la qual 

van participar tots, i van arribar al senzill acord d’aplicar la llei. 

Indica que el mateix ministre Zoido ha explicat que la decisió va ser 

exclusivament operativa i policial; i l’actuació de les forces de 

seguretat va ser la mateixa que en altres ocasions semblants de 

celebració de partits considerats d’alt risc, en els quals s’aplica la llei 

vigent. 

Afegeix que els responsables de l’operatiu policial van decidir que els 

continguts d’algunes samarretes que es van retirar podien ser causa 

d’alteració de l’ordre públic o generar violència al recinte esportiu i 

entorns. I remarca que això no ho imposen els grups polítics, sinó la 

llei. Fa notar al Sr. Trias que en la proposició s’han oblidat d’afegir 

l’esment a la llei contra la violència i el racisme en l’esport, l’article 6 

de la qual deixa clar que la normativa prohibeix als assistents a un acte 

esportiu introduir, elaborar o exhibir pancartes, símbols o banderes i 

missatges que incitin a la violència, o que facin que una persona o un 

grup se sentin amenaçats. 

Considera increïble, doncs, com alguns grups independentistes valoren 

les coses; així, si es critiquen les seves idees suposa una ofensa; 

altrament, si és al contrari sempre busquen justificació, i fins i tot els 

CDR no condemnen la seva violència i justifiquen les seves accions. 

Afirma que l’esport ha d’estar desvinculat de les ideologies polítiques, 

ja que té el valor clau de la unió, ha de sumar i no pas restar. I 

adverteix que no s’ha de confondre la llibertat d’expressió amb l’odi i 

la provocació, i no s’ha d’oblidar mai l’educació, la manca de la qual 

es demostra xiulant l’himne espanyol, i assegura que Ciutadans mai no 

xiularia cap himne. 

Precisa, atès que han fet referència a la final de la Copa del Rei, que 

van ser molts més els afeccionats que van mostrar orgull i respecte 

pels símbols nacionals d’Espanya, que no pas els separatistes que els 

van xiular sense respecte ni educació. 
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Finalment, pregunta al Grup Demòcrata si considera llibertat 

d’expressió quan, per exemple, a un afeccionat del Barça li volien fer 

una entrevista en un mitjà públic, i li van demanar que amagués la 

bandera d’Espanya que portava. 

 

La Sra. CAPDEVILA fa referència a les vergonyoses imatges que tots 

van poder veure dissabte passat als accessos i a l’interior de l’estadi on 

s’havia de celebrar la final de la Copa del Rei de futbol, i que els 

remeten a altres temps i altres formes de govern i, fins i tot, a altres 

països. 

Considera que van assistir a un espectacle indigne d’una democràcia, 

on tothom es pot embolcallar amb la bandera que vulgui; així, la 

demofòbia de l’Estat espanyol, demostrada amb escreix l’1 d’octubre, 

ha derivat en una còmica xenofòbia, i que no és altra cosa que 

l’aversió i la por irracional al color groc, fins i tot a la mateixa paraula. 

Remarca que aquest dissabte milions de ciutadans i ciutadanes van ser 

convidats de pedra a l’enèsima vulneració dels drets fonamentals més 

bàsics; així, en directe, van assistir estupefactes a la indecència i la 

injustícia d’un estat que necessita activar la seva policia política per 

anorrear drets i llibertats fonamentals. 

Constata que l’Estat espanyol no en té prou tenint presos polítics i 

persones exiliades, no en té prou d’empresonar titellaires, rapers, 

músics o tuitaires i, ara, els molesta el color groc, de la roba, de les 

idees i de l’ànsia de llibertat, el groc de la lluita pacífica. 

Apunta que la deriva d’aquest model d’estat corcat i “atado y bien 

atado” ja no té aturador, i dissabte va ser el groc, però demà passat 

pot ser el vermell, el verd o el morat; dissabte li molestava la paraula 

llibertat, però demà pot ser justícia, i demà passat serà qualsevol 

paraula que gosi posar en dubte un estat de dret que cada vegada té 

menys dret i és més injust. 

Avança que votaran a favor d’aquesta proposició i se sumen a la 

demanda de dimissió immediata del ministre Zoido per vulneració 

dels drets fonamentals, i com a màxim responsable de l’actuació 

policial i de l’operatiu de seguretat de la final de la Copa del Rei, que 

s’afegeix a la persecució i criminalització —que tracta la següent 

proposició del grup de la CUP— del moviment cívic i pacífic a favor 

de la llibertat nacional i del poble de Catalunya. 

 

La Sra. BALLARÍN assenyala que l’operatiu de seguretat del dissabte 

20 d’abril passarà a la història, no pas per res de bo, sinó com a 

exemple de com un dispositiu d’aquesta mena pot ser qualificat alhora 

d’irracional i de ridícul i, a més, de poc respectuós amb l’esperit de la 

llei, de la Constitució i, probablement, amb l’article 19 de la 

Declaració universal dels drets humans. 

Adverteix que forçar els dispositius i les mesures de seguretat fins al 

límit que es va fer aquell dia és un clar despropòsit, alhora que implica 

posar en risc els valors de la convivència, que és el que s’ha de 

protegir sobretot en qualsevol esdeveniment públic mitjançant els 

dispositius de seguretat. 

Diu que vol deixar clar que obligar a retirar samarretes no concorda, 
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en cap cas, amb els objectius de la llei contra la violència en l’esport; i 

afegeix que es tracta d’una llei que, com a socialistes, els fa sentir 

molt orgullosos haver-la impulsat l’any 2007, entenent que l’esport és 

un dels espais compartits més importants per transmetre valors i evitar 

cap mena de comportament despectiu o ofensiu. En conseqüència, 

consideren que no s’hauria de fer una utilització política dels 

esdeveniments esportius, com malauradament passa dia sí i dia també. 

Manifesta que com a Grup Socialista volen deixar clar el seu 

compromís amb la llibertat d’expressió, tal com ha fet també el seu 

grup parlamentari a Madrid; i proclama el seu rebuig enèrgic al fet de 

violentar expressions pacífiques com pot ser anar vestit de groc. 

Puntualitza que, a banda de les samarretes grogues, el comís de 

banderes o bufandes també resulta qüestionable des del punt de vista 

jurídic, tal com assenyalen algunes sentències. 

Indica que, amb aquesta perspectiva, els socialistes van demanar 

explicacions al ministre Zoido per aquests fets, com a responsable 

màxim dels cossos de seguretat de l’Estat; i confirma que les seves 

explicacions els han deixat insatisfets i decebuts, sobretot perquè el 

ministre s’ha amagat darrere de la policia i s’ha espolsat 

responsabilitats. Tanmateix, consideren que si va donar l’ordre 

d’actuar es va equivocar greument; i si no la va donar, com defensa, 

encara és pitjor, atès que significa que no ha complert les funcions que 

li corresponen com a ministre d’Interior i responsable final de 

l’operatiu de seguretat. 

Així, doncs, entenen que per activa o per passiva el ministre Zoido ha 

tornat a equivocar-se greument, com ja va fer en el passat amb 

l’incompliment dels acords d’Espanya envers la UE per a l’acolliment 

de persones refugiades, o per l’operació Lezo, per la qual cosa va estar 

reprovat i s’ha demanat la seva renúncia al Congrés per part dels 

diputats i diputades socialistes. 

Assegura que la ciutadania no es mereix Zoido com a ministre 

d’Interior, i sí una persona responsable, preocupada per apagar els 

focs que cada dia es produeixen al país, i no pas que els atiï. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que per molt que l’independentisme 

repeteixi una mentida no s’acabarà convertint en veritat, i acusa el Sr. 

Trias de mentir avui en la seva proposició, en la qual s’afirma que es 

van confiscar samarretes de color groc. Insisteix que no hi ha major 

mentida que una veritat a mitges, cosa que fa el Sr. Trias. 

Assegura que no es van confiscar samarretes pel seu color, sinó per 

missatges, lemes i logos polítics que portaven, que igualment 

s’haurien retirat fossin del color que fossin en aplicació de la llei 

contra la violència en l’esport, les normes de la UEFA i de la FIFA, i 

del Comitè Olímpic Internacional, atès que la final havia estat 

declarada un partit d’alt risc. 

Reitera l’acusació al Sr. Trias de falsejar la realitat quan diu que es va 

retirar la simbologia independentista, i diu que ell va veure unes altres 

imatges, que va veure a les grades banderes independentistes, de 

manera que no és cert que es retirés aquesta simbologia. Igualment, li 

retreu que ometi que es van intervenir bufandes, samarretes i pancartes 
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als seguidors del Sevilla. 

Demana, per tant, que no es polititzi l’esport, i que s’independitzi el 

futbol de la política; que no es converteixi una final de copa o 

qualsevol altre esdeveniment esportiu en un míting independentista. 

Igualment, reclama respecte per als símbols, també per a l’himne 

d’Espanya, per a tots els himnes i banderes, encara que no se sentin 

com a propis. Considera que això hauria de ser una obligació i 

lamentablement hi ha qui no ho té present. 

 

La Sra. REGUANT observa que aquesta proposició no s’entendria si 

no visquessin en el context actual; que ve d’una situació política que 

s’arrossega de fa molts anys i, sobretot, s’ha atiat i intensificat els 

darrers mesos. 

Considera que les imatges del partit de dissabte passat vorejaven el 

ridícul, la confiscació als afeccionats de samarretes i bufandes, que 

com molt bé ha dit el Sr. Fernández Díaz, no pel seu color sinó pels 

seus missatges; és a dir, el mateix regidor ha reconegut que la llibertat 

d’expressió no existia dissabte. Constata que es van censurar 

clarament missatges polítics que es volien mostrar durant el partit. 

Amb referència a la demanda de dimissió del ministre Zoido, a la qual 

ja avança que donaran suport, diu que no només pel que va succeir el 

dissabte, i recorda que fa mesos que va dir textualment que l’actuació 

policial de l’1 d’octubre va ser legítima, professional i proporcionada. 

Entén que es tracta, doncs, de la manera com els poders apliquen la 

política policial en persecució de la dissidència, actuant amb brutalitat. 

Confirma que això ho ha fet l’Estat espanyol durant molts anys; ho ha 

fet i ho fa el PP, però també ho ha fet el PSOE, i no és res nou. 

Tanmateix, observa que és quan arriba un moment en què veuen que 

la gent s’organitza cada vegada de manera més massiva i mostra 

clarament un missatge polític, que els poders de l’Estat fan un ridícul 

com el de dissabte passat. 

Reconeix que és una qüestió que afecta el ministre Zoido, però també 

la manera com funciona la lògica policial, i entenen que és aquí on 

també cal intervenir, i diu que no només es refereix a la policia 

espanyola, sinó que també concerneix les interioritats de Mossos 

d’Esquadra o de la Guàrdia Urbana, que també persegueixen la 

dissidència política. Ratifica que votaran a favor d’aquesta proposició, 

entenent, però, que cal anar més enllà de l’anècdota ridícula del partit 

de copa, i cal que analitzin com funcionen sempre els ministeris de 

l’Interior o les conselleries d’Interior. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest que dissabte passat el ministre 

Zoido i la maquinària de l’Estat espanyol van posar en marxa un 

operatiu singular per desarmar perillosos independentistes, famílies 

amb nens, proveïts amb samarretes, xiulets i bufandes grogues, que 

van ser decomissades. 

Considera lamentable aquesta actuació per part d’un govern i, per tant, 

l’acció del responsable màxim, el ministre Zoido, que és indigne que 

ocupi aquest càrrec; entén que això els ha de portar a reflexionar 

entorn de la llibertat d’expressió, de per què no poden expressar 
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disconformitat amb el cap de l’Estat i determinada simbologia que els 

ofèn profundament, en un estat suposadament democràtic que no ho 

permet. 

 

El Sr. ASENS recorda que el ministre Català va dir literalment que el 

color groc ofèn, i replica que allò que realment els ofèn són les normes 

que ha aprovat el Govern de l’Estat, que han deixat milers de persones 

sense casa, sense feina i sense futur; els ofèn la degradació 

democràtica; els ofèn la corrupció del PP, el cas Bárcenas, Gürtel i 

tots els nombrosos casos que han anat apareixent. Assegura que allò 

que realment els ofèn són les retallades en drets socials, en drets 

democràtics; els ofèn la política de refugiats del Sr. Zoido, que ja va 

ser reprovat per això al Congrés de Diputats. Continua dient que se 

senten veritablement ofesos perquè el ministre Zoido, en comptes 

d’enviar vaixells amb Guàrdia Civil per salvar vides al Mediterrani, 

els enviés a Barcelona per reprimir milers de persones que volien 

exercir el seu dret democràtic. Remarca que el Sr. Zoido és el 

responsable polític dels centenars de persones que van resultar ferides 

l’1 d’octubre, és responsable que una persona perdés un ull arran de 

l’impacte d’una bala de goma, prohibides pel Parlament de Catalunya; 

i també és el responsable polític de moltes operacions policials que 

s’han viscut a Catalunya i a la resta de l’Estat, contra els drets de la 

ciutadania, entre les quals esmenta els tuitaires, els rapers, els 

pallassos i, en definitiva, contra les urnes i pensar diferent, fins a 

arribar a l’absurd de prohibir el groc. 

Es pregunta què arribarà ara a l’Espanya en blanc i negre del Sr. 

Zoido, la que vol envestir al crit d’“a por ellos”, monàrquica, rància; 

l’Espanya que els vol tornar a gelar el cor altra vegada, la que canta 

“Soy el novio de la muerte”. I constata que si alguna cosa incita a la 

violència són aquests càntics, i pregunta al Sr. Fernández Díaz si 

realment creu que incita a la violència portar un llaç groc, com el que 

ell porta avui, i que s’ha posat en solidaritat amb la gent represaliada 

per portar-lo, i no vol creure que el regidor tingui sentiments 

d’agressivitat envers la seva persona, atès que és una persona afable i 

d’ordre; però, altrament, el ministre del seu partit consideraria que 

l’incita per portar-lo. 

Adverteix que estan parlant d’un absurd, de ficar-se amb la 

indumentària de les persones, i diu que espera que en l’estat de dret on 

se suposa que viuen es protegeixi les persones d’aquestes actituds, i no 

pas que es castigui la possible víctima. 

Per tot plegat, consideren que hi ha motius suficients per demanar la 

dimissió del ministre Zoido; i aprofita per dir que la politització de 

l’esport la fan les prohibicions com la de dissabte, i que si demanen 

respecte pels símbols, també han de respectar els dels altres. 

 

El Sr. TRIAS agraeix sincerament a tots els grups que han donat 

suport a la proposició, i també el to de gairebé tothom, i especialment 

al Grup Socialista. I lamenta que hi hagi qui no entengui algunes 

coses, com el fet que ell mateix porti el llaç groc, i pregunta, com ha 

fet el Sr. Asens, si realment creuen que està incitant a la violència. 



186 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

Entén que en un esdeveniment esportiu com aquella final de copa cal 

tenir un mínim sentit de l’humor, un mínim de paciència per 

comprendre que en molts casos la gent utilitza elements per expressar-

se lliurement; alerta que quan aquest sentit de l’humor es perd i es vol 

actuar durament estan cometent un error gravíssim, atès que generen 

una fàbrica d’independentistes. 

Altrament, considera que si allò que volen és concòrdia i entesa la 

manera no és acusar-los de mentir i assegurar que no es va decomissar 

cap samarreta o una bufanda pel fet de ser groga, cosa que reitera que 

no és certa. 

Remarca que l’assumpte no va d’independència o no, sinó que va de 

democràcia; i reflexiona que no és el cas que ell, ara a la seva edat, 

tingui els mateixos sentiments que als 26 anys, no pot ser que se senti 

vigilat il·legalment, i tot això està passant ara al país. 

Adverteix que cal defensar la democràcia, i per això demanen la 

dimissió de persones com el ministre Zoido, que ho ha fet molt 

malament. 

 

La Sra. BARCELÓ reclama que no s’utilitzi l’esport per defensar una 

ideologia, atès que el seu gran valor és la unió. I considera que ja és 

hora que busquin allò que suma i uneix que no pas allò que resta i 

genera divisió i confrontació. 

La Sra. CAPDEVILA considera que, segurament, el fet d’aprovar 

aquesta proposició no servirà de res, i el Sr. Zoido no dimitirà. Però 

entén que sí que quedarà clar que la majoria de grups municipals estan 

en contra del feixisme. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ acusa els grups que donen suport a la 

proposició de manipulació i de crear una confusió interessada quant al 

que veritablement va succeir dissabte passat. 

Reitera i insisteix que no es van retirar samarretes pel seu color, sinó 

pel seu contingut, per les llegendes que duien impreses de caràcter 

polític, expressament prohibides en esdeveniments esportius. 

Reclama als Srs. Trias i Asens que no intentin confondre, i els 

assegura que no l’intimida que portin un llaç groc, i que ho respecta, 

però creu que cada u ha de ser al seu lloc. I els retreu que silenciïn que 

també van retirar samarretes i bufandes als afeccionats del Sevilla. 

Els acusa novament de crear un relat interessat de persecució d’idees 

independentistes, quan l’única cosa que es va fer va ser evitar que la 

política entrés en un recinte esportiu. 

Considera que no entenen que es vulgui preservar la confrontació 

esportiva d’altres de caire polític, i perseveren a crear confusió i 

manipulació permanent per intentar agreujar les diferències i les 

divisions de la societat catalana. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració 

institucional amb vuit vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també pels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i trenta-tres vots a favor 

de la resta de membres del consistori. 
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Del Grup Municipal de la CUP: 

 

2.- (M1519/8888) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- 

L'Ajuntament de Barcelona considera una forma d'acció política 

absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència 

i resistència civil activa i no violenta, pròpia d'una democràcia 

madura. Segon.- Manifestar el suport de l'Ajuntament de Barcelona als 

comitès de defensa de la República i les seves accions a les accions de 

desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la ràtzia 

repressiva de l'Estat espanyol. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona 

denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de 

l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials 

contra les actuacions dels comitès de defensa de la República. En 

aquest sentit, exigeix l'arxivament de totes les causes obertes contra 

activistes dels comitès de defensa de la República. Quart.- 

L'Ajuntament de Barcelona denuncia la criminalització de la protesta 

social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de 

la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de 

manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació 

i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes, en forma de 

República. Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de 

Barcelona a col·laborar en la defensa de les barcelonines i barcelonins 

que vegin vulnerats els seus drets polítics. Sisè.- Comunicar aquests 

acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la 

Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea 

Nacional Catalana i a Òmnium Cultural. 

 

La Sra. ROVIRA precisa que el seu grup també presenta una 

proposició en contra de la política de l’Estat espanyol de 

criminalització de l’independentisme i de la llibertat d’expressió. 

En aquest sentit, posa de manifest que des que l’independentisme ha 

esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat 

massives, constants i exemplars. Assenyala que la pràctica de la 

resistència civil activa i no violenta ha estat un principi bàsic 

irrenunciable, fins i tot davant les actuacions d’unes forces policials 

desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir qualsevol 

persona, fos quina fos la seva condició. Diu que la defensa de les 

escoles l’1 d’octubre passat és un bon exemple d’aquest compromís 

amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat. 

Així, doncs, constata que, tot i aquesta violència criminal orquestrada 

per un estat absolutament superat i desbordat, l’autoorganització 

popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de 

Catalunya; i els llavors anomenats comitès en defensa del referèndum 

van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no violenta dels 

col·legis i centres de votació. 

Tanmateix, posa de manifest que l'Estat espanyol, com ja els té 

acostumats, ha engegat un procés de criminalització del moviment 

independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén 

justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista, que 
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celebrava judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de 

començar. Diu que aquesta estratègia d'estat no és nova, i fa dècades 

que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els fonaments 

antidemocràtics de l’Estat. 

Fa referència al fet que fa unes setmanes es va fer públic que la 

Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els comitès 

en defensa de la República (CDR), atribuint-los possibles delictes de 

rebel·lió —delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó—, i 

pocs dies després hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de 

diferents CDR. Recorda que els CDR no tenen cap altre objectiu que 

treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi 

tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que 

parli. 

Tanmateix, afirma que no els sorprèn l’autoritarisme de l’Estat 

espanyol, que continua en la línia d’abans del 1978, quan va quedar 

“atado y bien atado” el llegat del dictador; un estat que no tolera la 

pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. 

Això no obstant, manifesta que davant la repressió i l'existència de 

presos i preses polítics i de persones exiliades estan plenament 

disposades a continuar teixint xarxes de solidaritat. 

En conseqüència, consideren que és fonamental que l’Ajuntament de 

Barcelona es posicioni en tot el que està succeint quant a la repressió i 

envers els qui, de manera pacífica, s’estan organitzant per mostrar que 

volen començar un procés per garantir la llibertat de tots i totes. 

Entenen, doncs, que aquest ajuntament s’ha de posicionar considerant 

una forma d’acció política absolutament legítima com la protesta, les 

mobilitzacions, la desobediència, la resistència civil activa i no 

violenta, pròpia d’una democràcia madura. 

Demanen que aquest ajuntament denunciï i es posicioni en contra de 

les operacions de l’Estat dirigides pels diferents cossos policials i 

instàncies judicials contra les actuacions dels CDR, i que insti la 

Fiscalia a retirar les acusacions contra els activistes. 

Esmenta que amb la proposició també demanen que aquesta institució 

denunciï la criminalització de la protesta social i la seva repressió 

mitjançant la violència institucional, i que es posicioni a favor de la 

llibertat d’expressió, ideològica, el dret de manifestació i 

l’autodeterminació. 

Afegeix que també demanen el compromís a col·laborar en defensa de 

la ciutadania que vegi vulnerats els seus drets; i que manifesti el seu 

compromís amb la defensa dels drets humans i la resolució pacífica 

del conflicte. 

I, finalment, demanen que els acords continguts en la proposició es 

comuniquin al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a l’AMI, a l’ANC i a Òmnium Cultural. 

Acaba fent referència al fet que la proposició ha estat transaccionada 

amb Barcelona en Comú, i que s’hi han introduït les seves esmenes. 

 

El Sr. CIURANA recorda que durant el conflicte polític que es va 

viure al País Basc a finals del segle XX, l’Estat espanyol sempre va 

predicar que tot objectiu polític era admissible en un estat de dret, 
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sempre que s’utilitzessin vies democràtiques i que es fes de forma 

pacífica; i, fins i tot, es deia que era legítim l’anhel d’un estat 

independent. 

Remarca que el moviment independentista català, com l’escocès, 

l’irlandès, o el basc, ha estat sempre clarament pacífic i ha congregat 

milers de persones en mobilitzacions massives, constants i exemplars. 

Diu que és consubstancial a tot estat de dret el valor del pluralisme 

polític, que no implica només tolerància davant la diferència, sinó 

també la defensa d’aquesta mateixa pluralitat i diferència; i la 

democràcia només és real quan en una societat és possible la llibertat 

d’opinió i de plantejaments, i que tots siguin vàlids tant si guanyen 

com si perden, i no és vàlid que només ho siguin quan perden des del 

punt de vista democràtic. 

Considera que no hi ha cap dubte que l’abast del moviment 

independentista de la societat catalana ha desbordat no només el 

Govern de l’Estat, sinó també diferents institucions i forces polítiques, 

que davant l’embranzida que ha pres no han dubtat a utilitzar totes les 

eines al seu abast a fi de criminalitzar un moviment que clarament ha 

guanyat totes les darreres conteses electorals. 

Avança que votaran a favor d’aquesta proposició perquè estan d’acord 

amb l’acció política activa i no violenta; per tant, donen suport a les 

accions dels CDR en resposta a l’acció repressiva de l’Estat; afegeix 

que hi votaran a favor també perquè es volen sumar a la denúncia de 

la criminalització de la protesta social; perquè es posicionen a favor de 

la llibertat d’expressió, ideològica i del pluralisme polític i en 

defensen totes les seves formes de manifestació. I també justifica el 

vot a favor perquè se sumen a la lluita a favor del dret a 

l’autodeterminació i per la construcció d’un país millor. 

I remarca que també volen que Barcelona lideri la defensa dels drets i 

llibertats de la seva ciutadania. 

 

La Sra. MEJÍAS denuncia que avui es traspassarà una línia vermella 

inacceptable intentant legitimar la violència, en pretendre que aquest 

ajuntament doni suport al que alguns anomenen la resistència civil, 

activa i no violenta. Pregunta què entenen per no violenta, ja que 

afirma que s’han produït més de quatre-cents actes violents a 

Catalunya d’ençà de l’octubre, entre els quals esmenta la crema de 

contenidors, la destrossa de mobiliari urbà, insultar o ferir mossos 

d’esquadra, ocupar per la força vies de tren, tallar carreteres durant 

hores; i qüestiona irònicament al Sr. Trias si això s’ho han d’agafar 

amb sentit de l’humor, i li suggereix que ho pregunti als qui no van 

poder arribar a cites mèdiques, o no van poder agafar un tren. 

Adreçant-se al Sr. Asens, inquireix si no és violència atacar seus de 

partits, perseguir, insultar, assetjar i amenaçar jutges i polítics i, fins i 

tot, agredir-los quan van amb els seus fills. 

Afirma que això que acaba d’esmentar és el que fan els CDR, i que 

avui pretén legitimar aquest ajuntament. 

Afegeix que també es convida a marxar de Catalunya la gent que 

pensa diferent, tal com ha fet una expresidenta del Parlament de 

Catalunya amb la presidenta de Ciutadans Inés Arrimadas; o agredir a 
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cops de puny el regidor de l’Hospitalet. Insisteix a preguntar si això 

s’ho han de prendre amb humor o, altrament, tenen dret que els 

protegeixin. 

Diu que no sap si consideren que això són accions de pau i de 

convivència, i si aquesta és la Catalunya que volen construir, però 

assegura que no és la de Ciutadans; i confirma que continuaran 

defensant la llibertat, la pluralitat i la unió, és a dir, tot allò que es 

volen carregar amb aquesta mena d’accions que ha descrit, legitimant 

la violència política, i els avisa que amb la seva formació no hi 

comptin. 

Diu que no els sorprèn que la CUP defensi aquesta posició, però sí que 

ho facin altres formacions polítiques que han tingut responsabilitats de 

govern i que saben com n’és d’important respectar la pluralitat i la 

diversitat d’idees. 

Recrimina al Grup Demòcrata que se situï com a còmplice de la 

legitimació avui de la violència política que es viu als carrers contra 

els qui pensen diferent, i assegura que mai no s’hauria pensat que 

arribarien fins a aquest punt. 

Recorda a l’alcaldessa que governa per a tothom, independentment de 

com pensin o el que diguin, i li retreu l’afany de voler quedar bé 

sempre, que assegura que no els sortirà a compte; i en comptes de 

condemnar i denunciar els fets, que diu que és el que haurien de fer, 

avui el Govern fa un pas més cap al precipici, amb una posició 

absolutament inacceptable de legitimar la violència política als carrers 

de la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA avança el vot favorable a la proposició, i 

observa que ja han tingut ocasió de tractar, arran de la proposta 

presentada pel Grup Demòcrata, la tàctica d’un estat demofòbic i 

corcat en totes les seves estructures, volent criminalitzar un moviment, 

una manera de fer i de pensar, d’entendre la llibertat, que adverteix 

que no els servirà de res. 

Posa en relleu que cada dia que passa és més evident que són majoria 

els ciutadans i les ciutadanes que diuen prou als abusos i intoleràncies 

d’un estat que s’entesta a fer-los mal, que estira i deforma les lleis 

intentant anorrear les ànsies de llibertat i de justícia. 

Manifesta el suport d’ERC a qualsevol lluita que permeti avançar 

envers la justícia i les llibertats socials i nacionals. 

Comenta que durant anys han fet manifestacions, concentracions, 

cadenes humanes i centenars d’actes en tots els quals la nota 

predominant ha estat el civisme i l’ambient festiu i pacífic. Subratlla 

que durant anys la societat civil s’ha autoorganitzat en nombroses 

ocasions sense un sol acte incívic o violent; i destaca que el poble de 

Catalunya ha donat mostres suficients del seu tarannà cívic i no 

violent; i per moltes provocacions polítiques, policials i judicials, o 

dels mitjans de comunicació a sou, assegura que no canviarà la seva 

causa, que és justa, democràtica i pacífica. 

Recorda que l’1 d’octubre van defensar els drets cívicament i pacífica 

malgrat les garrotades i els intents d’humiliació; i perquè tant si agrada 

com si no són centenars de milers, són i seran forts perquè ho volen tot 
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per a tothom, i perquè se saben units compartint lluita i defensant mil 

causes, batallant contra qualsevol vulneració dels drets que tant han 

costat de guanyar. 

Reconeix que tenen davant un estat que vol criminalitzar idees i lluites 

justes, que els qualifica de terroristes quan fan allò que sempre ha fet 

la gent d’esquerres i amant de la llibertat per defensar els seus drets, 

com van fer els miners de les conques asturianes i de Lleó, els 

jornalers andalusos i extremenys, els treballadors de la Canadenca, les 

dones sufragistes i milers de lluitadors i lluitadores des de la 

desobediència i la no-violència contra allò que era injust i que impedia 

avançar tothom. 

Remarca que és un estat que criminalitza la diferència i el pensament 

lliure, però adverteix que no podran, ni contra els CDR ni contra tot 

un poble carregat de raó, pau i llibertat. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia que el seu grup votarà en contra 

d’aquesta proposició, en primer lloc, per respecte a les greus 

situacions que han patit i que pateixen molts dels seus companys i 

companyes en tot el país. 

Observa que el grup de la CUP ha presentat aquesta proposició 

desitjant que la votessin en contra per poder continuar assenyalant-los 

com els dolents de la pel·lícula, per continuar alimentant el seu relat 

maniqueista, i diu que els donaran el gust de votar-hi en contra. 

Justifica aquest posicionament en contra perquè els i les socialistes 

estan farts de veure com les forces independentistes, seguint 

l’estratègia dissenyada per la CUP, han convertit Catalunya en una 

versió dramàtica de Barrio Sésamo, en una banda els bons i a l’altra 

els dolents. 

Valora que fan un dibuix sectari del que ha passat i del que passa al 

país, on els uns són els demòcrates que tot ho fan bé, els defensors de 

les llibertats, els tocats per la vareta de la veritat, mentre que els altres 

són anticatalans, repressors i violents i, òbviament, franquistes. 

Conclou que, en definitiva, tothom qui no pensi com ells ha de 

demanar perdó i acotar el cap. Recrimina, doncs, la superioritat moral 

que s’arroguen i que creuen que els legitima per donar lliçons de 

democràcia i d’estima a Catalunya, i d’estar per sobre del bé i del mal. 

Reitera que els socialistes i les socialistes estan tips i farts de tot això; i 

destaca que consideren que en la política cadascú té les seves opcions i 

les ha de defensar, i no es pot negar que els independentistes les 

defensen amb molta força. Altrament, assegura que, en el seu cas, la 

política els obliga a mirar els fets amb objectivitat, i només així es pot 

fer un dibuix sencer de la situació, i només així es podrà construir un 

projecte per a tots i totes, no tan sols per a la parròquia. 

Repeteix i adverteix que el país no se’n sortirà si no s’entén la seva 

pluralitat i si no s’intenta acostar posicions legítimes d’uns i altres. 

Altrament, alerta que amb autoindulgència no arribaran enlloc. 

Acusa el grup proposant i els qui li donen suport amb aquesta 

proposició de viure feliços i felices en el seu espai de confort polític. I 

adverteix que no poden continuar amb els bàndols de bons i de 

dolents, ja que només per pura estadística és impossible que uns ho 
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facin tot bé i els altres tot malament sense excepció. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que hi ha qui ha volgut plantejar 

aquesta proposició com una defensa de la llibertat, que entenen com el 

suport als CDR, que afirma que no són altra cosa que grups totalitaris 

que poden arribar a exercir, de fet ja ho han fet, la violència. 

Diu que ell és dels qui defensa que no tots els independentistes són 

violents, però no per això nega que alguns “estelats” sí que ho són. Per 

tant, amb aquesta proposició, quan diuen que s’ha de treballar per la 

República, és un eufemisme per justificar els talls de carreteres, 

promoure assetjaments, paralitzar infraestructures bàsiques o mitjans 

de producció; igualment, quan s’apel·la a desobediència i a la 

resistència activa i la no-violència, s’obliden que la violència no és 

només física, sinó que també és psicològica, com els assetjaments, les 

coaccions, les intimidacions, les amenaces i els insults que promouen 

els CDR; afegeix que també és violència intimidar per pensar d’una 

altra manera. 

Afirma que l’única cosa que pretenen els CDR és crear un pensament 

únic amb l’objectiu d’anul·lar la discrepància i assenyalar els 

dissidents, als quals assetgen i persegueixen. 

Per tot plegat, entén que és evident que el seu grup no donarà suport a 

aquesta proposició, i assegura que li dol que ho facin partits que han 

tingut o tenen responsabilitats de govern, com el PDeCAT o ERC; i 

creu que es van equivocar quan van delegar l’acció política en 

organitzacions com l’ANC o Òmnium, però ara, novament, estan 

temptats de fer el mateix cedint el protagonisme de l’acció política als 

carrers als CDR, que són la marca blanca de la CUP, que és la pitjor 

“Batasuna” que hagin conegut. 

Alerta el Grup Demòcrata que avui els CDR i la CUP assenyalen els 

qui se senten catalans i espanyols a Catalunya, però no han de dubtar 

que si algun dia aconsegueixen els seus fins, els següents assenyalats 

seran ells per no compartir el seu model de societat, i perquè els 

voldrien imposar la seva ideologia d’extrema esquerra i totalitària. Els 

demana, doncs, que reflexionin sobre fins on poden arribar donant 

suport a aquests grups. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot a favor de la proposició, i posa 

de manifest la necessitat de rebatre la imposició d’un relat fals que 

vincula l’independentisme català amb la violència. 

Entén que cal defensar la llibertat d’expressió i els drets 

democràticament i pacíficament, entre els quals hi ha el dret de vaga i 

de manifestació; i confirma que molts membres d’aquesta cambra han 

participat d’una manera natural i tranquil·la en reunions de CDR, i no 

pas per això es consideren violents ni delinqüents. 

 

El Sr. ASENS confirma que votaran favorablement la proposició, i 

comença per agrair al grup de la CUP que hagi acceptat algunes de les 

esmenes que hi han formulat. 

Precisa que aquesta no és una proposició de suport a les accions dels 

CDR, com deia la Sra. Mejías, sinó de denúncia de la seva 
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criminalització; i justifica que hi han votat a favor perquè entenen que 

l’esquema es repeteix: primer determinats mitjans de comunicació 

assenyalen amb el seu dit acusador, després alguns aplaudeixen i s’hi 

sumen, i finalment actua la Fiscalia. Remarca que perquè això 

funcioni són molt importants les invocacions com les que avui ha fet 

el Sr. Fernández Díaz, parlant de Batasuna o de totalitarisme; o com la 

Sra. Inés Arrimadas parlant de comandos i de terrorisme i, fins i tot, 

s’ha parlat de rebel·lió. 

Observa que tota aquesta caracterització no és innocent, és política, a 

banda que la qualifica de molt cínica, hipòcrita i irresponsable 

políticament. Diu que no és innocent, en primer lloc perquè el que 

busca és deslegitimar les raons de fons de les mobilitzacions; en segon 

lloc perquè busca ocultar l’enorme violència que està en l’origen 

d’aquestes protestes i que té a veure amb el context d’excepcionalitat i 

de retallada de drets democràtics, i la gent es veu empesa al carrer a 

protestar per l’enorme violència que s’ha provocat amb l’article 155 i 

les polítiques del Govern de l’Estat. I, en tercer lloc, afirma que no és 

innocent aquesta caracterització perquè busca aïllar la gent, volen que 

la societat tingui por i, per tant, que no defensi els seus drets; volen 

una societat desmobilitzada. 

I també justifica qualificar aquesta caracterització d’hipòcrita i de 

cínica perquè allò que pretén, sobredimensionant els talls de trànsit, 

escandalitzant-se ostensivament, és invisibilitzar les agressions de 

caire feixista viscudes als carrers de la ciutat, amb braços en alt, creus 

gamades que han tornat a aparèixer a la ciutat; esmenta les cent 

quaranta agressions feixistes comptabilitzades, i moltes altres que es 

produeixen al final de les manifestacions en què participen PP, 

Ciutadans i el PSC. Posa de manifest que no els han sentit, llevat 

d’algun grup en alguna ocasió i amb la boca petita, exclamar-se i 

escandalitzar-se per aquestes agressions; tampoc no han sentit que ho 

fes cap fiscal general de l’Estat; no han sentit el ministre Zoido 

escandalitzar-se per l’incendi que es va produir a Sarrià, i assenyala 

que només han sentit el PSC per boca d’un dels seus regidors, que va 

manifestar que se n’alegrava en una mostra de banalització profunda, 

ja que a l’incendi d’Hort de la Vila podria haver mort gent. Compara 

aquest incendi provocat a l’època de Hitler, quan van començar a 

cremar edificis a les ciutats. 

Recrimina que s’estan passant línies vermelles, i reitera que els 

preocupa aquesta violència que afecta la integritat física i la vida de 

les persones. 

Finalment, afirma que la caracterització els sembla irresponsable, ja 

que fan comparacions que banalitzen el terrorisme en una ciutat com 

Barcelona, que l’ha patit a la seva pell. 

 

La Sra. ROVIRA subscriu, com deia el tinent d’alcaldia, que aquesta 

és una proposta per la no criminalització dels qui s’organitzen, i 

constata que aquí s’han dit coses molt greus per part d’alguns partits 

de dretes i d’extrema dreta. Pregunta si quan la Sra. Mejías parla de 

llibertat, pluralitat i unió es referia a manifestar-se amb l’extrema dreta 

per Barcelona —a la que crema ateneus populars—, amb qui durant 
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vint-i-cinc anys ha produït més de vuitanta-vuit morts. 

Adreçant-se a la Sra. Ballarín, pregunta si també estava parlant de la 

violència policial de l’1 d’octubre, de la que suposa l’aplicació de 

l’article 155; pregunta si també es referia als GAL. 

En conseqüència, es referma en el fet que volen continuar construint 

una ciutat i un país de drets des de la resistència civil activa i no 

violenta, i fins que no aconsegueixin aquests drets assegura que no 

pararan; i malgrat la criminalització, afirma que mostraran solidaritat i 

unió, perquè no els aturaran. 

 

El Sr. CIURANA fa referència al fet que el Sr. Fernández Díaz 

afirmava que hi ha ciutadans a Catalunya que se senten intimidats, i 

assegura que vol un país on no hi ha gent intimidada, però diu que pot 

confirmar que hi ha mil persones intimidades, entre les quals set-cents 

alcaldes i alcaldesses estan intimidats i investigats, dos-cents setanta- 

cinc servidors i servidores públics han estat represaliats, hi ha nou 

persones a la presó i quatre d’exiliades. 

Està d'acord amb la regidora Ballarín que cal representar el dibuix 

sencer del país, però lògicament en igualtat de condicions i de 

capacitat democràtica per exercir drets civils i polítics. 

Finalment, a la Sra. Mejías li recomana que miri els tres whatsapps 

que ha enviat fa un moment al Sr. Sierra, i veurà qui són els 

protagonistes de les agressions. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que discrepen de la política que ha dut a 

terme el PP amb Catalunya i que els ha portat on són; condemna la 

judicialització de la política i el lamentable error que va tenir lloc l’1 

d’octubre. 

Això no obstant, recrimina als independentistes que s’arroguin la 

representació d’un país, perquè no són més que la meitat. En aquest 

sentit, qüestiona per quin motiu aquesta proposició només s’ha de 

comunicar a les associacions independentistes, i per què no a la 

Federació de Municipis, on és l’altra meitat del país. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ alerta que amb aquest acord l’escalada de 

l’independentisme serà encara més radical, perquè es passa de 

defensar la independència a justificar talls de carreteres, assetjaments, 

insults, amenaces, intimidacions, paralització d’infraestructures i de 

mitjans de comunicació. I destaca que ho faran gràcies al vot de 

l’alcaldessa, i atès que donen tant de suport a les propostes del grup de 

la CUP, li reclama que també en doni als regidors, com ell mateix, 

quan els herois de la CUP envien les seves joventuts als barris on 

viuen a col·locar pancartes amenaçant-los i intimidant-los a ells i a les 

seves famílies. 

Insisteix a preguntar què pensaria si sota de casa seva, de la del Sr. 

Trias o d’algú d’ERC, les joventuts d’algun grup municipal pengessin 

pancartes d’amenaça contra ells; pregunta què dirien avui en aquest 

plenari. 

 

La Sra. ALCALDESSA observa que el regidor ha fet una menció molt 
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directa, i entén que ningú d’aquesta cambra està a favor que 

l’amenacin a ell personalment ni a la seva família; i remarca que una 

altra cosa és la llibertat d’expressió, i posa de manifest que les 

pancartes els les fan a tots. 

I finalment, atès que el regidor continua parlant sense micròfon, 

recorda que han finalitzat els torns de paraula i crida a l’ordre, no 

sense oferir al Sr. Fernández Díaz de parlar de l’assumpte després 

personalment. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració 

institucional amb dotze vots en contra —emesos pels Srs. Sierra, 

Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Sres. Ballarín i Andrés, i també pels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i la Sra. Esteller—, i vint-i-nou vots a favor de la resta de 

membres del consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- L'Ajuntament de 

Barcelona considera una forma d'acció política absolutament legítima, 

la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa 

i no violenta, pròpia d'una democràcia madura. Segon.- L'Ajuntament 

de Barcelona denuncia i es posiciona en contra de les operacions de 

l’Estat dirigides pels diferents cossos policials i instàncies judicials 

contra les actuacions dels comitès de defensa de la República. En 

aquest sentit, insta la Fiscalia a retirar les acusacions contra activistes 

dels comitès de defensa de la República en l’exercici legítim del dret a 

la protesta de caràcter pacífic. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona 

denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la 

violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, 

la llibertat ideològica i el dret a la manifestació, així com la voluntat 

popular a favor del dret a l'autodeterminació. Quart.- Manifestar el 

compromís de l'Ajuntament de Barcelona a col·laborar en la defensa de 

les barcelonines i barcelonins que vegin vulnerats els seus drets polítics. 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a 

l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana 

de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural. 

Sisè.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els 

drets humans i amb la resolució pacífica del conflicte. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8907) Que atenent els resultats de l'informe que demostra que 

el parc d'habitatges buits a Barcelona és molt inferior a les previsions 

sobre les que es va elaborar el Pla d'habitatge, el Govern municipal 

presenti en el següent plenari del Consell Municipal una actualització 

del Pla d'habitatge que prevegi una nova calendarització de les 

actuacions previstes per tal de donar resposta als actuals 

endarreriments en el seu compliment. 
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El Sr. TRIAS observa que en campanya electoral, de vegades es diuen 

coses que després no es poden complir, però quan es fa un pla 

d’habitatge s’ha de poder complir; i que quan una part d’aquest pla es 

basa en el fet que hi ha entre un 4% o un 11% de pisos buits del total 

del parc d’habitatge de la ciutat, però la realitat és que només n’hi ha 

un 1,5%, s’imposa fer una revisió. 

Per tant, demana a l’alcaldessa que el Govern presenti en el proper 

plenari una actualització del Pla d’habitatge 2016-2025, que prevegi 

una nova calendarització de les actuacions previstes, a fi de donar 

resposta a l’endarreriment en el seu compliment. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que rebutja el prec, en primer lloc, 

perquè el Pla d’habitatge té una durada de deu anys, atès que es tracta 

de polítiques estructurals a mitjà termini. Observa que si ara 

estiguessin a l’equador de la durada d’aquest pla podria tenir sentit 

aquesta actualització que demana el regidor, atès que es podrien haver 

produït desajustos, però remarca que estan tot just a l’inici de la seva 

vigència. 

Considera, doncs, que no té sentit fer aquesta revisió de manera 

precipitada ara, i diu que li consta que no hi ha cap endarreriment 

significatiu en les actuacions previstes. 

Precisa que el pla preveia que la realització del cens de pisos buits 

estigués finalitzada en cinc anys, i de fet confirma que estarà enllestida 

el primer trimestre del 2019. Indica que hi ha seixanta-sis promocions 

d’habitatge protegit en marxa, més de quatre mil pisos públics de nova 

construcció en diferents fases d’execució. 

De manera que considera que, tenint en compte que estan tot just en el 

segon any de la durada del pla, la revisió que demana el Grup 

Demòcrata no pertoca. 

 

El Sr. TRIAS lamenta que l’alcaldessa no estigui d’acord amb el que 

demanen; i aprofita per recordar que el seu grup va donar suport al Pla 

d’habitatge, que a parer seu hauria de tenir un abast de vint o trenta 

anys vista, atès que es tracta d’una política que ha d’abastar el curt, el 

mitjà i el llarg termini; i, sobretot, remarca que és important que es tiri 

endavant el màxim consens de les forces polítiques. 

Entén, però, que s’ha produït un error de diagnòstic partint de la base 

de l’existència d’un nombre determinat de pisos buits, quan la realitat 

és que en són molts menys dels previstos, i això obliga a fer 

ajustaments, que és el que demanen. 

Afirma que aquest prec no té cap voluntat destructiva ni de buscar una 

confrontació política quant al Pla d’habitatge, sinó ben al contrari; 

així, atès que el seu grup ha donat suport al pla, vol valorar la manera 

com s’ha de continuar, havent-lo situat a la realitat. I entén que no treu 

cap a res negar-se a fer-ho, ja que és el mateix govern que reconeix 

que no hi ha el nombre de pisos buits que esperava. 

 

La Sra. ALCALDESSA reconeix que el nombre de pisos buits 

detectats mitjançant el cens és inferior al de les darreres estimacions, 

tant en els informes elaborats per l’Estat com en els fets per anteriors 
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governs municipals; a la qual cosa s’afegeix que han canviat les 

característiques del mercat. 

Això no obstant, assenyala que el pla preveu un ventall molt més 

ampli d’actuacions que són modulables. En aquest sentit, confirma 

que el pla funciona a bon ritme, no només en la promoció de nou 

habitatge públic, sinó també en la mobilització de l’habitatge buit i del 

privat cap al lloguer social; així, concreta que centenars de pisos han 

estat comprats per aquest ajuntament a preus inferiors als de mercat; i 

s’ha acordat amb entitats financeres la cessió de pisos per a lloguer 

social. 

Precisa que la mobilització de pisos ocupats provinents tant del mercat 

privat com de pisos buits està funcionant d’acord amb el que es preveu 

al pla. I afegeix que d’aquí a poc es farà un informe de seguiment del 

Pla d’habitatge que els aportarà moltes més dades concretes, i entén 

que serà una bona ocasió perquè de la manera constructiva a què 

apel·la el regidor puguin aprofundir en aquesta matèria. 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/8897) Instar que el Govern municipal presenti, en el termini 

d'un mes, mesures específiques d'intervenció i prevenció per tal 

d'ajudar les persones que viuen en assentaments irregulars a la ciutat 

de Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que d’ençà que governa Barcelona en Comú 

els assentaments irregulars han augmentat a la ciutat, i precisa que 

actualment hi ha 473 persones que viuen en 72 assentaments, i que 

aquesta nit dormiran al carrer 1.026 persones; i afegeix que el Govern 

va desallotjar una acampada de persones amb risc de vulnerabilitat 

social a la plaça de Catalunya i les va traslladar a l’avinguda de 

Vilanova. 

Constata que, pel que fa als assentaments irregulars, calen més 

recursos i millor gestió, motiu pel qual formulen el prec, que llegeix. 

 

La Sra. ORTIZ observa que d’ençà de l’inici del mandat han pogut 

parlar amb la Sra. Barceló dels fenòmens de sensellarisme i 

assentaments irregulars amb rigor, contrastant la informació, 

analitzant la dinàmica global, fins i tot a escala europea, i quines 

mesures s’estaven implementant; i per això lamenta que ara la 

regidora s’hagi posat en mode campanya, i entén que per molt que li 

expliqui el que s’està fent, aquest rigor i voluntat de treball conjunt per 

a la ciutat en aspectes tan sensibles com aquest s’haurà perdut. 

Assegura que està plenament disposada a explicar-se, i li pot dir que 

no només s’ha doblat el nombre de persones que treballen i fan 

acompanyament en els assentaments; i replica que les xifres alarmants 

que ha expressat la regidora Barceló no hi són, i li fa avinent que està 

convocada per al 8 de maig una reunió per tractar sobre l’informe 

periòdic referent als assentaments, a la qual és convidada. 

Posa de manifest que també ha canviat el perfil de la població 

d’aquests assentaments, de manera que fa onze anys hi havia molta 

població subsahariana i ara hi ha molta població rom amb infants, 
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entre la qual s’ha multiplicat el nombre d’insercions laborals, així com 

el nombre d’acompanyaments i assessoraments jurídics, que han 

passat dels 132 a 686. Observa que es tracta d’un perfil de població 

que en molts casos està de pas, cosa que dificulta més cercar 

l’arrelament. 

Per tant, diu a la regidora que si vol parlar amb rigor i seriosament de 

tot plegat hi està plenament disposada; no si la pretensió és utilitzar 

l’extrema vulnerabilitat d’uns sectors de població com és la que viu al 

carrer o als assentaments irregulars, perquè entén que això no els farà 

avançar en res i, sobretot, anirà en detriment de la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que la inversió en polítiques socials no és 

fer eslògans, posar pedaços, ni tenir les persones, amb les escasses 

pertinences que tenen, fent voltes per la ciutat. 

Si han de parlar de rigor, recorda a la Sra. Ortiz que ella va ser la 

primera que va presentar un pla de lluita contra el sensellarisme sense 

parlar-ne amb cap grup de l’oposició. 

Pregunta a la regidora si ha visitat els assentaments irregulars, i atès 

que no ho posa en dubte, entén que s’haurà adonat que cal treballar 

més i millor. 

Constata que les persones que s’hi estan, en un espai reduït hi tenen 

tota la seva vida; per tant, insisteix que calen esforços i acceptar el 

diàleg que han ofert tots els grups municipals al Govern. 

I novament diu que voldria saber quantes places de housing first o 

residencials haurà creat el Govern en acabar el mandat, però confirma 

que mai no obtenen una resposta. 

Finalment, formula la pregunta concreta a la Sra. Ortiz, si mai han dit 

als ocupants d’un local de titularitat privada, que s’hi estan després 

d’haver rodat per diversos assentaments irregulars, que s’hi poden 

quedar un any o un any i mig fins que arribi l’ordre judicial. Insisteix a 

preguntar si aquesta és la resposta del Govern a persones que viuen en 

condicions de vulnerabilitat. 

 

La Sra. ORTIZ entén que qui ha vingut a fer eslògans i partidisme 

aquí és la Sra. Barceló, aprofitant una qüestió prou sensible, que ni és 

nova ni pròpia de Barcelona. 

Puntualitza que ella ha parlat d’aspectes concrets, com ara que s’ha 

doblat el nombre de persones que treballen als assentaments, que s’ha 

quadruplicat el nombre d’assessoraments jurídics, i multiplicat per tres 

el nombre d’insercions laborals. Insisteix que està parlant de xifres i 

de qüestions concretes, mentre que la Sra. Barceló porta una foto fixa 

amb la finalitat de fer sensacionalisme i considera, per tant, que ha 

creuat una línia. Confirma que en aquestes qüestions Barcelona és un 

model d’atenció. 

 

3.- (M1519/8898) Instem el Govern municipal al fet que disposi cobrir les 

places vacants de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la creació de 

noves places, fins a arribar, com a mínim, al nombre d'efectius 

policials que hi havia l'any 2008, en aplicació de l'article 2.B del RD 

llei 1/2018. 
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La Sra. MEJÍAS observa que la Sra. Alcaldessa s’ha queixat moltes 

vegades que la llei d’estabilitat pressupostària impedia invertir tot el 

superàvit que generava la ciutat de Barcelona, atesa la limitació de la 

llei esmentada d’inversió del superàvit en inversions financerament 

sostenibles. Tanmateix, remarca que ara en tenen l’oportunitat, amb 

l’aprovació el març passat del Decret 1/2018, que estableix una 

ampliació de l’objecte dels programes d’inversió i permet invertir en 

programes de seguretat i ordre públic. 

Per tant, pregunta si atesa la situació de Barcelona en aquests 

moments, que la Guàrdia Urbana demana més recursos humans i 

materials, el Govern ha previst invertir part d’aquest superàvit en 

programes de seguretat i ordre públic. 

La Sra. ALCALDESSA diu que el Govern està fent els màxims 

esforços, no només per cobrir les jubilacions i les baixes produïdes a 

la Guàrdia Urbana, sinó també per poder ampliar recursos, considerant 

que Barcelona és una ciutat global i complexa amb gran quantitat 

d’aspectes de seguretat pública. 

Explica que, en aquesta línia, des de l’inici de mandat s’estan cobrint 

les baixes, sigui mitjançant oferta pública o bé amb altres fórmules 

com la mobilitat interadministrativa; concreta que s’han convocat un 

total de 319 places, i que l’any passat es van dur a terme diversos 

processos selectius, per exemple, la convocatòria interadministrativa 

de 49 places; una convocatòria de 120 places per oposició lliure, que 

s’incorporaran el juny d’enguany. Afegeix que també s’ha fet la 

convocatòria de promoció interna més important dels darrers quinze 

anys, que inclou 60 caporals, 24 sergents i 8 sotsinspectors. I remarca 

que enguany han pactat amb els principals sindicats una nova 

convocatòria de 150 places, una xifra que és el doble de la taxa que 

s’hauria convocat en situació normal i per les limitacions a què feia 

referència la regidora Mejías, i que s’ha aconseguit detraient les places 

de forma temporal d’altres àrees de l’Ajuntament. 

Considera que aquest fet demostra clarament la voluntat del Govern 

municipal de fer els màxims esforços per reforçar la plantilla. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que el que li acaba d’explicar la Sra. Alcaldessa 

no li coincideix amb el que diuen els sindicats, que asseguren que la 

cobertura de vacants és molt limitada i que la situació és semblant a la 

del 2008, i remarca que durant una dècada les coses a la ciutat han 

canviat força; comenta que els indicadors del darrer any confirmen un 

increment de l’índex de criminalitat, i han sorgit problemes de 

convivència i seguretat en molts barris de la ciutat que requereixen 

una presència molt més intensa del cos de la Guàrdia Urbana, que ara 

com ara no pot fer altra cosa que multiplicar les hores extra. Afegeix 

que hi ha moltes comissaries que no disposen d’efectius durant la nit, i 

en molts casos no poden atendre les demandes de la ciutadania; i 

tampoc no disposen de recursos materials necessaris per atendre els 

nous fenòmens que s’estan produint en alguns barris. 

Atès que no ha obtingut resposta de la Sra. Alcaldessa, formula 

novament la pregunta de si hi haurà inversió del superàvit ara que ja 
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no tenen excusa. 

 

La Sra. ALCALDESSA assegura que comparteix l’interès de la 

regidora per reforçar la Guàrdia Urbana, però li demana que s’informi 

millor. 

Precisa que tenen previst, sense que canviés la llei, destinar una 

quantitat superior als deu milions d’euros en serveis extraordinaris a fi 

de cobrir dispositius extraordinaris; alhora que han trobat la manera de 

doblar la convocatòria de places enguany. 

Assenyala que la regidora ha dit que el nombre d’efectius del cos és 

molt inferior al del 2008, i puntualitza que aquell any la plantilla era 

de 2.565 agents, mentre que al gener del 2018 és de 3.048. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

4.- (M1519/8900) Que el Govern municipal elabori un estudi que presenti 

les fórmules més idònies per afavorir l'accés gratuït dels veïns i veïnes 

de la ciutat a les exposicions permanents dels museus municipals, 

sense vulnerar la normativa europea, i que també valori l'impacte 

econòmic d'aquesta gratuïtat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ posa en relleu que l’any passat la xifra de 

visitants als museus municipals és va incrementar amb dues-centes 

vint mil persones respecte a l’any anterior, un increment que reflecteix 

la bona feina dels i de les professionals dels equipaments museístics 

de la ciutat, que es veuen obligats a desenvolupar-la en unes 

condicions molt lluny de ser les òptimes, i amb uns mitjans molt 

migrats. 

Observa que darrere d’aquest increment de visitants s’hi amaguen, 

però, uns resultats molt preocupants; així, dels prop de cinc milions de 

visitants als museus municipals, només el 17,7% és de la ciutat, i 

s’amplia a un 24,5% si es comptabilitzen també els de la resta de 

Catalunya. Fa notar que aquests percentatges es contraposen 

clarament amb el nombre de visitants estrangers, que representen el 

69,9%. 

Considera evident que aquestes dades els han de fer reflexionar sobre 

les estratègies que ha de posar en marxa aquest ajuntament per 

comunicar i seduir el públic de Barcelona i, per extensió, el conjunt de 

la població de l’àrea metropolitana perquè acudeixi als museus. 

Reconeix que el problema és complex i que requereix actuacions en 

àmbits diversos, entre les quals diu que seria important posar 

definitivament damunt la taula la possibilitat de la gratuïtat dels 

equipaments museístics municipals per als residents a Barcelona, com 

a mínim pel que fa a les col·leccions permanents. 

En aquest sentit, posa de manifest que les experiències en aquesta 

línia, com la gratuïtat dels museus els diumenges a partir de les tres de 

la tarda i els primers diumenges de mes tot el dia, o la concorreguda 

Nit dels Museus, estan contribuint a apropar els equipaments 

museístics als veïns i veïnes de la ciutat. 

Precisa, tanmateix, que la normativa europea prohibeix la 

discriminació dels visitants de la UE respecte del públic autòcton o 
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resident en el sistema d’accés als museus, però remarca que això no ha 

impedit a altres ciutats trobar maneres imaginatives per fomentar amb 

èxit la presència del públic local als museus; i apunta que potser la 

solució seria tan senzilla com oferir la gratuïtat als posseïdors del 

carnet de biblioteques, que en són tres milions a tot Catalunya; o com 

en algunes grans exposicions europees, demostrar ser posseïdor d’una 

determinada targeta de dèbit. 

En conseqüència, amb aquest prec demanen al Govern que elabori un 

estudi que presenti les fórmules més idònies per afavorir l’accés 

gratuït dels veïns i veïnes de la ciutat a les exposicions permanents 

dels museus municipals, sense vulnerar la normativa europea en 

aquest sentit, i que també valori l’impacte econòmic d’aquesta 

gratuïtat. 

 

El Sr. ASENS posa de manifest que el que ha plantejat el regidor 

Puigcorbé és un debat recurrent pel que fa a determinades activitats 

culturals, especialment en les exposicions. Fa notar, tanmateix, que 

aquest debat no es planteja en el cas dels teatres, els cinemes o les 

sales de concerts, i sembla que l’art tingui una certa pàtina de segona 

divisió. 

Comenta, però, que aquest govern, i els que l’han precedit fa uns anys, 

manté una política àmplia de gratuïtat i de descomptes en els museus, 

que ja ha esmentat el regidor, i afegeix que també es fan durant les 

festes de la Mercè, les de Santa Eulàlia, el dia de la inauguració de les 

exposicions temporals; i col·lectius com els menors de divuit anys, la 

gent jubilada i col·lectius vulnerables hi tenen accés gratuït. 

Confirma, doncs, que estan treballant en aquesta línia, i reconeix que 

es pot fer més i s’ha d’estudiar, motiu pel qual accepten el prec 

parcialment. Entén que la situació ideal seria la gratuïtat universal, 

però això no és pragmàtic i poc sostenible, atès que les 

administracions públiques han de fer front a moltes necessitats i 

requeriments. Comparteix el desig que expressa el grup d’ERC, però 

assegura que una altra cosa és que sigui viable. 

Observa que el regidor Puigcorbé ha al·ludit a les dificultats que 

plantegen les normatives europees i, per tant, si es fa una gratuïtat 

universal ho ha de ser, també, per als visitants europeus. Així, doncs, 

entén que no resulta fàcil trobar una fórmula sense topar amb aquesta 

normativa europea. 

Finalment, afirma que estan en disposició de facilitar xifres sobre els 

impactes econòmics de la gratuïtat en determinats equipaments i 

exposicions, i diu que de cara al futur poden mirar la manera 

d’ampliar els casos de gratuïtat existents. 

 

Del Grup Municipal del PP: 

 

5.- (M1519/8893) Que es posin en marxa les mesures necessàries per tal 

de permetre circular les motocicletes pel carril bus-taxi, vetllant per la 

seguretat dels seus conductors i millorant la mobilitat a la ciutat. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ assenyala que a Barcelona circulen dues-

centes setanta mil motos i ciclomotors —el 22% del total del parc 
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mòbil—, i constata que l’ús d’aquests vehicles forma part de l’ADN 

de la ciutat, i que contribueixen a no agreujar els problemes de 

mobilitat que té la ciutat. 

En aquest sentit, fa referència a diverses mesures anunciades pel 

Govern que afecten la motocicleta, però mai no s’ha posicionat si està 

disposat a acceptar que les motos puguin circular pel carril bus-taxi. 

 

La Sra. ALCALDESSA fa notar que aquesta proposta no és nova i 

s’ha tractat en comissió i en plenaris i que sempre ha estat rebutjada. 

Precisa que la resposta no li correspon a ella, ja que diversos informes 

elaborats per experts, amb criteris estrictament tècnics, han 

desaconsellat sempre aplicar aquesta mesura. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ assegura que és pacient i perseverant i, 

per tant, insisteixen en aquest assumpte perquè, d’una banda, els 

informes a què ha fet referència l’alcaldessa i que a Barcelona servien 

per rebutjar la circulació de motos pel carril bus-taxi, servien per 

avalar, altrament, que a Madrid ho poguessin fer. I afegeix que els 

informes de la Guàrdia Urbana que deien que la circulació de les 

motos pel carril bus era perillosa per tot un seguit de raons, serveixen 

perquè les bicicletes puguin circular pels seus carrils propis. 

Addueix que, atès que s’ha canviat de criteri a l’hora d’implantar el 

carril bici, sobretot pel que fa als girs, el seu grup insisteix a formular 

aquest prec; i perquè no té cap sentit que una ciutat com Barcelona, on 

hi ha gairebé tres-centes mil motos i ciclomotors, no puguin circular 

pel carri bus-taxi com sí que poden fer en altres ciutats com Madrid, 

València o Sevilla. Considera que es tracta d’un element de seguretat 

que, d’altra banda, no perjudica el pas del bus i del taxi, ja que tenen 

prioritat de pas. 

Es ratifica en el fet que aquesta petició és assenyada, malgrat que 

confirma que el Govern havia suprimit el grup de treball de la moto i 

que, a instàncies del seu grup, s’ha constituït novament. 

Finalment, demana que facin una prova pilot en un dels dos carrils bus 

de la Gran Via. 

 

La Sra. ALCALDESSA assegura que aprecia les motos, un dels 

vehicles més utilitzats a la ciutat; no obstant això, aposta per la 

seguretat de les persones, i remarca que els accidents de trànsit amb 

conseqüències més greus a la ciutat tenen com a víctimes conductors i 

conductores de moto. 

Entén que cal ser molt curosos en la implantació de mesures com la 

que planteja el regidor, atès que hi ha en joc la vida de les persones, i 

diu que no ho pot comparar amb els carrils bici, que són segregats 

només per a aquests vehicles a fi de garantir la seva seguretat. 

Fa referència, novament, als informes tècnics, entre els quals un del 

RACC sobre les conseqüències que va tenir a Londres la implantació 

d’aquesta mesura que, entre altres coses, havia suposat l’increment 

dels accidents greus de moto entre el 37% i el 50%, l’augment de les 

infraccions per excés de velocitat, conflictes amb l’autobús en perdre 

l’exclusivitat del carril, també l’augment del nombre de frenades 



203 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

sobtades i accidentabilitat del passatge, menor maniobrabilitat de 

l’autobús, visibilitat deficient i major estrès dels conductors; i afegeix 

que en un informe propi de la Guàrdia Urbana es destacava que si 

s’autoritza la circulació de les motos pel carril bus-taxi hi hauria 

problemes com ara la incompatibilitat de la coexistència en les actuals 

condicions de capacitat i dimensions dels carrils bus, possible 

saturació de l’espai per la presència de motocicletes, increment del 

nombre d’accidents i del grau de les lesions, o entorpiment del pas 

dels vehicles d’emergència, entre altres. 

Considera, per tant, que amb aquests informes tècnics, per la seguretat 

dels motoristes, pel dret a una mobilitat per a tothom, i en defensa del 

transport públic, es desaconsella la mesura que promou el grup del PP. 

 

NO S’ACCEPTA el prec. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8908) Comparteix el Govern municipal l'estratègia 

assenyalada pel Sr. Íñigo Errejón de la necessitat dels anomenats 

"ajuntaments del canvi" d'ocupar la societat civil i afavorir les entitats 

properes ideològicament al Govern municipal? 

 

El Sr. CIURANA fa referència al fet que fa pocs dies ha transcendit 

una intervenció del Sr. Íñigo Errejón a l’Espacio Madrid 129, en què, 

textualment, deia que un dels principals propòsits dels companys que 

estan als ajuntaments del “canvi” és revalidar per deixar sembrades 

institucions populars que resisteixin, i en què es puguin refugiar quan 

governi l’adversari o, quan perdin eleccions, que hi hagi associacions 

de veïns saludables i arrelades amb poder als districtes, clubs de 

muntanya i agrupacions juvenils, i més espais culturals 

d’autoorganització; i afegia que calia aquest arrelament en casetes 

populars en les festes i associacions esportives coordinades entre elles. 

I insistia que calia una estructura econòmica autònoma que reculli 

bona part dels quadres militants que avui s’encarreguen de les tasques 

institucionals. 

En conseqüència, atès que el Sr. Errejón és un dels líders de Podemos, 

demana a l’alcaldessa si comparteix la seva visió d’ocupació de la 

societat civil a fi de poder-se refugiar en les entitats que proposa. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no sap exactament quina font ha fet servir 

el regidor Ciurana per motivar la seva pregunta. 

 

El Sr. CIURANA diu que li sorprèn que, formant part del mateix 

partit, el tinent d’alcaldia ho desconegui, i repeteix, com ja ha dit en 

començar, que es tracta d’una intervenció del Sr. Errejón el 2017, 

disponible a Youtube, o al web d’Espacio Madrid 129, que era el 

fòrum de debat on s’organitzaven els ajuntaments del “canvi”. 

En conseqüència, i atès que Barcelona en Comú fa clara ostentació 
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arreu de ser un dels principals motors d’aquests ajuntaments del canvi, 

així com la seva pràctica en els anys des de l’inici de mandat, diu que 

han considerat que obeeix a una estratègia predeterminada, com diu el 

Sr. Errejón, d’ocupació de determinats espais en entitats no tant per 

influir políticament, sinó per refugiar-se quan els companys dels 

ajuntaments necessitin suport econòmic. I, novament, formula la 

pregunta sobre si el Govern municipal comparteix aquesta estratègia. 

El Sr. PISARELLO assegura que la referència al suport econòmic no 

l’ha trobada enlloc, tan sols dues notícies a Okdiario, el pamflet 

d’Inda, i a Libertad Digital, en què es feien servir les mateixes 

paraules que ha expressat el regidor, i diu que està convençut que el 

Sr. Ciurana no acudeix a aquesta mena de fonts. 

Afirma que no comparteix la interpretació del regidor Ciurana, i 

assegura que el Sr. Errejón tampoc no ha dit mai una cosa semblant. 

Dit això, expressa que està d’acord amb l’existència d’una societat 

civil forta, i de moviments socials forts i autoorganitzats, ja que ho 

considera la garantia que moltes conquestes a les institucions es 

puguin mantenir; i apunta que una altra cosa és el finançament dels 

partits polítics. 

Fa notar que el Sr. Ciurana fa vint-i-quatre anys que és en aquesta 

institució i ha vist passar, entre altres, el pla Pujol, el 3%, o el 

finançament il·legal mitjançant empreses del 3%; en conseqüència, 

interpreta que o bé la pregunta que formula parteix d’una actitud 

sectària i que no té cap interès per a la ciutat, o bé es tracta d’una 

qüestió que el regidor s’hauria de plantejar també, atesa l’existència de 

seus del seu partit embargades o casos de corrupció als tribunals, i 

entén que hauria de ser més curós a l’hora de portar aquesta mena de 

qüestions al Plenari. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

2.- (M1519/8901) Quin va ser el protocol de trànsit de la manifestació del 

15 d'abril passat? 

 

El Sr. CORONAS recorda que el 15 d’abril passat hi va haver una 

manifestació multitudinària a Barcelona, amb gran afluència 

d’autocars, que ja era prevista prèviament; això no obstant, fins poc 

menys de mitja hora abans del començament de l’acte no hi havia a la 

zona Guàrdia Urbana en disposició de poder fer talls de trànsit. 

Reconeix que el nombre de persones van desbordar les expectatives i 

molts carrers van quedar col·lapsats de vianants i vehicles alhora, fet 

que va generar situacions de cert estrès per part d’uns i altres, i posa 

com a exemple el cas concret d’un transportista que havia d’anar a 

descarregar a la Fira, que no en sabia res i es va quedar atrapat. 

Precisa que fins a deu minuts abans del començament de la 

manifestació a Gran Via amb plaça d’Espanya encara hi circulaven 

vehicles i, per tant, pregunten quin va ser el protocol de trànsit previst 

per a aquella manifestació, i si va funcionar. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que una vegada comunicada la 
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manifestació, la Guàrdia Urbana va establir un dispositiu específic per 

garantir la mobilitat com habitualment es fa en aquests casos, que 

darrerament sovintegen. Precisa que el dispositiu del 15 d’abril va 

tenir una durada aproximada de deu hores, començant a dos quarts de 

vuit del matí per als treballs de muntatge de l’escenari, i va acabar cap 

a les cinc de la tarda, en acabar el desmuntatge i la normalització del 

trànsit a la zona. 

Concreta que el dispositiu implicava prohibició d’aparcar a la zona i 

habilitació d’estacionament per a autocars, retirada de bicicletes del 

Bicing i d’elements d’obra que suposessin risc, buidatge de papereres i 

contenidors, entre moltes altres actuacions. Indica que, en total, hi van 

participar 116 agents de la Guàrdia Urbana i auxiliars, efectius de les 

comissaries de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí, 

la unitat central de trànsit i la de suport policial, així com la sala 

conjunta de comandament. Assenyala que 85 agents, 9 caporals i 2 

sergents van formar part del dispositiu, a més de 20 auxiliars, als quals 

cal afegir els efectius d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra; i a fi de 

garantir la màxima coordinació, la divisió de protecció civil de 

l’SPEIS va convocar Cecor amb tots els operadors a la sala conjunta 

de comandament del carrer Lleida. 

 

El Sr. CORONAS agraeix a l’alcaldessa les dades que acaba 

d’aportar, i entén que resulta obvi que alguna cosa va fallar en el 

dispositiu, i pensa que potser el fet que s’hagués celebrat una 

bicicletada una estona abans hauria pogut retardar l’arribada dels 

agents a la manifestació, i si és això voldrien que els ho confirmessin. 

A banda de tot això, demana, en nom del seu grup, una reflexió en 

profunditat, no només sobre el cas concret que els ocupa, sinó sobre 

qualsevol acte multitudinari que es faci a la ciutat. En aquest sentit, 

recorda que no fa gaire van patir les conseqüències d’un atemptat a la 

ciutat, i a dia d’avui continuen en grau d’alerta 4, i la resta d’alertes 

activades, tal com palesa l’exemple que a la Cavalcada de Reis es va 

establir la mesura de prohibició d’entrada de camions a la ciutat, i que 

valoren com a absolutament encertada. 

Diu que tenen la sensació que el 15 d’abril es va abaixar la guàrdia, no 

diu pas que intencionadament; i afegeix que el dia de Sant Jordi no es 

va aplicar cap mesura com la de la Cavalcada. 

Adverteix que l’amenaça continua vigent, i en nom del seu grup 

demana no abaixar la guàrdia, ja que la ciutadania no deixarà d’ocupar 

els carrers per a activitats festives i reivindicatives. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que la política antiterrorista és 

competència dels Mossos d’Esquadra compartida amb els cossos 

estatals, i no pas de la Guàrdia Urbana, que fa funcions auxiliars. 

Confirma que tots els dispositius, en un estat d’alerta 4 sobre 5, es 

revisen a la Junta de Seguretat, on es coordinen tots els cossos de 

seguretat, i que així es fa preceptivament en totes les mobilitzacions i 

grans esdeveniments a la ciutat. Per tant, indica que és en aquesta 

junta que els tècnics valoren les necessitats. 

Aprofita per ampliar la reflexió proposada pel regidor Coronas al fet 
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que Barcelona, arran d’una situació d’excepcionalitat política, està 

sent escenari de múltiples mobilitzacions massives en molts punts de 

la ciutat, cosa que genera moltes alteracions amb molt poc temps de 

marge de previsió; en conseqüència, entén que cal felicitar els serveis 

municipals en general, sobretot la Guàrdia Urbana, mobilitat, neteja, ja 

que han de fer un sobreesforç permanent, econòmic i de mitjans, per 

donar resposta a les mobilitzacions de la ciutadania en exercici dels 

seus drets i, per tant, és indiscutible que s’han de garantir els seus 

drets de participació. 

 

Del Grup Municipal del PSC: 

 

3.- (M1519/8903) Quin és el capteniment de l'alcaldessa sobre el conflicte 

laboral relacionat amb la negociació del conveni a l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

El Sr. COLLBONI saluda, en primer lloc, els representants dels 

treballadors i treballadores d’aquest ajuntament, els membres de la 

mesa general, dels sindicats majoritaris que avui han convocat una 

concentració a la plaça de Sant Jaume a fi de reivindicar l’obertura de 

negociacions sobre el conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona. 

Així, doncs, formula aquesta pregunta amb què demana a l’alcaldessa 

el seu parer, ja que, com a màxima responsable de la institució, hauria 

de saber exactament què plantegen i demanen els representants de més 

de tretze mil treballadors i treballadores públics. 

Precisa que voldria conèixer la seva opinió sobre la demanda d’acostar 

la jornada laboral a les 35 hores; què en pensa sobre el 15% de 

retallades acumulades als salaris d’ençà del 2008; pregunta, 

igualment, si és conscient que aquest conveni està denunciat des del 

novembre del 2015. Assenyala que, en definitiva, voldria saber amb 

quin ànim i plantejament vol abordar la negociació. 

 

La Sra. ALCALDESSA afirma que tant ella com tot el Govern volen 

abordar la negociació amb esperit constructiu i valorant molt la feina 

dels treballadors i les treballadores municipals, perquè creuen 

fermament en el servei públic; i entén que així ho demostra que han 

fet l’oferta pública més gran de la història d’aquest ajuntament d’ençà 

de la recuperació democràtica, alhora que mantenen contacte regular 

amb els sindicats, i s’ha valorat a bastament, públicament i en privat, 

la seva funció. 

Centrant-se en la negociació actual del conveni, manifesta que li 

transmeten que s’avança a bon ritme i estan convençuts que l’acord és 

possible, i assegura que treballaran perquè es confirmi al més aviat 

possible. Tanmateix, i entén que el regidor ho coneix prou bé, 

assenyala que en qualsevol negociació hi ha estira i arronsa, matèries 

en què les posicions de l’Administració i dels sindicats poden tenir 

divergències, i també n’hi haurà que no dependran d’aquest 

ajuntament sinó de límits legals i pressupostaris, ja que la seva tasca és 

garantir les millors condicions possibles per als treballadors i 

treballadores i la viabilitat del servei públic, uns objectius amb què 
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creu que el regidor està d’acord. 

 

El Sr. COLLBONI diu que pot estar d’acord amb aquests objectius, 

però que en tot cas la seva opinió en aquest sentit no és rellevant. 

Remarca que allò que sí que n’és, de rellevant, és que formula aquesta 

pregunta perquè els representants dels treballadors no coneixen 

directament el parer de l’alcaldessa. 

Fa avinent que avui els acompanyen Rosa, Eusebi i Manel, els màxims 

representants sindicals dels treballadors i treballadores municipals, 

amb els quals l’alcaldessa mai no ha parlat; precisa que representen els 

bombers, la Guàrdia Urbana, els qui treballen als serveis socials i als 

serveis centrals d’aquesta casa, en definitiva, els seus treballadors. I li 

retreu que algú que com ella prové de l’activisme, que és d’esquerres, 

avui no hagi tingut ni la deferència d’enviar algun membre del Govern 

a la plaça Sant Jaume per convidar-los al despatx i explicar-los els 

seus plantejaments; i es limiten a remetre-ho al Sr. Badia, que, al seu 

torn, ho traspassa al Sr. Basteiro, el qual ho remet a un seu assessor, 

que actua com a interlocutor amb els representants dels sindicats, cosa 

que no és el cas tenint en compte el conflicte laboral que té plantejat 

aquest ajuntament. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma que s’ha reunit amb els sindicats i 

amb treballadors i treballadores, però no ha entrat en la negociació del 

conveni perquè hi ha regidors que en són els responsables directes; i 

assegura que quan ho considerin oportú els qui porten les 

negociacions, estarà encantada de reunir-se amb aquests representants 

sindicals i amb altres. 

Reconeix que la negociació del conveni general de l’Ajuntament és 

complicada, que requereix molta professionalitat, i que té un vessant 

tècnic i un altre de més institucional, cosa que sap el regidor Collboni 

i el seu grup, justament perquè ha governat aquest ajuntament. I fa 

notar que, tal vegada, ho han dut molt pitjor que ara, atès que els 

funcionaris, d’ençà del 1979, van fer diverses vagues i mobilitzacions 

laborals arran de les negociacions dels convenis. 

 

4.- (M1519/8905) Quin és el capteniment del Govern arran de la 

cancel·lació dels programes de promoció de ciutat en clau LGTBI? 

 

La Sra. BALLARÍN posa en relleu que Barcelona és capital en la 

defensa dels drets LGTBI i en la seva visualització, i part d’aquesta 

fortalesa també es reflecteix en la força d’aquest col·lectiu en el sector 

empresarial i comercial de la ciutat, on representa un àmbit important 

també com a eina de promoció de la ciutat i dels seus valors. 

Indica que quan van formar part del Govern de la ciutat, des de la 

Direcció de Promoció de la Ciutat es va posar en marxa un programa 

de projectes LGTBI endegats amb l’objectiu de treballar conjuntament 

amb els àmbits econòmics vinculats al sector, i contribuir, així, a la 

seva visualització i reconeixement per donar suport a la innovació 

social i econòmica de Barcelona. 

Fa avinent que s’han assabentat que aquest programa està en perill, i 
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que s’ha aturat, per això, formulen aquesta pregunta per saber quina és 

l’opció del Govern, quins recursos ha destinat enguany a aquests 

projectes i quines són les línies d’acció en marxa i quines s’han 

desestimat. 

La Sra. PÉREZ considera, d’entrada, que és una persona prou 

accessible per poder donar aquesta informació d’entrada, sense 

necessitat de crear aquest clima de rumors. 

Posa de manifest que amb la sortida del grup del PSC desapareix una 

tinència d’alcaldia, però, això no obstant, informa que continuen totes 

les línies endegades i convenis acordats, com també es continuen tots 

els programes, unes actuacions que ara estan sota el lideratge de la 

regidoria LGTB, en aquest cas. Així, doncs, explica que en el marc del 

pla LGTB, treballat amb ampli consens dels grups polítics i les entitats 

del moviment, també s’hi inclouen les accions de promoció de la 

ciutat. 

Es refereix al fet que el PSC va voler desenvolupar una política de 

promoció al marge del Pla de ciutat, a fi d’obtenir un lideratge polític 

específic en matèria LGTB, que ara torna a estar coordinada i amb 

interlocució directa amb els actors per desenvolupar les actuacions 

acordades. 

 

La Sra. BALLARÍN celebra que la intenció del Govern sigui 

continuar amb aquests projectes, i confirma que en faran un seguiment 

acurat i compartit amb les entitats pel que fa als indicadors assolits. 

Rebat, però, que hi hagués manca de coordinació; i puntualitza que el 

programa es va desenvolupar des de Barcelona Activa, i consideren 

que s’hauria d’haver continuat l’estratègia de treball que s’hi va 

encetar. 

Per tant, entenen que hi ha programes remarcables tant pel que fa a 

l’àmbit de l’empresa, com del comerç i del turisme —en aquest sentit, 

apunta que volien la captació de la Pride 2021—, i diu que confien 

que continuïn amb els convenis i programes, treballant de la mà del 

sector com va fer el seu grup en totes les àrees de govern que va 

assumir. 

 

La Sra. PÉREZ diu que el Govern s’organitza de la manera que 

considera que és millor per a la coordinació; i atesa l’existència de 

plans de ciutat que marquen una línia política específica, com en 

aquest cas l’LGTB, consideren que és en el marc que s’ha de treballar; 

i confirma que aquesta línia ha estat consensuada en el marc LGTB. 

Reconeix que en el model de promoció hi ha molta feina per fer, des 

de salvar editorials i llibreries LGTBI que estan a punt de tancar, fins 

a promoure en l’àmbit cultural exposicions, arts escèniques, museus, o 

potenciar un festival de cinema de qualitat com el Fire!!. 

Tanmateix, confirma que no dedicaran els diners i els esforços del 

Govern municipal a promoure un oci de luxe per a homes gais, i entén 

que és en aquesta perspectiva que moltes vegades no s’han posat 

d’acord amb el grup del PSC. 

 

Del Grup Municipal del PP: 
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5.- (M1519/8894) Quina és la valoració del Govern municipal sobre el 

canvi de noms dels carrers i quines accions té previst dur a terme 

davant l'alteració de les plaques identificatives dels carrers i places de 

la ciutat? 

La Sra. ESTELLER diu que el Govern de la ciutat utilitza el 

Nomenclàtor políticament, i fa desaparèixer unilateralment dels 

carrers de la ciutat els noms de personatges històrics contraris a la 

seva ideologia. Altrament, li recorda que, segons les normes del 

Nomenclàtor, està obligat a consultar els canvis als veïns afectats i 

respectar la pluralitat de la societat. Precisa que en una enquesta del 

Gesop, el 71,5% dels enquestats van manifestar que volien ser 

consultats abans que es produís un canvi de nom d’un carrer. 

Esmenta, entre els canvis produïts, els de les places Juan Carlos I, 

Antonio López, o Lluchmajor, sense que al Govern li importi el 

greuge envers els personatges històrics eliminats del Nomenclàtor de 

la ciutat. I afegeix que el seu grup vol saber per què, en aquest context, 

el Govern permet que es manipulin plaques de noms de carrer afegint-

hi “República Catalana”, i que passin dies sense que es retorni la placa 

al seu estat original. I diu que també volen conèixer la seva valoració 

respecte d’això i quines accions han previst. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que el Govern valora positivament els 

canvis de nom que s’han fet, que responen a la consideració que 

determinades tradicions amb gran presència a la ciutat han estat 

menystingudes per una part de la ciutadania. Per tant, diu que han 

intentat introduir un cert equilibri i impulsar propostes en el sentit 

d’atorgar més protagonisme a dones que han tingut un paper destacat a 

la ciutat; en aquest cas, recorda que en començar el mandat només hi 

havia un 7% de noms de dones o vinculats a les dones als carrers de 

Barcelona, i en dos anys s’han fet presents als carrers divuit noms de 

dona. En altres casos, algun dels quals ha esmentat la regidora 

Esteller, per recuperar els noms populars, com la plaça Cinc d’Oros, o 

la plaça de la República a Nou Barris, i a petició dels veïns. 

Assegura que en cap cas han estat canvis arbitraris, i sempre parteixen 

d’una proposta sorgida de la Ponència de Nomenclàtor, integrada per 

experts, i que passa posteriorment pels districtes. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix que el Govern fa una utilització molt 

política del Nomenclàtor amb la voluntat de substituir una part de la 

història de la ciutat, i només mantenir els noms dels afins 

ideològicament, i considera que el màxim exponent d’això és el darrer 

canvi de nom d’un carrer de la Barceloneta, l’Almirall Cervera, que va 

ser un heroi naval de la guerra de Cuba, i que el Govern titlla de 

feixista, malgrat que va morir una dècada abans del naixement del 

feixisme. Retreu al Govern, per tant, que esborri la part de la història 

que no els interessa, o aquells personatges que han fet gran la ciutat, 

ombres i llums de molts signes que consideren que s’han de respectar. 

 

El Sr. PISARELLO reprèn el cas del carrer Almirall Cervera que ha 
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esmentat la regidora, que ha fet una breu descripció laudatòria del 

personatge. En aquest sentit, fa referència a un article que va escriure 

ell al diari Público arran d’una investigació sobre aquest almirall, per 

constatar que la seva participació més important va ser la repressió del 

moviment republicà del cantó de Cadis, el 1893, en proclamar-se la 

República i, posteriorment, com a militar va participar contra els 

moviments republicans a Filipines i a Cuba, que valora com un mèrit 

dubtós, i va tenir un paper més que discutible a la guerra de Cuba. 

Entén, però, que la qüestió no és discutir sobre la història, sinó el fet 

que hi ha molts noms als carrers de la ciutat que no hi tenen una 

presència natural, i remarca que en el cas de l’Almirall Cervera, el 

nom es va posar el 1942 —anteriorment el carrer duia el nom d’un 

pensador republicà madrileny—, just d’arribar a l’Ajuntament, guarnit 

d’esvàstiques, el Sr. Miquel Mateu. 

I conclou que la memòria no és neutral. 

Del Grup Municipal de la CUP: 

6.- (M1519/8889) Quants contractes s'han licitat partint dels indicadors de 

la Guia de contractació pública social i ambiental? Quines són les 

mesures de seguiment per garantir-ne l’aplicació? 

 

La Sra. REGUANT recorda que ara fa un any que es va aprovar el 

decret per establir nous criteris socials i laborals en la contractació 

pública, que va anar precedit el 2016 per la presentació de les guies de 

contractació pública, social i ambiental. 

Diu que voldrien saber exactament, passats dos anys de la presentació 

de les guies i un de l’aprovació del decret, quin és el pla de seguiment 

d’aquestes mesures de contractació; quina és la implantació real dels 

indicadors que es fan servir en tota l’Administració pública per dur a 

terme una contractació que s’ha d’acollir als criteris esmentats. 

 

El Sr. PISARELLO indica que de l’1 de juliol de 2017 al 24 d’abril de 

2018 el nombre de contractes licitats amb clàusules socials ha estat de 

351, que és el 80% del total de 438 licitacions. 

Quant al seguiment per garantir l’aplicació de les mesures, informa 

que a finals de maig estarà llesta una aplicació informativa pionera per 

fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per les 

empreses contractistes, i que facilitarà l’elaboració de memòries 

anuals de rendició de comptes, que és el que ha de permetre disposar 

de les dades que planteja la regidora. 

 

La Sra. REGUANT diu que esperaran a finals de maig per avaluar 

realment la implantació de les mesures amb l’ús d’aquesta aplicació 

tan pionera que diu el tinent d’alcaldia. Concreta, però, que hi ha més 

de cent milions d’euros licitats o en execució a empreses com Clece o 

Inipro, una empresa amb com a mínim un cas judicialitzat de 

corrupció. 

Per tant, considera que si amb aquestes guies i el posterior decret el 

que es pretenia era abordar un canvi de model econòmic i la millora 

del model social, o potenciar el model de negoci amb responsabilitat 
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social per afavorir un desenvolupament econòmic més social, just i 

sostenible, de moment, algunes de les darreres contractacions no 

responen a aquests criteris. En conseqüència, creu que és necessari 

disposar d’un mecanisme per poder valorar com s’analitzen els 

indicadors i quin és l’efecte real de les guies. 

 

El Sr. PISARELLO reconeix que els queda molt camí per fer, però 

remarca que en la contractació no es poden excloure empreses que no 

estiguin condemnades per corrupció, ni que presentin una determinada 

puntuació si compleixen els criteris. 

Això no obstant, indica que les guies de contractació són 

capdavanteres a tot Catalunya i en el conjunt de l’Estat, i tots els 

ajuntaments del país estan treballant en la línia del de Barcelona. 

Precisa, quant als canvis que s’han produït, que en el contracte de 

telefonia van obligar les empreses a complir les condicions establertes 

en matèria de legislació laboral i les clàusules referents a la 

subcontractació, i a cedir les dades generades per l’ús de mòbils; de la 

mateixa manera, els subministraments de menjador a escoles bressol 

han de ser aliments de proximitat i ecològics. Afegeix que molts dels 

contractes que es fan mitjançant Barcelona Activa han incorporat 

empreses que paguen més de mil euros als seus treballadors. 

Remarca i destaca que s’estan produint canvis molt importants en 

matèria de contractació, que fins ara no existien en termes de 

transparència i que són capdavanters. Admet que s’ha d’avançar, i que 

per fer-ho necessiten eines per controlar que la contractació segueixi 

aquesta línia. Tanmateix, fa avinent que en molts sectors, que eren 

oligopolis i monopolis, fins i tot s’hi han incorporat pimes, empreses 

del sector social o cooperatives, i remarca que això suposa un canvi de 

model econòmic que s’està imposant des d’aquest ajuntament. 

 

7.- (M1519/8890) S'està fent la RLT d'una manera objectiva, és a dir, 

amb independència de quines són les persones que ocupen actualment 

els llocs de treball, així com pensa el Govern municipal fer revisar les 

categories professionals per adequar-les a les professions i plans 

d'estudi actuals i introduir, en concret, el grup B corresponent als 

titulats de grau superior de formació professional, per exemple 

administració i finances, assistència a la direcció, organització i 

control d'obres de construcció, desenvolupament d'aplicacions, 

educació infantil, educació i control ambiental, etcètera? 

 

La Sra. ROVIRA recorda que en compliment de la sentència de 

nul·litat del sistema d’ordenació municipal aquest ajuntament es va 

comprometre a enllestir una relació de llocs de treball, respectant tots 

els requisits que marcava la llei i és que, com a mínim, ha de contenir 

per a cada lloc de treball la denominació del lloc, els grups de 

classificació professional, el cos o escala a què estiguin adscrits, el 

sistema de provisió i les retribucions complementàries. 

Diu que voldrien saber, per tant, com s’està desenvolupant aquesta 

relació de llocs de treball, si s’està fent d’una manera objectiva, és a 

dir, amb independència de quines són les persones que actualment 
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ocupen el lloc. I pregunta, també, si el Govern municipal pensa fer 

revisar les categories professionals per adequar-les a les professions i 

plans d’estudis actuals. 

 

El Sr. BADIA explica que des del gener d’enguany que es treballa en 

l’elaboració d’aquesta relació de llocs de treball per substituir el 

sistema d’ordenació municipal vigent (SOM). Indica que la relació 

afecta els llocs de treball d’aquest ajuntament, dels ens adherits a 

l’acord de condicions i al conveni col·lectiu, i els ens participats que 

han utilitzat el catàleg del 1987 o el SOM. 

Apunta que els mesos de febrer, març i abril s’han dut a terme 

reunions amb diferents grups de treball d’una manera participativa, 

incloent-hi els sindicats com a observadors, així com comptant amb la 

participació de l’associació de professionals i tècnics. Precisa que 

aquestes reunions serveixen per fixar la denominació dels llocs amb 

una terminologia més específica que l’actual, identificant noves 

funcions i altres característiques destacables. 

Continua dient que durant els mesos de maig i juny està previst iniciar 

la fase de contrast dels llocs de treball resultants de les sessions, així 

com la negociació amb els sindicats de la versió final de la relació de 

llocs de treball (RLT) i del sistema de gestió. Comenta que a partir del 

juny s’iniciarà una nova fase en què es valoraran els llocs de treball, i 

es preveu abordar la revisió de les categories professionals a fi 

d’adequar-les a les professions actuals i a les llistes de l’organització. 

Per tant, i com a resposta a la pregunta formulada per la Sra. Rovira, 

confirma que tot s’està fent amb independència de les persones que 

avui dia ocupen els llocs de treball; i afegeix que està prevista per 

d’aquí a dues setmanes la propera reunió del grup creat per al 

seguiment de la política de recursos humans a fi de tractar aquest 

assumpte perquè tots els grups n’estiguin informats. 

 

La Sra. ROVIRA observa que la reunió ha estat convocada dos dies 

després que el seu grup registrés aquesta pregunta. 

Esmenta, també, que segons els arriba per part dels sindicats, sembla 

que els grups de treball per definir les relacions de llocs de treball 

estan evitant relacionar els llocs amb categories professionals, ni 

tampoc sempre es fa amb escales, i ni tan sols s’hi està debatent el 

sistema de provisió. 

Demana al Sr. Badia que els confirmi si això és com acaba de dir o, 

altrament, si s’està debatent tal com hauria de ser, incloent les 

retribucions complementàries aplicables als llocs de treball. Afegeix 

que tampoc no s’estan concretant altres característiques, com poden 

ser els requisits o mèrits de formació professionals, condicions de 

dedicació, relació amb altres llocs de treball. 

Per tant, diu que voldrien saber si concretament això es fa d’aquesta 

manera, tot i la possibilitat de seguiment, que també utilitzaran. 

 

El Sr. BADIA diu que es fa per parts; així, com ja ha dit, fins al maig 

es fa la denominació específica de llocs de treball, fins al juny es 

comptabilitzen els llocs resultants i, a partir d’això, es farà la 
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negociació amb els sindicats per abordar la revisió de les categories i 

adequar-les a les professions actuals i a les necessitats de 

l’organització. 

Per tant, confirma que es tracta d’un procés evolutiu amb diferents 

sessions. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de 

grup del Grup Municipal del PP: 

Únic.- (M1519/8895) Se sol·licita al Govern municipal que informi sobre les 

gestions realitzades i l'estat de l'execució de la proposició següent, 

aprovada en la sessió de 30 de setembre de 2016 del Plenari del 

Consell Municipal: El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el 

Govern municipal a presentar a la Comissió de Seguiment de la 

Sagrada Família i al Grup de Treball de la Sagrada Família, en el 

període dels propers 6 mesos, una proposta per debatre sobre les 

qüestions següents, i traslladar-la com més aviat millor al Consell 

Plenari de l’Ajuntament de Barcelona: 1. La urbanització dels entorns 

de la basílica de la Sagrada Família. 2. Les modificacions de 

planejament que siguin necessàries, si escau, per tal de portar a terme 

el futur projecte. 3. L’adquisició, si fos necessari, del solar del carrer 

Mallorca, 424-432, per al reallotjament dels possibles expropiats per 

la transformació dels entorns de la basílica de la Sagrada Família. 

4. La proposta que presentarà el Govern municipal ha d’incorporar els 

plantejaments de més consens social i veïnal, especialment, dels 

afectats. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que recorda que quan era petit era 

molt corrent sentir a dir a les generacions precedents que mai no 

veurien les obres de la Sagrada Família finalitzades, tampoc la seva; 

tanmateix, l’acabament de les obres ja té data a dia d’avui, el 2026, 

coincidint amb l’aniversari de la mort d’Antoni Gaudí. 

Recorda que fa un any i mig el seu grup va presentar una proposició, 

que va ser aprovada, amb el suport del Govern municipal també, per 

presentar, en el termini de sis mesos, a la comissió de seguiment del 

grup de treball de la Sagrada Família, una proposta per traslladar-la al 

Plenari. Concretament, assenyala que feia referència a la urbanització 

dels entorns del temple; la modificació de PGM, i, si escau, 

l’adquisició d’un solar del carrer Mallorca que hauria d’afavorir el 

procés d’expropiacions vinculades a l’ordenació del sector. 

Constata que han passat divuit mesos d’ençà que van formular aquesta 

petició, i consideren que és prou temps per demanar novament 

explicacions; i remarca que segons sembla ni tan sols s’ha establert 

cap contacte amb el Patronat per a una comissió de seguiment amb 

entitats i veïns. 

 

La Sra. SANZ ratifica que comparteixen la proposició que en el seu 

dia va formular el grup del PP, i que concerneix una qüestió que estan 

treballant d’ençà que va començar el mandat. Tanmateix, assenyala 
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que han d’anar pas a pas, i el primer era aconseguir regularitzar les 

obres, i que confia que ben aviat podran presentar la feina feta amb la 

junta del temple, concretament quant al pla especial i la proposta de 

llicència per regularitzar les obres d’una vegada per totes, ja que 

durant molt de temps s’han estat operant sense cap mena de vinculació 

a la normativa vigent. 

Reconeix que, a partir d’això, hi ha altres qüestions que els preocupen, 

com és la urbanització o ordenació dels entorns del temple, i que ja 

han començat a abordar, entre altres motius perquè arran dels 

atemptats de l’agost passat s’han canviat algunes de les pautes urbanes 

sobre l’espai específic que envolta la Sagrada Família. Precisa que, en 

conseqüència, s’han iniciat actuacions provisionals i també de més 

definitives. Igualment, s’ha començat a tractar l’afectació futura de 

l’àmbit més allunyat de l’entorn immediat del temple, i que és la 

possible connexió entre aquest i, per exemple, el carrer Aragó. Indica 

que l’abordatge de tot això està previst una vegada disposin de la 

proposta de pla especial, que inclourà aspectes de mobilitat, i a partir 

del qual podran acabar de decidir les actuacions per desenvolupar. 

Remarca, però, que un dels aspectes més prioritaris, ara com ara, és 

regular tot l’impacte del turisme a la zona i que el Districte de 

l’Eixample treballa amb molta diligència. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interpreta, per la intervenció de la Sra. 

Sanz, que no s’ha fet res. En aquest sentit, observa que regularitzar les 

obres no és incompatible amb establir un diàleg amb els veïns, les 

entitats i el patronat del temple a fi d’establir els instruments de 

planejament necessaris per garantir l’ordenació dels entorns i l’accés 

monumental a la basílica. 

Per tant, es referma en el fet que no s’ha fet res en aquest sentit d’ençà 

de l’etapa de l’alcalde Trias, en què es va convocar un concurs 

d’arquitectes que ha permès posar damunt la taula diverses opcions 

per començar a decidir. 

Aventura, per tant, que d’aquí a vuit anys s’hauran acabat les obres del 

temple, i que l’única cosa que competia a l’Ajuntament de la ciutat, 

que era l’ordenació dels entorns, encara estarà pendent. 

 

La Sra. SANZ observa que el que expressa el regidor no és el 

principal problema de la Sagrada Família, si hi ha una escalinata 

monumental o no. Insisteix que aquest no és el més remarcable ni 

tampoc allò que preocupa el veïnat de la zona. 

Confirma que el primer que vol la ciutadania és que la Sagrada 

Família pagui el que li pertoca per fer les obres, i això és el que estan 

treballant en aquest ajuntament; i, en segon lloc, treballar en els 

aspectes de la mobilitat perquè els veïns i veïnes puguin viure al barri 

amb quotidianitat i no tants entrebancs. 

MOCIONS 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

1.- Davant la publicació de la sentència dictada per l’Audiència 



215 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

Provincial de Navarra als cinc membres acusats en l’anomenat cas de 

“la manada”, en què se’ls condemna a penes de 9 anys de presó per 

abús sexual continuat amb prevalença, i a 5 de llibertat vigilada 

després del compliment de la pena, obviant que es produís cap tipus 

d’intimidació i violència; 

Davant el fet que els 5 han estat condemnats per delictes continuats 

d’abús sexual amb prevalença, però no per violació, ja que, 

incomprensiblement, el tribunal no ha considerat el delicte d’agressió 

sexual, que implica violència i intimidació; 

Davant el vot particular que inclou la sentència en el que es demana 

l’absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt; 

Davant una sentència, que com han valorat nombroses expertes i 

experts jurídics, entitats feministes i de dones, ONU dones, o el 

Govern de Navarra, entre altres, manifestem que: 

- minimitza els fets en no considerar-los agressió sexual, en no 

considerar l’agreujant de realitzar-se en grup, 

- situa la càrrega de la prova en la víctima en posar el focus de la 

sentència en el seu comportament i no en el comportament dels 

agressors, 

- afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un 

missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen 

aquestes agressions i les revictimitza, 

- posa de manifest la incoherència d’entendre que l’abús sexual 

perpetrat en les condicions que es va produir, i que queda recollit 

en el relat dels fets, pot produir-se sense violència o intimidació; 

Per tot això, l’Ajuntament ACORDA: 

1. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del 

Codi penal per revisar el supòsit d’abús sexual, així com la 

consideració jurídica de la violència en casos d’agressió sexual i 

violació. 

2. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades 

invisibles, de les agressions sexuals. 

3. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta 

sentència judicial. 

Fer arribar aquesta declaració a l’Audiència Provincial de Navarra, al 

Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per 

la Sra. Pérez, per unanimitat. 

 
 

2.- El 1997, el Tractat europeu d’Amsterdam reconeixia els animals 

vertebrats com a éssers dotats de sensibilitat, no només física, sinó 

també psíquica, que poden sentir dolor, patiment i angoixa. 

L’Organització Mundial de Sanitat Animal va adoptar, l’any 2004, les 

anomenades “cinc llibertats”, que reconeixen que els animals tenen 

uns requisits inherents i se’ls ha de proveir d’un ambient apropiat, 

d’una dieta adequada, d’oportunitats per expressar comportaments 
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naturals, de la protecció de la por i els estats angoixants i de la 

protecció del dolor, mals o malalties. 

 

Està àmpliament reconegut i acceptat que els cetacis són éssers 

intel·ligents, socialment complexos i amb consciència de si mateixos. 

També se sap que els dofins poden arribar a recórrer 150 quilòmetres 

al dia, enfonsar-se a 90 metres de profunditat i que són molt actius tant 

física como mentalment. D’acord amb la Llei de zoos 31/2003, els 

centres han de garantir el benestar dels seus animals i han d’atendre 

les seves necessitats etològiques. Per raons d’espai i de complexitat 

quant a l’hàbitat natural dels cetacis, una instal·lació artificial a un zoo 

no pot complir aquests requisits. 

 

Els problemes de salut típicament relacionats amb el fet de viure en 

captivitat estan àmpliament descrits a la literatura científica amb 

estudis de diferents metodologies per tal de disminuir l’estrès, la 

frustració i els comportaments anormals. Fins i tot els dofins que 

neixen en captivitat tenen instints i necessitats pròpies de la seva 

espècie, raó per la qual també aquests individus pateixen problemes 

similars als que provenen de la natura. 

 

Les raons per continuar mantenint cetacis en captivitat, com la 

conservació o l’educació, no són pas justificables en un món on la 

tecnologia i la innovació està a l’ordre del dia. L’ambient artificial, la 

falta de naturalitat en el grup poblacional i en els comportaments que 

realitzen els animals als delfinaris, falsegen la informació i la imatge 

del que és un dofí real. 

 

En els darrers 50 anys, han viscut a Barcelona més de 40 dofins, cap 

dels quals ha estat reintroduït al medi natural. La supervivència de tots 

ells va dependre i depèn de la supervisió constant i la cura i l’atenció 

veterinària aplicada pels treballadors i treballadores del Zoo de 

Barcelona. 

 

Any rere any augmenta la població que es manifesta contrària al 

manteniment de cetacis en captivitat, tal com s’evidencia amb 

l’aparició de noves associacions i grups que lluiten per aquesta causa; 

famílies i escoles que decideixen no visitar aquests centres. Altres 

països europeus com Àustria, Suïssa, Finlàndia, Polònia o el Regne 

Unit han decidit, els darrers anys, no mantenir cetacis en captivitat als 

seus territoris; altres països, regions i fins i tot empreses amb cetacis 

en captivitat d’arreu del món han pres mesures recentment per deixar 

de tenir aquestes espècies en el futur, controlant la reproducció dels 

animals o deixant d’adquirir nous individus. 

La ciutat de Barcelona ja ha demostrat la seva voluntat de defensar als 

animals amb diferents mesures i accions. És l’hora que també prengui 

aquest pas pels cetacis i serveixi, un cop més, d’exemple per a la resta 

de municipis del món com a ciutat empàtica i responsable vers els 

drets i el benestar dels animals. 

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 



217 
Ref.: CP 

08/18 V: 

18/05/2018 

 

 

1. Declarar-se contrari al manteniment de cetacis en captivitat i, en 

conseqüència, no permetre l’establiment de noves instal·lacions per al 

manteniment d’aquesta espècie en captivitat. 

 

2. No permetre l’exhibició ni la cria dels cetacis la propietat dels quals 

recaigui directament o indirectament en aquest Ajuntament. 

 

3. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, a Barcelona de Serveis 

Municipals (BSM), a la Direcció del Zoo de Barcelona, a la Fundació 

FAADA i a la resta d’entitats membres del Consell Municipal de 

Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 

 

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 dels grups de Ciutadans i del 

Partit Popular. 

 

3.- L'Ajuntament de Barcelona, davant el preocupant auge de grups i 

manifestacions feixistes que cometen actes violents, declara: 

 

1. Que condemna absolutament l’incendi, el 29 de març passat, de 

l’Ateneu Popular de Sarrià “Casetes d’Hort de la Vila”, edifici de 

titularitat municipal, per part de grups d'extrema dreta. Aquest acte 

d’odi posa en perill la convivència i la pluralitat a la ciutat de 

Barcelona i atempta directament contra els principals valors de 

respecte i convivència dels quals ens dotem i els drets de la persones, 

a més de posar-les en perill. 

 

2. Que denuncia les diferents agressions i actes vandàlics viscuts a 

diferents barris de la ciutat, on grups d’extrema dreta han volgut 

atemorir i agredir ciutadans i les seves accions en el marc de la lliure 

expressió. Que són igualment greus les accions xenòfobes que han 

iniciat aquests mateixos grups en districtes com Nou Barris, on es vol 

atacar la llibertat al culte religiós per motivacions racistes. 

 

3. Que aquestes accions i actituds no tenen cabuda en una ciutat que 

vol ser refugi i espai de benvinguda per a qui fuig de la por i la misèria 

en els seus països d'origen, i que vol ser exemple d’inclusió des de la 

interculturalitat i el respecte a la diferència. 

La ciutat de Barcelona i el seu ajuntament defensarà sempre els drets 

de totes les persones i rebutjarà qualsevol agressió, sigui per qüestions 

d’origen, orientació sexual o ideologia política. 

 

4. Que l’Ajuntament seguirà duent a terme totes les iniciatives 

jurídiques i socials que tingui a l’abast per fer front a aquestes actituds 

des del més ferm compromís antifeixista. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per 
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la Sra. Lecha, per unanimitat. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la 

sessió a les quinze hores i cinquanta minuts. 


