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

VINT-I-SET DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE, 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. Tinents d’Alcaldia i les 

Imes. Sres. Tinentes 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, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier 

Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi 

Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i 

Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, 

Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, 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, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José 

Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel 

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

 

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

 

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

les deu hores i deu minuts. 

 

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 30 d’octubre 

de 2015, l’esborrany de la qual s’ha tramès a tots els membres del Consistori; i 

S’APROVA. 

 

 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d’ofici 
 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.-  Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona expressiva de la 

designació de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas com a regidor d’aquest Ajuntament en 

substitució, per renúncia, de l’Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas; i acta de la presa de 

possessió que tingué lloc el dia 9 de novembre de 2015. 

 

2.-  Decret d’Alcaldia, de 21 d’octubre de 2015, que designa com a membres 

de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, en 

representació de l'Ajuntament de Barcelona, les persones següents: 

- Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència, que actuarà com a vicepresident. (Sr. Xavier 

Domènech Sampere, comissionat d’Estudis Estratègics i Programes de Memòria, 

que actuarà com a suplent). 
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- Sra. Maria Lluïsa Aguado Martínez, cap del Servei de Patrimoni 

Arquitectònic de Barcelona. 

- Sr. Josep Pujades Cavalleria, Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

- Sr. Carles Vicente Guitart, Direcció de Patrimoni i Memòria de l’ICUB. 

- Sr. Joan Roca Albert, director del Museu d’Història de Barcelona. 

 

3.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que nomena provisionalment 

el Sr. Jordi Castillo i García secretari general de l’Associació Xarxa FP, amb 

efectes a 15 de setembre d’enguany i fins a l’aprovació del nomenament definitiu 

per part de l’Assemblea General. 

 

4.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que nomena la Sra. 

Montserrat Oriol i Bellot, patrona de la Fundació Barcelona Cultura, com a 

secretària de la fundació esmentada. 

 

5.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona les persones següents: 

Consell de Govern 

Vicepresidenta segona: Sra. Sara Berbel 

Sánchez Vocals: Sr. Joan Subirats 

Humet 

Sr. Xavier Matilla Ayala 

 

6.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que delega, a l’empara d’allò 

disposat a l’article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona, en el gerent 

d’Habitatge, les atribucions següents: 

1. Incoar i resoldre els expedients relatius al procediment de declaració 

de cessió obligatòria d’habitatges previst a l’article 7 de la Llei 24/2015, de 29 de 

juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 

pobresa energètica. 

2. Adoptar quantes resolucions i actes siguin necessaris per a la total 

execució i efectivitat de la declaració de cessió obligatòria. 

3. Adoptar totes les resolucions necessàries per garantir el compliment de 

l'obligació d’oferta de lloguer social a realitzar per les persones jurídiques d'acord 

amb la indicada Llei 24/2015. 

4. Aprovar la resta d’actes administratius per dictar en aplicació 

d’aquesta llei que no estiguin atribuïts a altres òrgans municipals. 

 

7.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que delega en el primer 

tinent d’alcaldia la presidència del Comitè Executiu. 

 

8.- Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, pel qual s'estableix el 

següent: 

Primer.- Delegar les presidències dels consells sectorials que es 

relacionen a les persones següents: 

Consell Municipal de Benestar Social Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví  

Consell Assessor de la Gent Gran lma. Sra. Laura Pérez Castaño  

Consell de les Dones de Barcelona  Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  

Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals lma. Sra. 

Laura Pérez Castaño 
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Segon.- Designar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño vicepresidenta segona 

del Consell Municipal de Benestar Social. 

 

Tercer.- Designar els representants municipals dels consells sectorials que 

s'indiquen a continuació: 

Consell Municipal de Benestar Social 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, CiU 

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, C’s 

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, PP 

Ima. Sra. Maria Rovira Torrens, CUP 

 

Consell Assessor de la Gent Gran 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, CiU 

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, C’s 

Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol, ERC 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, PP 

Ima. Sra. Maria Rovira Torrens, CUP 

Sra. Llum Ventura Gil, consellera de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella  

Sra. Carme Méndez Bota, consellera de Gent Gran del Districte de l’Eixample 

Sr. Joan Sanromà Bauló, conseller de Gent Gran del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Tatiana Guerrero Muñoz, consellera de Gent Gran del Districte de les Corts 

Sr. Jaume Llansó Torras, conseller de Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi  

Sra. Clara Furriols Espona, consellera de Gent Gran del Districte de Gràcia 

Sra. Elsa Plaza Müller, consellera de Gent Gran del Districte d’Horta-Guinardó  

Sra. Esther Flaquer Bertran, consellera de Gent Gran del Districte de Nou Barris 

Sr. Felipe López Aranguren Quiñones, conseller de Gent Gran del Districte de Sant 

Andreu 

Sr. Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran del Districte de Sant Martí 

 

Consell de les Dones de Barcelona 

Ima. Sra. Francina Vila Valls, CiU 
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, C’s 

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, PP 

Ima. Sra. Maria Rovira Torrens, CUP 

Sra. Eva Alfama Guillén, consellera de Dones del Districte de Ciutat Vella  

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló, consellera de Dones del Districte de 

l’Eixample 

Sra. Esther Pérez Sorribas, consellera de Dones del Districte de Sants-

Montjuïc  

Sra. Tatiana Guerrero Muñoz, consellera de Dones del Districte de les Corts 

Sr. Joan Manel del Llano Ribas, conseller de Dones del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi 

Sra. Àngels Tomàs Gonzalo, consellera de Dones del Districte de Gràcia  

Sra. Elsa Plaza Müller, consellera de Dones del Districte d’Horta-Guinardó  

Sra. Carolina Recio Cáceres, consellera de Dones del Districte de Nou 

Barris  

Sra. Blanca Port Gimeno, consellera de Dones del Districte de Sant Andreu 
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Sra. Carlota Falgueras Marsal, consellera de Dones del Districte de Sant Martí 

 

Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals 

Ima. Sra. Francina Vila Valls, CiU 

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, C’s  

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Ima. Sra. Maria Rovira Torrens, CUP 

 

9.-  Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, que assigna, de conformitat 

amb allò disposat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 

local i a l’article 11.2 ROM, a l’Im. Sr. Raimond Blasi Navarro el règim de dedicació 

exclusiva amb efectes a 1 de novembre de 2015. 

 

10.- Decret d’Alcaldia, de 29 d’octubre de 2015, pel qual s'estableix el següent: 

Primer.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci Localret la 

designació com a representants de l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió 

Delegada del consorci esmentat, de les persones següents: 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau  

Im. Sr. Jordi Martí Galbis  

Ima. Sra. Francina Vila i Valls 

Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro  

Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán  

Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  

Ima. Sra. María Rovira i Torrens 

Segon.- Proposa a l’Assemblea General del Consorci Localret la designació 

com a representants de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell d’Administració del 

consorci esmentat, de les persones següents: 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Il·lm. Sr. Alfred Bosch Pascual 

Tercer.- Deixar sense efectes els anteriors nomenaments de representants de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consorci Localret. 

 

11.-  Decret d’Alcaldia, de 30 d’octubre de 2015, que delega temporalment, per 

renúncia del regidor del Districte de Gràcia, l'Im. Sr Raimundo Viejo Viñas, a favor 

de la Ima. Sra. Regidora Gala Pin Ferrando les facultats següents: 

-Les facultats que hagin estat delegades per aquesta Alcaldia al regidor Im. 

Sr. Raimundo Viejo Viñas per raó de la seva condició de regidor del Districte de 

Gràcia i d’altres concretes que li hagin estat delegades igualment. 

-D’altres facultats, no incloses entre les anteriors, que siguin inherents al 

càrrec de regidor/a de districte d’acord amb les normes reguladores del funcionament 

dels districtes, aprovades per acord del Consell Municipal de 28 de setembre de 

2001, modificades mitjançant sengles acords de 23 d’agost de 2007 i 13 de juny de 

2008, i d’acord amb el Reglament intern d’organització i funcionament del Districte 

de Gràcia, aprovat pel Ple del Consell de Districte mitjançant acord adoptat en sessió 

de 26 de novembre de 2001, ratificat pel Ple del Consell Municipal en sessió de 26 

d’abril de 2002. 
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12.-  Decret d’Alcaldia, de 2 de novembre de 2015, que delega en el gerent de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials la presidència de les meses de contractació 

que l’apartat Quart. 2 del Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015- 

1969), modificat pel Decret de 13 d’octubre de 2015 (S1/D/2015-3129), atribueix al 

gerent de Drets Socials, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en els 

articles 17 i 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment 

administratiu comú. 

 

13.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que actualitza la composició 

de la Comissió Tècnica de Seguretat en Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

14.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que designa com a membres 

del Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona les persones 

següents: 

Com a representants del comerç: 

Sr. Faustino Mora i Esteve 

Sr. Joan Estapé i Mir 

Sr. Àlex Goñi i Febrer 

Sr. Artur Àngel Góngora 

Sr. Frederic Olivella i Lleida 

En representació de les organitzacions de consumidors: 

Sr. Salvador Domínguez Rodríguez 

En representació de les organitzacions sindicals dels treballadors: 

Sr. Antonio Díaz Lucena 

 

15.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que designa la Il·lma. Sra. 

Laia Ortiz Castellví, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, membre del Patronat de la 

Fundació Privada Institut Global Barcelona, en substitució del Sr. David Malmusi. 

 

16.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General de l’Associació Pacte 

Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona les persones següents: 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Sr. Jordi Via Llop 
 

17.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que delega al Sr. Jordi Martí 

Grau la representació de l'Ajuntament de Barcelona en la Junta General d'Accionistes 

de Fira 2000, SA, prevista per al 6 de novembre d'enguany. 

 

18.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de novembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Pedagògic i Científic de 

l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya el Sr. Evelio Vázquez Sánchez, cap de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, i el Sr. Manel Pardo Sabartés, director del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 
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19.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que modifica el Decret 

d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900) mitjançant el qual s’aprova 

l’organització de la direcció política i administrativa de l’Administració municipal. 

 

20.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que nomena l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas regidor del Districte de Gràcia. 

 

21.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que nomena l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas membre de la Comissió de Govern. 

 

22.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que assigna, de conformitat 

amb allò disposat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 

local i a l’article 11.2 ROM, a l’Im. Sr. Eloi Badia Casas el règim de dedicació 

exclusiva, amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari del Consell 

Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors de govern i efectes des de la data 

de signatura d’aquest decret. 

 

23.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que delega en el regidor de 

Presidència i Territori diferents atribucions en matèria de recursos administratius. 

 

24.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que delega en l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas, regidor de Presidència i Territori, la resolució dels recursos 

administratius que s’interposin contra els actes dictats per la Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

en la seva qualitat de quarta tinenta d’alcaldia i deixa sense efecte el Decret 

d’Alcaldia de 25 de juny de 2015 (S1/D/2015-2006). 

 

25.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que delega en l’Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’alcaldia, la resolució dels recursos 

administratius que s’interposin contra els actes dictats per l’Im. Sr. Eloi Badia Casas 

en la seva qualitat de regidor del Districte de Gràcia. 

 

26.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que modifica el Decret 

d’Alcaldia de 25 de juny de 2015 (S1/D/2015-2009) que delega en la Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid, quarta tinenta d’alcaldia, la resolució dels recursos administratius que 

s’interposin contra actes dictats per l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, com a primer 

tinent d’alcaldia i regidor del Districte de Sarrià, en el sentit de circumscriure l’abast 

de la delegació a la resolució dels recursos contra els actes dictats com a primer 

tinent d’alcaldia. 

 

27.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que cessa, amb efectes a 9 de 

novembre de 2015, com a personal eventual, el Sr. Francisco Javier Domènech 

Sampere, en el lloc de treball de comissionat d’Estudis Estratègics i Programes de 

Memòria. 

 

28.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que designa membres de 

l’Assemblea General i del Consell de Govern del Consorci Agència d’Ecologia 

Urbana de Barcelona. 

 

29.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de novembre de 2015, que deixa sense efecte el 

règim de dedicació parcial, amb un percentatge del 25%, assignat a la Ima. Sra. 
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Sonia Sierra Infante per Decret d’Alcaldia de 30 de juliol de 2015, i la dita regidora 

passa a exercir les seves funcions sense dedicació especial, amb la percepció 

d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats en els 

termes indicats a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 i 

en el Decret d’Alcaldia del dia 24 del mateix mes i any. 

 

30.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que aprova provisionalment 

les variacions de les dades del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de 

gener de 2015 i de la qual resulta una població de dret d’1.604.959 habitants, sense 

perjudici de les variacions motivades per les tasques de control pròpies de l’Institut 

Nacional d’Estadística. 

 

31.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que deixa sense efecte, de les 

designacions realitzades per Decret d’Alcaldia de 14 d’octubre de 2015, les del Sr. 

Francesc Asís Ullod Marcos i de la Sra. Lidia Garcia Soler com a representants de 

l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General del Consorci Agència Local 

d’Energia de Barcelona. 

 

32.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que deixa sense efecte, de les 

designacions realitzades per Decret d’Alcaldia de 21 de setembre de 2015, les de la 

Sra. Marina Garcés Mascareñas i del Sr. Carles Guerra Rojas com a membres del 

Consell General del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona i la de la Sra. 

Isabel Balliu Badia com a membre de la Comissió Delegada del consorci esmentat; i 

designa el Sr. Ignasi Aballí Sanmartí membre del Consell General del Consorci 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

 

33.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que deixa sense efecte, de les 

designacions realitzades per Decret d’Alcaldia de 16 de setembre de 2015, les de 

l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà com a membre del Patronat de la Fundació Orfeó 

Català-Palau de la Música Catalana i la del Sr. Joan A. Llinares Gómez com a 

membre de la Comissió Delegada de la fundació esmentada. 

 

34.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que designa la Ima. Sra. 

Laura Pérez Castaño com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell de 

Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona en substitució del Sr. Raimundo 

Viejo Viñas 

 

35.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que nomena 

vicepresidents/es dels consells municipals dels districtes que s’assenyalen a 

continuació les persones següents: 

Sra. María José Arteaga Muñoz Districte de Ciutat Vella 

Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós Districte de l'Eixample 

Sr. José Antonio Calleja Clavero Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Àngels Ventura Gol Districte de les Corts 

Sr. Iván Bello Alriols Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Sra. Alba Metge i Climent Districte de Gràcia 

Sr. Raül Barahona Ferré Districte d'Horta-Guinardó 

Sr. Javier Barreña Flores Districte de Nou Barris 

Sra. Arantzazu González Campo Districte de Sant Andreu 

Sra. Lourdes Arrando Bellés Districte de Sant Martí 
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36.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, pel qual s'estableix el 

següent: 

PRIMER.- DELEGAR les presidències dels consells de participació que 

s'indiquen a continuació a les persones següents: 

Consell Municipal d’Entitats de Barcelona Ima. Sra. Gala Pin Ferrando  

Consell Municipal del Poble Gitano lm. Sr. Jaume Asens Llodrà  

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Im. Sr. Jaume Asens Llodrà  

Consell Municipal de l’Esport lm. Sr. Jaume Asens Llodrà  

Consell de la Cultura de Barcelona Im. Sr. Jaume Asens Llodrà  

SEGON.- DELEGAR la presidència de la Comissió Permanent del Consell 

de Ciutat a la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. 

TERCER.- DESIGNAR les vicepresidències dels consells de participació 

que s'indiquen a continuació a les persones següents: 

Consell Municipal del Poble Gitano Sra. M. Dolores López 

Fernández 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Sra. M. Dolores López 

Fernández 

Consell Municipal de l’Esport Sra. Marta Carranza Gil-

Dolz del Castellar 

QUART.- DESIGNAR membres dels consells de participació que 

s'indiquen a continuació, en representació dels grups municipals presents al 

Consistori, les persones següents: 

Consell de Ciutat 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando (BC) 

Im. Sr. Joaquim Forn Chiariello (CiU) 

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea (C’s) 

Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (ERC) 

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado (PSC) 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP) 

Im. Sr. Josep Garganté i Closa (CUP) 

 

Consell Municipal d’Entitats de Barcelona 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando (BC) 

Im. Sr. Joaquim Forn Chiariello (CiU) 

Im. Sr. Francisco Sierra López (C’s) 

Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (ERC) 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC) 

Im. Sr. Xavier MullerasVinzia (PP) 

Im. Sr. Josep Garganté i Closa (CUP) 

 

Consell Municipal del Poble Gitano 

Ima. Sra. Francina Vila i Valls (CiU) 

Im. Sr. Francisco Sierra López (C’s) 

Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (ERC) 

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC) 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP) 

Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens (CUP) 

 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
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Ima. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU)  

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea (C’s) 

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés (ERC)  

Ima. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC)  

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP)  

Ima. Sra. M. José Lecha González (CUP) 

 

Consell Municipal de l’Esport 

Ima. Sra. Maite Fandos i Payà (CiU) 

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea (C’s) 

Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC)  

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (PSC) 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP) 

Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens (CUP) 

 

Consell de la Cultura de Barcelona 

Sra. Berta Sureda Berna (BC) 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (CiU)  

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea (C’s) 

Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC)  

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (PSC) 

Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP) 

Im. Sr. Josep Garganté i Closa (CUP) 

 

37.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que rectifica l’error material 

en la designació de la consellera de Gent Gran del Districte de Nou Barris com a 

representant al Consell Assessor de la Gent Gran, Sra. Esther Flaquer García, i no 

Sra. Esther Flaquer Bertran tal com constava al Decret d’Alcaldia de 29 d’octubre de 

2015. 

 

38.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que designa la Ima. Sra. 

Ángeles Esteller Rueda representant del Grup Municipal del Partit Popular al Consell 

Municipal de Gais, Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals. 

 

39.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que designa l’Excma. Sra. 

Ada Colau Ballano representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Rector del 

Consorci Casa Àsia. 

 

40.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que designa la Ima. Sra. 

Janet Sanz Cid, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, com a 

representant de l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General de l’Associació 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i proposa a l’Assemblea General de 

l'Associació esmentada el nomenament, com a representants de l’Ajuntament de 

Barcelona a la Comissió de Seguiment, de les persones següents: 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Sra. Eva M. Herrero Alonso com a suplent 

 

41.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2015, que nomena la Ima. Sra. 

Janet Sanz i Cid i la Sra. Eva Herrero i Alonso com a presidenta i vicepresidenta 

primera, respectivament, del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció 

dels Animals. 
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42.-  Decret d’Alcaldia, de 17 de novembre de 2015, que designa l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas membre de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció en substitució del Sr. Raimundo Viejo Viñas. 

 

43.-  Decret d’Alcaldia, de 19 de novembre de 2015, que delega en la 

comissionada d’Esports, la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, la presidència 

del Consell Rector del Consorci “3ª Edición de la Barcelona World Race” sempre 

que la presidència correspongui a l'Ajuntament de Barcelona. 

 

44.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas, regidor de Presidència i Territori, com a representant de l’Ajuntament 

de Barcelona a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 

45.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa, com a 

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

persones següents: 

 Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

(IBEI): Patronat: 

Sra. M. del Mar Jiménez Carret en substitució del Sr. Xavier Domènech Sampere 

 

Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya: 

Patronat: 

Sr. Jordi Via Llop en substitució del Sr. Miquel Ortega Cerdà 

 

46.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que proposa a l’òrgan 

competent de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, com a accionista de 

Mercabarna, SA, elevar a la Junta General de Mercabarna, SA, la proposta de 

designació de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau com a membre del Consell 

d’Administració de Mercabarna, SA, en substitució del Sr. Miquel Ortega Cerdà. 

 

47.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que deixa sense efecte, de 

les designacions realitzades per Decret d’Alcaldia de 21 de setembre de 2015, les de 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell d’Administració del Consorci 

Autoritat del Transport Metropolità; i designa, com a representants de l’Ajuntament 

de Barcelona al Consell d’Administració del Consorci Autoritat del Transport 

Metropolità, les persones següents: 

Vicepresidenta: Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Vocals: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Sr. Josep Oriol Altisench Barbeito  

Sr. Jordi Martí Grau 

 

48.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que nomena el Sr. Joaquín 

Asensio i Sala membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample en 

substitució del Sr. Jordi Oliver i Solà. 
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49.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci de Normalització 

Lingüística les persones següents: 

Ple: 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Fernando Pindado Sánchez  

Sra. Rosa Mach Farras 

Sra. Margarita Tossas Marquès 

 

Consell de Centre: 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Fernando Pindado Sánchez  

Sra. Rosa Mach Farras 

Sra. Margarita Tossas Marquès  

Sra. Pilar Soldevila Garcia 

I, deixa sense efecte, de les designacions realitzades per Decret d’Alcaldia 

de 21 de setembre de 2015, les de representants de l’Ajuntament de Barcelona al Ple 

del Consorci de Normalització Lingüística. 

 

50.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa el Sr. Miquel 

Benito López com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la 

Fundació Privada Barcelona Olímpica i es proposa com a secretari de la fundació 

esmentada. 

 

51.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que deixa sense efecte la 

designació provisional de la Sra. Inés Garriga Rodríguez com a representant de 

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

Disseny (BCD), realitzada per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2015. 

 

52.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que comunica al Plenari del 

Consell Municipal, pel seu assabentament, la designació de l’Im. Sr. Eloi Badia 

Casas com a portaveu adjunt del Grup Municipal Barcelona en Comú en substitució 

de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

 

53.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa el Sr. Màrius 

Boada i Pla, director de la Direcció d’Estadística i d’Estudis d’Opinió, representant 

de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell Rector del Sistema Estadístic de 

Catalunya, i deixa sense efecte el Decret d’Alcaldia de 30 d’abril de 2010 de 

designació de representant municipal al Consell Rector del Sistema Estadístic de 

Catalunya. 

 

54.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que designa la Sra. Gemma 

Tarafa Orpinell, comissionada de Salut, representant de l’Ajuntament de Barcelona al 

Comitè Local de la Creu Roja. 

 

La Sra. MEJÍAS, quant al punt 35 del Despatx d’ofici, planteja una queixa 

perquè entén que ERC ha incomplert un pacte a què havien arribat per repartir-se les 

vicepresidències dels consells municipals de districte. 
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La Sra. ALCALDESSA recorda que en aquesta part informativa no està 

previst el torn de paraules, tanmateix dóna trasllat a la queixa de la Sra. Mejías 

perquè es pugui plantejar i debatre en el lloc adient. 

 

El Sr. CORONAS replica que el debat ja ha estat obert per la Sra. Mejías. 

Atès que la presidència li atorga un minut, recorda que hi havia un acord 

previ sobre la qüestió, i afegeix que la seva formació creu en la descentralització de 

la ciutat, de manera que no imposaran un criteri a un grup municipal de districte. 

Entenen que s’hagi produït malestar en aquest sentit, però insisteix que per 

damunt de tot respecten la llibertat dels seus consellers municipals per poder decidir. 

 

El Sr. GARGANTÉ, que també intervé en aquest torn de paraules 

improvisat, diu que no és cert que s’arribés a un acord quant a les presidències i 

vicepresidències de districte, com a mínim pel que fa al seu grup. Altrament, 

manifesta que rebutgen que aquests càrrecs es negociïn i es pactin a l’Ajuntament i 

que no es votin democràticament als districtes, com hauria de ser. 

 

b) Mesures de govern 

 

Mesura de govern 1. Estratègia de la bicicleta per a Barcelona. 

 

La Sra. VIDAL, que presenta la mesura de govern, posa en relleu que des de 

l’inici del mandat la mobilitat sostenible s’ha situat com una prioritat, i així ho 

demostra l’aposta decidida per la pacificació de la ciutat, que van poder assajar amb 

motiu del Dia sense Cotxes i la Setmana de la Mobilitat Sostenible. 

Concreta que durant el mandat s’establirà una estratègia de pacificació 

constant, de superilles, eixos verds i increment de l’espai per als vianants, així com 

l’aposta pel transport públic, amb l’impuls de la xarxa ortogonal i la unió dels 

tramvies per la Diagonal. 

Quant a la mesura de govern que presenten avui sobre la millora de les 

condicions de la bicicleta a la ciutat, indica que es tracta d’avançar, durant els quatre 

anys de mandat, en l’increment del nombre de desplaçaments amb bicicleta —que 

recorda que és el mitjà de transport que més creix a la ciutat— fins a un 67%, per a la 

qual cosa cal una implicació ferma de l’Ajuntament. Puntualitza que estan parlant de 

triplicar la xarxa de carrils bici, i passar dels 116 d'actuals a 308. Indica que això 

suposaria que el 95% de la població de Barcelona tingués un carril bici a menys de 

tres-cents metres de casa seva. 

Afegeix que tenen la voluntat d’universalitzar l’accés a la bicicleta a tota la 

ciutadania i, per aconseguir-ho, plantegen una estratègia ambiciosa, però també 

concreta i factible, amb una inversió prevista de 32 milions d’euros per a tot el 

mandat. 

Observa que no només es refereixen a la infraestructura, sinó que per fer 

l’aposta decidida per la bicicleta que pretenen han d’invertir també en aparcament en 

calçada i fora, en aparcament segur, a fer un manual de criteris per als carrils bici de 

tota la ciutat, informar dels drets i deures de tots els vehicles que circulen per la 

ciutat, les bicicletes incloses, l’impuls de la bicicleta elèctrica i el sector econòmic 

que hi ha al darrere. 

Remarca que aquesta mesura pretén que Barcelona torni a ser un referent en 

l’àmbit de la bicicleta. 
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El Sr. FORN manifesta que la planificació dels nous carrils bici que es 

proposa en el document és una mesura recollida en el Pla de mobilitat urbana de 

Barcelona 2013-2018, aprovat el març d’engany, amb l’abstenció del grup d’ICV- 

EUiA, ara al govern. 

Observa, en primer lloc, que els sembla positiu que l’ampliació del carril 

bici es marqui com a objectiu per aconseguir que el 95% de la ciutadania en tingui un 

a menys de tres-cents metres de casa seva. Tanmateix, creu que s’ha de corregir 

l’estudi, atès que el percentatge actual de què parteixen, el 72%, correspon al 2012. 

Així, doncs, precisa que d’ençà del 2012 fins al 2014 s’han construït 20 quilòmetres 

nous de carril bici, a més dels que s’han fet el 2015. Per tant, avisa que actualment 

aquesta cobertura ja no és del 72%, sinó més alta. 

Comenta, en segon lloc, que és evident que l’execució dels carrils bici no és 

neutra i que té impacte sobre la mobilitat, i diu que comparteixen que aquests carrils 

es facin preferentment sobre la calçada, cosa que tindrà conseqüències en carrils de 

circulació. Tanmateix, demanen saber quants carrils de circulació es veurien afectats 

i en quins trams. 

Afegeix que també tindrà conseqüències en les àrees d’aparcament de 

cotxes, especialment a l’àrea verda. Precisa que avui dia hi ha, aproximadament, 

quaranta mil places per a residents, que donen cobertura a una demanda de prop de 

tres-cents mil vehicles; i, per tant, voldrien saber quin impacte tindrà l’ampliació de 

carrils bici en aquestes places. 

Igualment, pregunta per l’afectació que suposaran els nous carrils bici als 

carrils bus existents i futurs, especialment en aquells que s’han d’executar en el 

projecte de la nova xarxa ortogonal. En aquest sentit, posa com a exemple el carril 

anunciat a la ronda de Dalt, a l’altura de la plaça Alfonso Comín, un punt on la 

calçada només té dos carrils, i eliminar-ne un afectaria la correcta execució de la línia 

A-14 d’autobús, que ja hauria d’estar en funcionament des de l’octubre. 

Manifesta que comparteixen amb el Govern la necessitat d’iniciar una 

campanya explicativa sobre l’aplicació de l’ordenança, atès que és evident que 

l’increment de l’ús de la bicicleta comportarà un augment de la conflictivitat al carrer 

entre vianants i usuaris d’aquest mitjà de transport. 

Finalment, addueix que les accions que presenten en la mesura de govern es 

mouen en el terreny de les intencions i la bona voluntat, però que estan mancades de 

realisme. Reclamen, per tant, un sistema d’avaluació i control que permeti conèixer 

el desenvolupament del projecte. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la presentació de la mesura a la regidora, però 

manifesta que els sembla insuficient i que aporta poques novetats al Pla de mobilitat 

urbana aprovat el mandat anterior. 

Confirma que el seu grup aposta inequívocament per un model de ciutat 

sostenible i saludable, amb nivells de contaminació baixos, i creu que sense cap 

dubte la via més efectiva per assolir aquests objectius és fomentar la mobilitat a peu i 

amb bicicleta. 

Per tant, diu que donaran suport a les polítiques decidides de foment de l’ús 

de la bicicleta; altrament, considera que l’informe que avui presenta el Govern no fa 

aportacions noves als plans previstos, i es basa en informes i dades no actualitzades. 

Discrepa que la mesura sigui ambiciosa, com l’ha definit la regidora, atès 

que es parla d’assolir, tan sols, un 2,5% de desplaçaments amb bicicleta. 
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Seguidament, fa notar que avui per primera vegada han tingut notícia dels 

32 milions d’euros de pressupost que s’esmerçaran durant el mandat, i confia que 

aquesta xifra es concreti en els pressupostos municipals. 

Ratifica que el seu grup donarà suport a les polítiques per fomentar l’ús de 

la bicicleta com a alternativa al transport privat, tot i que manifesta que estan 

decebuts perquè consideren que la mesura aporta molt poques novetats. 

 

El Sr. CORONAS valora positivament la mesura presentada, però fa algunes 

observacions. En primer lloc, posa de manifest que l’impuls a l’ús de la bicicleta a 

Barcelona ve de lluny, i remarca que el seu grup sempre ha defensat la seva 

implantació a la ciutat com a mitjà de transport net i saludable. I en aquesta línia, 

recorda que el servei del Bicing neix arran d’una proposta d’ERC. 

Diu que resulta evident la necessitat de desplegar una xarxa de carrils bici 

que abasti la ciutat i que cobreixi les grans llacunes que existeixen actualment. Per 

tant, consideren important marcar unes prioritats i una planificació acurada del 

desplegament dels nous carrils. 

Fa notar, també, que alguns dels eixos proposats en la mesura passen per 

vies que han de fer efectiva una remodelació, com és el cas de la Meridiana o la 

ronda de Dalt; i manifesta que precisament aquesta darrera és un eix bàsic per unir 

els barris de muntanya i, alhora, enllaçar la ciutat amb l’entorn metropolità, malgrat 

que la mesura no el considera prioritari. I diferencia els vials per a mobilitat dels que 

formen part de la pràctica esportiva de la bicicleta, especialment els que enllacen 

amb la ronda verda de Collserola. Insisteix en la importància de vetllar perquè tots 

els barris de la ciutat estiguin connectats amb aquesta ronda verda, i posa com a 

exemple el barri de Sant Genís com un dels territoris perjudicats amb el traçat actual. 

Igualment, consideren que la densitat dels carrils bici als barris de muntanya 

ha de ser inferior; i afegeix que volen estudiar acuradament la proposta en cada 

districte i cada barri, atès que al plànol gairebé tot és possible, però una altra cosa és 

traslladar-ho al terreny. 

Continuant en el marc dels barris de muntanya, adverteix que l’èxit de la 

xarxa dependrà, en bona part, de la implantació en paral·lel d’un servei de Bicing 

elèctric potent, perquè cal tenir en compte que l’orografia d’aquests barris és on té 

més sentit aquesta tipologia de bicicleta. 

Comenta, pel que fa a la seguretat viària, la necessitat d’aplicar 

correctament la normativa a fi d’evitar els conflictes entre vianants i bicicletes; i 

insisteix que l’augment de bicicletes no ha d’anar acompanyat, en cap cas, d’un 

increment de la conflictivitat. En aquest sentit, entenen que una bona opció seria 

implantar un carnet per punts, que permeti penalitzar les males pràctiques, i fa notar 

que en el cas del Bicing això es pot implantar de manera immediata. 

Assenyala, respecte a la bicicleta elèctrica, que la mesura proposa 

implementar punts de càrrega, però sense donar detalls, i considera que s’hauria de 

precisar perquè és un aspecte essencial. 

Discrepen amb el model de carrils bici interiors en rotondes o places, atès 

que malgrat que estan segregats es toquen amb el carril bus i la resta de trànsit per la 

banda interior, cosa que planteja dubtes de seguretat, tal com han manifestat entitats 

com ara el Bicicleta Club de Catalunya. 

Finalment, destaquen que cal aprofundir en el model de les zones 30, en el 

sentit d’implantar mesures de seguretat físiques i no només gràfiques, i que 

permetrien ampliar molt els espais segurs per a les bicicletes. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

15 

 

El Sr. MÒDOL manifesta que, en general, comparteixen els principals eixos 

bàsics de la mesura de govern, entre els quals prioritzar la promoció de la mobilitat 

sostenible, incrementar els espais per als vianants, l’aposta pel transport públic i la 

millora de la infraestructura per a la bicicleta. 

Admeten que la mesura parteix de la base del Pla de mobilitat, i planteja un 

seguit d’aportacions que entenen que seran ben rebudes pel Govern. 

En primer lloc, puntualitza que parlarà més de bicicleta que del servei del 

Bicing, que inclouen en l’àmbit del transport públic, i integrat a la resta del sistema 

de transports. 

Afegeix que proposen la bonificació de l’ús de la bicicleta, la potenciació de 

l’oficina de la Bicicleta, i un seguit de mesures adreçades a complementar la mesura 

que avui tracten. 

Tot seguit, recorda que en la darrera sessió de la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat el seu grup va presentar una proposició perquè es fes un estudi 

exhaustiu de la mobilitat a la ciutat a fi d’actualitzar les dades actualment 

disponibles, que són del 2012. Indica que posaven de manifest la necessitat de tenir 

una radiografia fixa perquè l’espai de la ciutat és limitat per a qualsevol de les 

mobilitats que s’hi vulguin implantar, potenciar o reduir. Altrament, consideren que 

mesures com aquesta no tenen una visió transversal, tenint en compte la magnitud de 

l’ampliació de carrils bici que proposa. Adverteix que la implantació de nous carrils 

condiciona el transport públic, implica desaparició de places d’aparcament, o redueix 

l’espai per als vianants. Per tant, demanen una reflexió integral en aquest aspecte, i 

que incorpori l’estudi que van demanar en comissió i que el Govern es va 

comprometre a tenir en nou mesos. 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest que a la ciutat existeix “bicifòbia”, 

bàsicament a causa de decisions municipals improvisades i equivocades. En aquesta 

línia esmenta la posada en marxa del Bicing en un moment en què la ciutat no estava 

preparada ni tenia els carrils bici adequats. Recorda, també, que en quatre anys s’han 

incrementat fins a 6,6 milions anuals els desplaçaments amb bicicleta a la ciutat, i 

que s’ha multiplicat el nombre de bicicletes sense tenir les infraestructures 

necessàries, ni la disciplina viària ni el control municipal adequat. 

Observa que la mesura que avui presenten deixa ben clar que en el foment 

de la bicicleta a la ciutat s’ha començat la casa per la teulada; així, Barcelona s’ha 

omplert amb milers de bicicletes sense estar preparada. I recorda que el model actual 

s’ha anat construint durant molts anys, en què el grup d’ICV-EUiA, soci fundador de 

Barcelona en Comú, ha tingut responsabilitats de govern a la ciutat. 

Remarca, com també es diu en la mesura, que la bicicleta té les assignatures 

pendents de la conflictivitat a les voreres amb els vianants i la convivència a la 

calçada amb els vehicles. Pel que fa a la conflictivitat amb els vianants, en la mesura 

s’apunta que genera un problema de seguretat viària molt important; entre 2010 i 

2012 es van multiplicar per més de cinc els accidents de bicicleta i vianants, i el 90% 

van ser sinistres causats pels ciclistes, i la majoria de vianants implicats van ser 

persones grans que circulaven per la vorera. 

Quant a la convivència a la calçada amb altres vehicles, recorda que el 2014 

hi va haver 646 accidents de ciclistes amb vehicles de motor, dels quals un de mortal. 

Remarca que els accidents han augmentat un 66% en quatre anys, la majoria en dies 

feiners. 
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Conclou, doncs, que els darrers anys s’ha produït un creixement 

descontrolat de bicicletes i de cicles a la ciutat, fomentat des de l’Ajuntament però 

que no ha sabut gestionar. 

En conseqüència, fa notar a la regidora que queda molta feina per fer durant 

el mandat, especialment ordenar el descontrol que s’ha creat, fer complir l’ordenança 

de circulació, sobretot als ciclistes incívics; afegeix que cal dissenyar i implantar una 

xarxa de carrils bici raonable i adequada, i no com el carril bici circular que projecten 

a la plaça d’Espanya. Indica, igualment, que s’ha d’evitar la criminalització del 

vehicle privat, i que la bicicleta vagi en detriment de places d’aparcament per als 

residents. 

Insisteix a demanar a la regidora que posi el plat i el pinyó adequats a fi que 

la b de bicicleta sigui compatible amb la B de Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera, en nom del seu grup, que la mesura s’ha de 

tirar endavant perquè és positiva per a la ciutat, tot i que pensen que cal incloure-hi 

alguns matisos i prioritats. 

Manifesta que la mesura assenyala que el Pla de mobilitat urbana considera 

la bicicleta com a eina bàsica en el model de superilles; diu, en aquest sentit, que tot i 

que estan d’acord amb la pacificació dels carrers, no veuen clara l’apel·lació al 

concepte de superilla, que en cap cas no qüestiona. Observa que no es pot deixar de 

banda que, a la pràctica, implica que la conformació d’aquestes unitats territorials 

més grans redueix el nombre d’equipaments. Afegeix que si tenen la pretensió de 

considerar la bicicleta com una eina bàsica en el Pla de mobilitat, cal recordar que 

quan es configuren les superilles hi ha el risc que s’omplin de terrasses, com està 

passant, i el resultat final és l’expulsió de les bicicletes d’aquests espais. 

Seguidament, destaca alguns aspectes bàsics que entenen que haurien de ser 

inclosos a la mesura. Amb relació als carrils bici, fa avinent que algunes entitats els 

han fet arribar la proposta de creació de tres corones que permetin disposar la xarxa 

de carril bici en diferents nivells, complementades per connexions i eixos que creuen 

la ciutat. Entenen que seria bo incorporar aquesta proposta a la mesura, ja que, a més, 

les tres corones permeten assolir els objectius que marca el pla: mobilitat segura, 

equitativa, sostenible i eficient. 

Remarca que els carrils bici s’han d’adaptar a les mesures que permetin una 

circulació segura per als ciclistes, per a la qual cosa s’ha de triar entre perdre carrils 

per als cotxes o àrea verda d’aparcaments; i fa notar que en la mesura no queden 

clares les prioritats respecte d'això. Altrament, el seu grup té clar que s’ha d’anar cap 

a la pacificació i, per tant, restar el pes del vehicle privat de motor. 

Precisa que falten eixos mar-muntanya, i verificant la previsió de carrils bici 

a la mesura fa notar que gairebé tots estan previstos per al 2018; mentre que les 

previsions per al 2016 són trams dispersos, i cal esperar fins al final de la legislatura 

perquè estiguin tots connectats. 

En aquest sentit, assenyala que amb la proposta de prioritzar les tres corones 

i les seves connexions, la xarxa de vies ciclables i les zones 30 podria estar enllestida 

el 2016. 

Pel que fa a la seguretat, apunta que a les zones 30 s’ha de garantir la 

seguretat als ciclistes i vianants, i subscriu que cal posar impediments físics als 

cotxes, atès que la pintura no és suficient. 

Quant a l’educació viària, consideren que cal incorporar programes a les 

escoles, així com també altres d’aprenentatge de conducció de la bicicleta. 
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Finalment, creuen que cal un bon pla d’aparcaments de bicicletes, un pla 

estratègic amb planificació proactiva, no reactiva. 

I pel que fa al servei del Bicing, indica que s’ha d’acabar el contracte amb 

l’empresa privada i recuperar el servei públic. 

 

La Sra. VIDAL agraeix les aportacions dels grups, moltes dels quals són 

molt útils per tirar endavant aquesta mesura, que uns qualifiquen d’ambiciosa i altres 

d’insuficient. Destaca, tanmateix, el fet que estan posant damunt la taula una qüestió 

que fa molts anys que no es debatia. 

Reconeix que s’ha treballat per la bicicleta, però també que Barcelona ha 

perdut l’impuls que la caracteritzava com a ciutat capdavantera en l’ús de la bicicleta, 

i això és el que pretenen recuperar. Per aquest motiu, en la mesura es preveu 

l’augment del 67% de desplaçaments per carril bici, i admet que és un plantejament 

ambiciós, que no s’acabarà aquest mandat, atès que si es fa bé tindrà continuïtat 

perquè els desplaçaments amb bicicleta continuïn augmentant fins a la cota que li 

correspon a una ciutat com Barcelona, amb bon clima i uns pendents, gairebé tots, 

força ciclables. 

Observa que s’han plantejat aspectes com el de la conflictivitat amb els 

vianants o els vehicles; en aquest sentit, afirma que l’últim que pretenen amb la 

mesura és fer competir els dos mitjans de transport que més volen potenciar, els 

vianants i les bicicletes, amb el convenciment que cal potenciar els espais per a 

ambdós. Entén que si ara com ara hi ha conflictivitat és perquè en comptes de posar 

les bicicletes a la calçada de forma majoritària i segura, s’ha deixat que colonitzin les 

voreres perquè no estan segures a la calçada. Per aquest motiu proposen carrils bici 

segregats i amb itineraris clars, que també es pot considerar com una estratègia de 

pacificació complementària. 

Quant a la conflictivitat amb els vehicles, apunta que a la ciutat hi ha 116 

quilòmetres de carril bici, mentre que els vehicles en tenen 2.800, per tant, 

consideren que cal estudiar seriosament un reequilibri d’aquesta situació, que 

abordaran amb els districtes i la participació ciutadana de manera que s’adeqüin de la 

millor manera en cada barri. 

Recapitula, per tant, que estan dibuixant una xarxa bàsica en aplicació del 

Pla de mobilitat urbana, i destaca que mai no s’havia plantejat el nombre de carrils 

bici que ara proposen. I afegeix que tot això es complementa amb l’estratègia del 

Bicing de portar la bicicleta elèctrica als barris de muntanya. 

 

El Sr. FORN retreu al Govern que cerqui titulars amb l’anunci d’un 

pressupost de 32 milions d’euros i de triplicar el nombre de carrils bici durant el 

mandat; fa notar, però, que el Govern no és capaç d’explicar l’afectació als carrils de 

circulació, a les àrees verdes d’aparcament i als carrils bus. 

Recorda a l’alcaldessa que és presidenta de Transports Metropolitans i, per 

tant, li reclama que informi d’aquestes afectacions per l’ampliació de la xarxa de 

carrils bici, i també la solució prevista en el cas de la ronda de Dalt, a què s’ha referit 

en la seva primera intervenció. I torna a preguntar quin sistema d’avaluació i control 

està previst per constatar l’execució del projecte. 

 

El Sr. ALONSO repeteix que troben moltes mancances en la mesura de 

govern; en aquest sentit, recomana que se centrin també en la intermodalitat, que 

només apareix en el text molt tangencialment. Precisa que un dels problemes de les 

bicicletes és, precisament, que no és apta per a llargues distàncies i, per tant, s’ha de 

combinar amb altres modalitats de transport públic. 
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El Sr. CORONAS es felicita per la consideració a les seves aportacions; 

tanmateix, retreu al Govern que no els hagin donat l’oportunitat d’expressar-les 

abans de presentar la mesura de govern. 

Al Sr. Mulleras, li retreu que sempre es refereixin a una ciutat en 

permanent conflicte, amb un relat, gairebé, de pel·lícula de terror. 

 

El Sr. MULLERAS replica que la Barcelona real és la que descriu, i que 

coneix prou bé perquè és usuari de vehicle i també de bicicleta. 

Demana a la Sra. Vidal que no contraposi bicicleta a vehicle privat, i que 

els expliqui com afectarà la implantació de nous carrils bici als carrils de 

circulació i a les places d’aparcament. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que només s’imagina el Sr. Mulleras amb 

bicicleta quan s’acosten eleccions. 

 

La Sra. VIDAL torna a agrair moltes de les intervencions en aquest 

debat, i convida tothom a treballar en aquesta mesura. I insisteix a dir que estan 

treballant per tota la mobilitat sostenible i més saludable, de la qual les bicicletes 

són part fonamental. 

 

Mesura de govern 2.  Millora del sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes 

a Barcelona. 

 

La Sra. PÉREZ incideix en el terme integral del títol de la mesura perquè 

defineix específicament la naturalesa del document, que té la pretensió de canviar 

la perspectiva de l’abordatge de les violències masclistes des d’un punt de vista 

holístic i transversal, tenint en compte les múltiples violències presents a la ciutat, 

i que volen situar aquest fet entre les prioritats de l’agenda institucional durant tot 

el mandat. 

Precisa que han dissenyat la mesura amb la col·laboració de les entitats 

que cada dia treballen en la lluita per l’eradicació de les violències masclistes, i 

amb les aportacions de diferents departaments de l’Ajuntament, als quals agraeix 

l’esforç i la feina feta. 

Diu que valoren la mesura com un pas endavant en una lluita que fa 

molts anys que està als carrers, als moviments feministes, i també en aquest 

ajuntament, des d’on s’han anat assolint compromisos i establint-ne de nous. 

Concreta que volen actuar sobre tots els tipus de violències masclistes, 

també les que han estat més invisibilitzades com el tràfic d’éssers humans amb 

finalitat d’explotació sexual; agressions i assetjament sexual; mutilació genital 

femenina o matrimonis forçats. Igualment, assenyala que volen atendre la 

diversitat de les dones que pateixen aquestes violències, cosa que significa saber 

quines actuacions s’han de fer, per exemple, les adreçades a dones grans, que no 

seran les mateixes que a les joves en les escoles i instituts; per a les dones que no 

tenen la seva situació regularitzada, o intervencions específiques segons l’estat de 

salut mental. 

Afegeix que actuaran també en l’entorn de les dones, informant aquelles 

persones més properes i assistint les que també pateixen violència masclista, com 

els fills i les filles. En aquest sentit, alerta que les dades demostren que cada 

vegada hi ha més infants i adolescents afectats, i per aquest motiu caldrà definir 

els criteris per a la detecció i l’exploració en el tractament d’infants i adolescents 

mitjançant la coordinació i el treball en xarxa en l’atenció dels centres de serveis 

socials i del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA). En aquesta 
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mateixa línia, pretenen avançar en un procediment de seguiment, a mitjà i llarg 

termini, d’aquests col·lectius que hagin estat víctimes de violència masclista a fi 

d’assegurar la seva total recuperació. 

Continua explicant que volen fer actuacions més arrelades al territori, 

capaces d’incidir als barris, comptant amb associacions, serveis implicats en la 

detecció de casos de violència; així com abordar canvis significatius en el model 

organitzatiu dels punts d’informació a les dones (PIAD), orientats al reforç del 

tractament psicològic a les dones que viuen violència masclista, i reforçar els i les 

professionals perquè puguin desplegar un treball comunitari de qualitat, que incideixi 

en la detecció de la violència i que millori el procés d’acompanyament. Adverteix 

que això no ha de suposar afegir una sobrecàrrega de treball a aquests professionals, 

sinó reforçar els serveis amb més personal i més pressupost; impulsar plecs de 

contractació pública dels diferents recursos que garanteixin més valor a les 

aportacions tècniques i, sobretot, a unes condicions laborals dignes. 

Subratlla que són responsables d’abordar i de minimitzar l’estrès psicosocial 

dels equips professionals que fan atenció en l’àmbit de la violència masclista, així 

com del suport psicològic necessari per tirar endavant una tasca tan complexa. Indica 

que calen mecanismes de coordinació eficaços i àgils entre els serveis d’atenció, però 

també amb l’atenció primària, el sistema educatiu i el teixit associatiu, que milloraran 

la detecció, el principal problema a l’hora d’abordar les violències masclistes. 

Afegeix que també han d’assolir un diàleg fluid amb la judicatura per aconseguir 

millores en els processos judicials, evitant la doble victimització de les dones. 

Manifesta, també, que la millora de la resposta institucional està estretament 

vinculada al coneixement de la situació i dels contextos, cosa que implica una millora 

del sistema d’informació. En aquest sentit, avança que elaboraran un mapa d’actors 

institucionals i socials, a fi de saber qui actua i on en cada moment. Afegeix que les 

dades sobre violències masclistes, les maneres com es manifesten, seran recollides a 

escala de districte i s’elaborarà un informe bianual que serà publicat. 

Fa avinent que volen impulsar programes pedagògics orientats a la 

coeducació, a l’educació lliure de violència masclista de tota mena des de la petita 

infància; posar èmfasi en la detecció de les violències entre la gent jove, tant als 

espais públics com en les xarxes socials, àmbits en què es reprodueixen 

comportaments masclistes i sexistes. Concreta que aquest abordatge passa també per 

la formació en matèria de prevenció dels actors clau implicats. 

Puntualitza que la bateria de mesures de prevenció contingues en el 

document han tingut aportacions molt substancials i enriquidores del grup de la CUP. 

Manifesta, com ja s’ha fet palès en l’acord ciutadà per una Barcelona lliure de 

violència envers les dones, que cal la implicació de tothom en un pacte de ciutat, i 

confirma que pretenen continuar treballant en aquesta línia amb les entitats, el 

moviment feminista, i fa avinent que estan oberts a totes les propostes dels grups 

municipals. 

 

La Sra. VILA destaca que les qüestions referents als drets i la promoció de 

les dones han estat un àmbit de consens de totes les forces polítiques d’aquesta 

institució, i sempre hi hagut l’acord de tots els grups municipals de no utilitzar 

aquestes qüestions per a interessos partidistes. 
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Per aquest motiu, manifesta que els sorprèn que la regidora de Cicle de 

Vida, Feminisme i LGTBI els hagi presentat aquest document sense compartir-lo 

prèviament amb tots els grups, obviant la feina prèvia compartida que 

tradicionalment s’havia fet en aquesta casa. Remarca, en aquest sentit, que les 

qüestions dels drets humans de les dones no són patrimoni de ningú, sinó que 

preocupen tothom. 

Considera, doncs, que ara més que mai cal actualitzar el que en aquesta casa 

es coneix com l’acord de gènere, que també reclamen les entitats de dones de la 

ciutat, motiu pel qual exigeixen la convocatòria de tots els grups municipals per 

treballar i actualitzar un nou document perquè ningú no es desmarqui i vagi per lliure 

en aquesta matèria, com li sembla que ha passat avui. 

Consideren que la manera com es presenta la mesura de govern evidencia 

una manera de fer de la regidoria, però també del Govern, que en assumptes 

fonamentals com els drets humans de les dones no busca consens i acord. Recomana, 

en aquest sentit, que cerquin la manera de treballar pel consens, i recorda que el 

Govern està en minoria i obligat a treballar per tothom. 

Aprofita l’oportunitat per manifestar que la denominació de la regidoria no 

els sembla encertada, sobretot perquè s’allunya del consens que fa uns instants 

reclamava al Govern, que empra conceptes que ja no són a les agendes globals i no 

formen part de la nomenclatura que utilitzen els organismes internacionals. 

Consideren que hi ha terminologies i conceptes que són impropis d’una institució 

capdavantera com aquesta en la defensa dels drets de les dones, juntament amb la 

societat civil. Afegeix que és impropi d’una institució seriosa i que representa tota la 

ciutadania, però que en aquest cas se n’allunya de bona part. 

Consideren, doncs, que amb les formes el Govern resta més que no pas 

suma, per la qual cosa els demana una reflexió sobre el que acaba d’expressar. 

Finalment, entrant en el contingut del document, es felicita perquè el Govern 

continuï implementant mesures que el govern anterior va reprendre d’altres governs, 

quan ella mateixa va agafar el testimoni d’altres regidores que l’havien precedida. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura de govern i expressa 

el compromís del grup de Ciutadans per la lluita contra la violència masclista. 

Posa de manifest que és molt lamentable que al segle XXI aquesta mena de 

violència augmenti. Observa que les estadístiques poden ser fredes, més encara en 

aquest cas, ja que una sola dona que pateixi violència masclista mereix totes les 

mesures necessàries. 

Precisa que les mesures s’han d’orientar als àmbits de la intervenció i de la 

prevenció; que els professionals que hi treballen han de disposar de les eines 

necessàries, i per aquest motiu és essencial la reforma dels serveis socials. En aquesta 

línia, posa com a exemple l’agilitació dels tràmits administratius a fi que els 

professionals es puguin dedicar plenament a la intervenció. 

Indica que la mesura fa referència a la recollida de dades, en aquest sentit 

manifesta l’opinió que els recursos s’han d’orientar més a la intervenció i a la 

prevenció, i que tots els professionals els tinguin a l’abast. Insisteix també que cal 

crear més mecanismes de coordinació entre les institucions. 

Apunta que la difusió de l’informe s’hauria de fer al web municipal, i no a 

l’específic de feminisme, perquè d’aquesta manera arriba millor al conjunt de la 

ciutadania. 
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Entén que la prevenció és important per a l’equip de govern, però fa notar 

que fins a dia d’avui encara no ha presentat les mesures específiques en aquest àmbit. 

I remarca que el seu grup està per la creació d’una línia preventiva general, basada en 

els factors protectors; en aquest sentit, indica que és clau la informació en centres 

educatius, i en l’entorn d’infants i joves. Adverteix, doncs, que ja és hora de 

presentar propostes en aquesta matèria, i insisteix que la prevenció és una de les 

millors inversions que es poden fer en polítiques socials. 

Subscriu que la prevenció s’ha d’iniciar a la infància, que és quan 

s’estableixen els primers vincles, i en aquesta etapa és essencial treballar amb els 

pares i mares i l’entorn familiar. Igualment, posa en relleu que cal treballar 

específicament en el cas de dones grans que han patit violència de gènere, 

especialment perquè han viscut un altre context cultural i social que pot emmascarar 

aquest fet. 

Entén que les dones que han patit violència de gènere han de poder disposar 

d’un espai adequat per expressar-se, ja que els jutjats no sempre compleixen aquest 

requisit. Parla de la seva experiència professional en l’acompanyament de dones a fer 

aquest pas, i posa en evidència la complexitat emocional de la situació, i que 

requereix temps d’assimilació. Igualment, fa notar que hi ha dones immigrants que 

necessiten traductors i intèrprets, i aprofita per demanar al Govern que incrementi els 

ajuts en aquest sentit. 

Afegeix que calen habitatges socials per a les dones que pateixen violència, 

més encara quan formen unitats familiars. Admet que el pressupost s’ha augmentat 

considerablement, però en pregunta el detall. I aprofita per recomanar que els cursos 

no siguin puntuals sinó de llarga durada. 

Anuncia que donaran suport a les propostes per lluitar contra la violència 

masclista, les màfies, el tràfic de dones, i consideren que aquest ha de ser un projecte 

comú i de consens entre els grups del Consistori. 

 

La Sra. BENEDÍ, després d’agrair la presentació de la mesura, observa que 

les dades acumulades el 15 d’octubre de 2015 indiquen que el telèfon d’atenció a les 

dones en situació de violència acumula 6.615 trucades fetes des de Barcelona, una 

xifra que qualifica d’esgarrifosa. 

Dit això, es refereix a la violència masclista com una vulneració greu dels 

drets humans, i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, 

l’autonomia i la llibertat. 

Es refereix a la diversitat d’aquesta mena de violència, que pot ser física, 

econòmica o psicològica, i que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la 

discriminació i la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 

poder dels homes sobre les dones. 

Subratlla la complexitat del fenomen, que reclama respostes a diferents 

nivells, la confluència de voluntats i els esforços necessaris per eradicar-lo. 

Tanmateix, diu que són conscients que l’eradicació de la violència masclista implica 

un canvi social i de mentalitats que no és automàtic arran de l’aprovació d’un marc 

normatiu. 

Per aquest motiu, posen èmfasi en la necessitat de la coeducació, des de 

l’escola bressol fins a l’institut, com una eina imprescindible per a la socialització de 

les noves generacions per eradicar la violència masclista; i en l’educació afectiva i 

sexual als centres juvenils a partir de les noves masculinitats. 

Afegeix que també és imprescindible i estratègic que l’Administració 

identifiqui les principals formes de violència per poder-les abordar correctament. I 

destaca, alhora, el fet que la ciutadania ha deixat de ser permissiva amb el fenomen. 
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Insisteix que cal mobilitzar la societat, dones i homes, administracions, teixit 

empresarial, societat civil, grups de dones, centres escolars i mitjans de comunicació, 

perquè el problema és col·lectiu i tothom ha de contribuir a eradicar-lo. Recorda que, 

en el mandat anterior, el seu grup va demanar en la comissió de Qualitat de Vida 

l’elaboració d’un protocol específic a Barcelona per a la formació en el marc de la 

prevenció de les mutilacions genitals femenines, i es felicita perquè s’ha incorporat 

en les actuacions per reforçar la intervenció en matèria de violència sexual i 

comunitària. 

No obstant això, apunta un seguit d’actuacions que a parer del seu grup 

haurien de tenir cabuda en la mesura. En primer lloc, que l’Ajuntament de Barcelona 

reclami el seguiment de continguts per part de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals; endegar estratègies públiques de comunicació, prioritàriament 

mitjançant els mitjans propis, per sensibilitzar i donar informació sobre les diferents 

formes i àmbits de la violència masclista i els seus efectes en les dones i el seu entorn 

proper, atenent específicament determinats col·lectius de dones d’altres cultures, 

fent-ho d’una manera sostinguda en el temps; fomentar la participació i suport dels 

grups i les associacions de dones que treballen en l’àmbit de la violència masclista, 

especialment les que ho fan en situacions específiques com la immigració, 

prostitució, vellesa, discapacitat, transsexualitat, VIH, comunitat gitana i dones 

preses. 

Afegeix que també cal augmentar la vigilància i el control de les obligacions 

i sancions a les empreses municipals, o subcontractades, amb relació a l’assetjament 

sexual i la discriminació laboral; impulsar programes de tractament i rehabilitació 

dels homes penats per violència, i garantir el dret a l’accés als recursos municipals de 

les dones que exerceixen la prostitució en situació de tràfic o explotació. 

Valoren la presentació de la mesura per la necessitat urgent d’abordar les 

violències masclistes, però remarca que un ajuntament com el de Barcelona requereix 

un pla especial, atès que la solució passa per la feina conjunta a fi que Barcelona 

esdevingui referent de ciutat compromesa en aconseguir major igualtat i acabar amb 

aquesta xacra social. 

 

La Sra. ANDRÉS també agraeix la presentació de la mesura, així com el seu 

títol, atès que inclou el terme millores, que representa un reconeixement a la feina 

feta durant els darrers deu anys, en col·laboració amb les xarxes de dones de la ciutat. 

Assenyala que la violència masclista és una realitat reconeguda; cops, 

lesions, humiliacions i vexacions, por, patiment i mort són els actes de violència 

contra les dones de què parlen els programes electorals de totes les formacions 

polítiques que componen aquest consistori, i la pregunta que s’imposa és si es tracta 

aquesta violència com una prioritat. 

Reconeix que s’ha avançat, tal com demostren la Llei estatal de 2004 i la 

Llei catalana contra la violència masclista, però es pregunta per què continua sent 

una assignatura pendent de l’acció política dels governs. 

En aquest sentit, posa de manifest que el Govern de l’Estat ha retallat 

enguany un 27% el pressupost de prevenció integral de la violència contra les dones, 

malgrat que es postula com un estat de dret i d’igualtat de condicions per a tothom. 

Qualifica aquesta rebaixa d’irresponsable, d’injusta i d’indignant. Remarca que la 

violència contra les dones no és una qüestió privada, sinó que afecta tothom, també 

els governs. 
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Indica que cap de les sis dones assassinades a Catalunya aquest any —cinc 

de les quals a Barcelona— havia interposat una denúncia, i entén que això porta a 

analitzar per què no ho fan en molts casos, i no creu que sigui perquè se senten 

protegides pel sistema. En aquest sentit, precisa que a Catalunya s’ha constatat que 

cada vegada s’emeten menys ordres de protecció des dels jutjats, fet que succeeix 

perquè els mossos d’esquadra no fan les recomanacions adequades com fan la resta 

de policies. 

Fa avinent que el primer que cal és millorar la detecció, tal com es diu en la 

mesura, especialment les violències més ocultes, les que pateixen les dones grans, les 

mares que pateixen violència a mans dels fills, la que s’exerceix contra les dones més 

vulnerables, que viuen al carrer o estan internades en centres per a persones sense 

sostre. 

Insisteix que cal un canvi cultural, i dir a les dones, especialment a les joves, 

que no tolerin la verbalització de les violències. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que per al seu grup és una prioritat màxima 

l’eradicació de la violència contra les dones, i condemna tots i cadascun dels 48 

assassinats que s’han produït a Espanya des que va començar l’any. Remarca, 

igualment, que cal tenir molt en compte els infants que es queden sense mare; i que 

la mort d’una sola dona els ha de fer agafar consciència a tots per lluitar amb tota la 

determinació contra aquesta xacra. 

Admet que hi ha hagut millores en tots els circuïts per afrontar aquest 

fenomen, però també alerta que és un assumpte que no es pot polititzar, i que cal 

implicar tots els agents socials per a la seva eradicació. Precisa que cal identificar els 

maltractaments i donar el màxim suport a les víctimes, donar-los els recursos que 

necessiten des dels àmbits judicial, preventiu, així com informació, suport social i 

protecció. 

No obstant això, retreu a la Sra. Andrés que recrimini al Govern de l’Estat 

que redueixi el pressupost en aquest àmbit, sense tenir en compte la seva 

complexitat, i que s’oblidi que en el pla de lluita contra la violència envers les dones 

es va dotar, després de l’aprovació del pressupost, amb més de mil cinc-cents milions 

d’euros. 

Reconeix com un fet positiu la visibilització de les denúncies, i recorda que 

de les 48 dones assassinades enguany a Espanya només vuit havien presentat 

denúncia. Afegeix que el Govern de l’Estat ha elaborat un estatut de la víctima, que 

permet oferir-li millors condicions a l’hora de rebre ajuda, i també els fills, en cas 

que n’hi hagi. 

Assenyala que aquest ajuntament haurà d’elaborar el mapa de recursos i 

disposar dels pisos d’atenció d’urgència, així com una carta de serveis, atès que els 

circuits han millorat però encara no suficientment. 

Apunta que s’ha de posar una atenció especial en les adolescents, i destaca 

que el Codi penal ja ha tipificat el ciberassetjament, cosa que significa un instrument 

essencial per treballar en aquesta franja d’edat però que cal implementar i millorar. 

Altrament, adverteix que amb aquest assumpte no es pot fer demagògia i 

utilitzar-lo políticament, i que tothom qui hi treballa constata que cal més 

autoexigència, implementar més mesures i, sobretot, demanen a l’Ajuntament que en 

els àmbits de la coeducació i de la prevenció i la reacció tingui els equipaments 

necessaris i el mapa de serveis disponible i precís. 
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La Sra. ROVIRA celebra, en nom del grup de la CUP, la presentació 

d’aquesta mesura de govern, tenint en compte la situació actual de les violències 

masclistes a la ciutat. Igualment, celebren que una vegada més al ple de l’Ajuntament 

es posin les dones al centre del debat, i encoratgen que sigui un dels punts que 

articuli les diferents polítiques municipals. Destaca també que s’hagin incorporat a la 

mesura les diverses propostes que va fer el seu grup, especialment en l’àmbit de 

joventut i prevenció. 

Manifesta que tant CUP-Capgirem Barcelona com diferents grups 

feministes i organitzacions de l’esquerra independentista entenen que és fonamental 

posar les dones i les violències que pateixen al centre del debat, i que cal una 

resposta directa —que ja fa anys que es dóna al carrer— i que l’Ajuntament articuli 

les propostes com a mesures concretes. 

Destaca la feina de les assemblees de dones en el conjunt de barris, que 

continuen apoderant-se i creixent, i que consideren imprescindibles per afrontar les 

múltiples violències que pateixen les dones diàriament. 

Observa que, en analitzar la mesura de govern, troben a faltar el perquè de 

l’existència de la violència masclista, que es contextualitzi en un estat patriarcal, en 

què el funcionament de les institucions hi té molt a veure; i afegeix que també hi 

troben a faltar una anàlisi més integral del conjunt de violències masclistes 

quotidianes. Confien, però, que aquesta mesura signifiqui un punt de partida per anar 

treballant. 

Fa notar, igualment, que la mesura se centra molt en el circuit actual i fa 

propostes de millora que els semblen correctes. Valora l’increment de pressupost per 

als diversos serveis socials, inclosos els del circuit de violència de gènere; així com 

la lluita que estan duent a terme les treballadores d’aquests centres a fi de garantir les 

seves condicions laborals que ara com ara estan sent vulnerades, i que rebin uns sous 

dignes per la feina que fan. En conseqüència, diu que aposten per la municipalització 

i el control directe, que en la mesura es diu que s’estudiarà. 

Posa de manifest que el seu grup proposava la visualització dels feminicidis, 

juntament amb el sindicat COS de TMB, perquè s’aturés el transport públic a la 

ciutat cada vegada que hi hagi un feminicidi al territori, i torna a reiterar aquesta 

proposta. 

Finalment, recalca la necessitat de treballar per aturar el conjunt de 

violències masclistes que l’organització juvenil Arran deixa molt clares en una 

piràmide, i assenyala que la mesura que avui presenta el Govern se situaria en la part 

més visible de les violències masclistes, malgrat que encara resten moltes violències 

per desemmascarar i visibilitzar. 

 

La Sra. PÉREZ reitera que amb aquesta mesura pretenen donar una resposta 

a l’altura de la urgència social d’ara mateix, i han volgut fugir d’intervencions més 

puntuals. Així, la mesura engloba l’estratègia del Govern municipal, tot i que 

expressa la voluntat de treballar conjuntament amb la resta de grups municipals a fi 

de concretar les mesures. 

Fa notar que discrepa dels arguments de la Sra. Vila, que qualifica de 

contradiccions, i diu que no respondrà per no emprar aquest assumpte amb finalitats 

electoralistes. Tanmateix, remarca que el llenguatge importa molt, i l’ús de violències 

masclistes requereix anomenar les diferents formes, que són moltes i molt poc 

visibles, i no reduir-les a una qüestió de relacions de parella, justament per no 

minimitzar la xacra. 
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Reconeix que tenen al davant una tasca molt complexa, i confia poder 

comptar amb tots els actors socials i institucionals així com amb la totalitat de grups 

que componen aquest Ple. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualitza a la Sra. Esteller que l’advertència no la fa el 

Grup Socialista d’aquest ajuntament, sinó l’Observatori de Gènere del Consell 

General del Poder Judicial, que diu que les retallades són responsables directes de la 

desprotecció de moltes dones. 

Ratifica, tot seguit, que estan molt d’acord amb el nom de la regidoria. 

 

La Sra. PÉREZ vol deixar clar que el Govern, amb les seves mesures i 

actuacions, té un compromís clar amb el suport a les persones que pateixen les 

violències; que s’ha de promoure la pedagogia social i la cultura de la no-

estigmatització i la no-revictimització de les dones, i canviar, així, el sentit comú 

anòmal i patriarcal de desconfiança i criminalització envers les dones que pateixen 

violències masclistes, i que està per sobre del sentit de justícia i de restabliment de 

convivència que aquest ajuntament vol promoure. 

 

c) Informes 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

 

b) Propostes d’acord 

 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

1.-  I) APROVAR el Compte general de l’exercici 2013 corresponent a 

l’Ajuntament, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques 

empresarials i a les societats mercantils de capital íntegrament municipal. II) 

APROVAR el Compte general de l’exercici 2014 corresponent a l’Ajuntament, als 

organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a les 

societats mercantils de capital íntegrament municipal. III) ADOPTAR, en l'exercici 

de les competències reservades al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona amb 

relació a la societat privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els 

acords següents: APROVAR els comptes anuals i els comptes anuals consolidats de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2013 i a 31 de 

desembre de 2014, 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 dels exercicis 2013 i 2014; APROVAR la gestió 

realitzada als exercicis 2013 i 2014 pels administradors respectius; APROVAR la 

distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2013 —el benefici 

obtingut, 2.933.100,27 euros, es destina íntegrament a reserva voluntària— i la 

distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014 —el benefici 

obtingut, 18.046.176,69 euros, es destina a reserva legal, 600.000,00 euros, i a 

reserva voluntària, 17.446.176,69 euros—, segons consta en document annex. 
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2.-  RESTAR assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre 

fiscalització a posteriori, corresponent a l’exercici 2014. 

 

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

tractaran conjuntament, i que la votació es farà per separat. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que el Govern defensarà un posicionament 

favorable a la transparència en l’aprovació dels comptes generals del 2013 i 2014, a 

partir de la fiscalització. Precisa que votar-hi a favor no implica estar-hi conforme, ni 

amb la manera com es van distribuir, ni amb les responsabilitats legals que puguin 

generar. 

Així, justifica l’aprovació dels comptes per poder-los enviar a la Sindicatura 

de Comptes, que fa temps que els els reclama. Per tant, argumenta que atorguen un sí 

a la transparència, a fi que sigui la Sindicatura qui fiscalitzi la gestió pressupostària 

dels dos darrers anys. 

Situa aquesta aprovació en el marc de la nova política de transparència del 

Govern municipal, i aprofita per referir-se a l’Oficina per la Transparència i les 

Bones Pràctiques, que ahir mateix es va presentar. 

Afirma que són plenament conscients que, amb tot el dret, hi ha grups que 

han plantejat objeccions sobre alguns aspectes dels comptes d’aquests dos exercicis, i 

de fet en comparteixen algunes. En aquest sentit, diu que són crítics amb moltes de 

les actuacions del mandat passat, i algunes ja les han pogut canviar. 

Concreta que la gestió dels pressupostos de 2012 i 2013, aquests darrers 

com a pròrroga dels pressupostos que el Govern de CiU va pactar amb el grup del 

PP, inclou la privatització de Bamsa o la desarticulació de les polítiques d’ocupació 

activa, entre moltes altres coses. 

No obstant això, reitera que avui no avaluen la gestió pressupostària 

d’exercicis anteriors, sinó que es limiten a tancar els comptes a fi que la Sindicatura 

els fiscalitzi, conscients de la urgència, ja que el 15 d’octubre ja els hi haurien 

d’haver tramès. Tanmateix, lamenta que el calendari electoral hagi fet endarrerir 

l’aprovació d’aquests comptes, i considera que els terminis burocràtics, de vegades, 

no són percebuts ni entesos positivament per la ciutadania. 

En aquest sentit, avança que el seu grup està a favor d’un canvi legislatiu 

que prevegi l’impàs de les conteses electorals pel que fa als terminis legals establerts 

per a l’aprovació dels comptes. Afegeix que fa un any que la Sindicatura de Comptes 

ja hauria d’haver començat a fiscalitzar els comptes de 2013, però no ho pot fer fins 

que el Plenari del Consell Municipal no els aprovi. 

Igualment, indica que la mateixa situació afecta els comptes de BSM del 

2013, que no es van aprovar en el ple de l’octubre de 2014. 

En conseqüència, proposen aquestes aprovacions per responsabilitat i 

transparència, cosa que no prejutja el posicionament del Govern municipal sobre el 

seu contingut. 

 

La Sra. RECASENS intervé com a responsable econòmica de l’anterior 

govern i, per tant, dels comptes que es porten a aprovació. 

Manifesta la seva sorpresa per la intervenció del tinent d’alcaldia, atès que 

els comptes ja han estat fiscalitzats i auditats, i que el que avui faran serà aprovar els 

comptes anuals, de pèrdues i guanys, la memòria i la gestió dels anys 2013 i 2014, no 

només al grup consolidat de l’Ajuntament, sinó també de BSM. 
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Observa que el Sr. Pisarello posava èmfasi en afirmar que el Govern 

practica una nova política de transparència, i li recorda que fa molt i molt de temps 

que aquesta institució aprova comptes anuals, auditats, fiscalitzats i intervinguts; i 

lamenta que menystingui la feina dels equips de professionals que gestionen els 

recursos públics d’aquest ajuntament. 

Dit això, agraeix, com cada any, la feina de l’interventor, de la Direcció de 

Pressupostos, de Comptabilitat, la dels equips tècnics, i té un record especial per 

Ramon Carrera, que fou director de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Precisa que els comptes que els ocupen complien els principis que es van 

marcar en el mandat anterior: executar la totalitat dels recursos de què disposaven, no 

fer dèficit, recuperar l’estabilitat perduda els darrers anys i, per tant, recuperar el 

dèficit acumulat, fer inversions fortes, que el deute fos viable per a la institució, i 

també obtenir prou liquiditat per pagar els proveïdors a trenta dies, i tenir autonomia 

per afrontar la conjuntura de crisi. 

Remarca, doncs, que unes finances solvents eren, i són, la millor garantia 

per a la resposta a les necessitats de les persones, i demanen a l’equip de govern que 

aquest sigui un valor per preservar. 

Continua dient que en els dos exercicis es va assolir un alt grau d’execució 

dels pressupostos; quantificable en un volum d’inversions el 2013 de 356 milions 

d’euros i de 631 el 2014, tot plegat adreçat al servei de les persones. 

Considera, igualment, que avui també fan justícia amb BSM, l’estructura 

competencial de la qual van aconseguir consolidar el darrer mandat, i també fer-la 

créixer. En aquest sentit, precisa que van ampliar els encàrrecs encomanats amb 

projectes d’èxit com el del Park Güell o els agents cívics, que recorda al govern 

actual que continuen sota la seva responsabilitat. Afegeix que van tirar endavant 

l’operació Bamsa; la construcció de mil habitatges de lloguer assequible, i deixar 

solvència a l’empresa perquè pugui continuar fent front als reptes que se li presenten. 

Acaba la seva intervenció dient que el seu grup està satisfet que avui s’avali 

la gestió de CiU dels darrers anys, i que es continuï garantint la solvència per a la 

prestació dels serveis a la ciutadania. 

 

El Sr. SIERRA comença la seva intervenció agraint a l’interventor i a tot 

l’equip tècnic la seva ajuda per analitzar el Compte general dels dos anys anteriors; i 

també l’ajuda prestada pels tècnics de BSM i la informació que els han facilitat. 

Dit això, anuncia l’abstenció del grup de Ciutadans al Compte general de 

2013 i al de 2014, i també als comptes de BSM dels mateixos exercicis. Justifica 

aquest posicionament per diverses raons, entre les quals perquè el seu grup no 

formava part del Consistori quan es van executar, no van intervenir en la seva 

configuració ni en la seva gestió, i tampoc en les polítiques que es volien 

desenvolupar amb l’instrument del pressupost. 

Observa que el compte del 2013 està dipositat a la Sindicatura de Comptes, 

de manera que els demanen que també hi portin el de 2014, amb independència que 

s’aprovin avui els comptes o no, a fi d’evitar possibles sancions per part d’aquest 

òrgan. 

Posa de manifest que no només s’han de fiscalitzar els comptes per 

transparència, cosa que subscriuen plenament, sinó també el projecte i la gestió dels 

pressupostos, també en l’àmbit contractual. En aquest sentit, es refereix a l’operació 

Bamsa, de la qual diu que no s’entén que un ajuntament vengui la “joia de la 

corona”, és a dir el seu actiu principal, tenint en compte que té superàvit i uns 

comptes sanejats. 
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Reclama transparència en la gestió de les empreses que depenen de BSM, i 

posa com a exemple el servei del Bicing. Fa avinent que la reparació de les bicicletes 

no la fa BSM, sinó que es tracta d’un servei subcontractat a una empresa sobre la 

qual no tenen cap mena de control, i on els consta que s’estan produint irregularitats i 

precarització de la plantilla. 

 

La Sra. CAPDEVILA avança que tal com van expressar en la comissió 

d’Economia i Hisenda el seu grup votarà a favor del Compte general del 2013 i del 

2014, així com dels comptes de BSM dels mateixos exercicis. 

Tal com han fet els grups que l’han precedit, agraeix la feina dels equips 

tècnics de la casa que, en definitiva, són els qui fan funcionar la maquinària 

municipal i de tots els seus organismes i empreses. Igualment, agraeix les facilitats 

que els han donat per poder consultar tots els expedients i factures de l’exercici 2014, 

així com la predisposició total a respondre’ls qualsevol dubte i ajudar-los en 

qualsevol dels seus plantejaments. 

Tot seguit, recorda que el 2014, el grup de coalició d’ERC l’anterior mandat 

va votar a favor dels comptes de l’exercici 2013; i reivindica la seva coherència de 

vot, i fa notar que no ha estat així en alguns grups d’aquest hemicicle. 

Retreu que per motius electoralistes s’aturin tràmits de la importància 

d’aquest que els ocupa, i assenyala que per al seu grup és important l’aprovació dels 

comptes, atès que és la garantia que la Sindicatura de Comptes pugui fer les revisions 

necessàries per validar la correcció dels comptes presentats i de tots els procediments 

emprats en la seva elaboració. 

Adverteix que si hi ha alguna irregularitat o incidència en els comptes, el 

pitjor que es pot fer és impedir que la Sindicatura en pugui fer la revisió; i afegeix 

que si volen transparència han de facilitar l’aplicació dels mecanismes de control que 

la garanteixin. 

Finalment, manifesta el rebuig frontal i directe a les lleis d’austeritat 

imposades pel Govern central, que limiten escandalosament la llibertat en política 

fiscal d’aquest ajuntament. Recrimina que un ajuntament amb solvència contrastada 

a escala pressupostària i de liquiditat, que paga els seus proveïdors a 27 dies, i que té 

unes ràtios de deute a la meitat dels límits legals, es vegi obligat a generar superàvits 

pressupostaris per culpa de la regla de la despesa, que impedeix adaptar el seu nivell 

de despesa al d’ingressos d’una forma automàtica. 

Diu que aquest és un fet altament preocupant, ja que posa l’Ajuntament en 

la disjuntiva d’haver de generar superàvit per impulsar processos administratius per 

posar els recursos a disposició de la ciutadania; o el que és el mateix: lleis que posen 

bastons a les rodes per destinar els recursos públics a lluitar contra les desigualtats i 

generar cohesió social i progrés. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix, en nom del seu grup, la possibilitat de poder 

votar per separat els comptes generals de 2013 i 2014 i, d’altra banda, els informes 

de gestió de BSM pels mateixos exercicis, atès que això els permet abstenir-se en el 

cas dels comptes i votar en contra pel que fa a BSM. 

Precisa que amb aquests posicionaments no pretenen qüestionar la 

magnífica tasca dels equips tècnics, i consideren que el Compte general s’ha formulat 

correctament i permet una imatge precisa i transparent de la situació patrimonial, de 

les despeses i ingressos, beneficis i pèrdues i de l’execució del pressupost de 

l’Ajuntament i dels seus ens dependents. 
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Dit això, se suma al record al Sr. Ramon Carrera. 

Justifica l’abstenció als comptes generals dels dos exercicis anteriors per fer 

palès que són l’expressió comptable d’uns pressupostos fets amb uns plantejaments 

polítics que no comparteixen; així, durant el mandat 2011-2015 es va fer evident la 

feblesa d’un govern incapaç de crear consensos mínims en assumptes vitals per a la 

ciutat com són els pressupostos, i aprofita per recomanar al govern actual que 

prengui nota d’aquesta lliçó. 

Recorda que els pressupostos de 2014 es van haver d’aprovar mitjançant 

una qüestió de confiança, un mecanisme extraordinari que va posar de manifest que 

cap altre grup del Consistori els donava suport. 

Afegeix que aquells pressupostos van estar molt marcats per la privatització 

dels aparcaments municipals i la creació de Bamsa, una empresa en què 

l’Ajuntament només té un 40% de participació, que va significar el punt final de 

BSM tal com l’havien concebut el 2002, i l’inici d’una nova manera d’entendre la 

política d’aparcaments de la ciutat, que òbviament no comparteixen. Puntualitza que 

la privatització esmentada es va produir els anys 2013 i 2014, i per aquesta raó 

emetran un vot negatiu als informes de gestió de BSM. 

Agraeix als tècnics responsables la confecció i la posada a disposició dels 

grups municipals dels comptes generals, així com a l’interventor general l’informe 

exhaustiu i rigorós. Igualment, celebra les novetats d’accés informàtic directe als 

expedients, que confia que es consolidi i es perfeccioni de cara als propers exercicis. 

Finalment, i tal com ja va apuntar en la Comissió Especial de Comptes, fa 

avinent que fóra bo que aquest ajuntament promogués canvis en la normativa estatal 

perquè els anys electorals els ajuntaments poguessin formular i presentar el Compte 

general sense endarreriments. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix als serveis de la casa l’atenció que els han 

dispensat en el procés de fiscalització dels comptes, alhora que també té un record 

especial per Ramon Carrera. 

Tot seguit, recomana al Sr. Pisarello que s’informi millor abans de dir 

segons què, i replica que el grup del PP no va aprovar els pressupostos ni els comptes 

dels exercicis 2013 i 2014. Tanmateix, posa de manifest que altres formacions del 

Consistori van votar una cosa llavors, i avui canvien de posicionament, per la qual 

cosa pregunta per què el grup d’ICV-EUiA es va oposar i votar en contra dels 

pressupostos quan estava a l’oposició, mentre que formant part de l’equip de govern 

hi vota a favor. 

Per tant, destaca la coherència del seu grup en votar en contra d’aquests 

comptes. 

Afegeix que també són coherents en la tasca de fiscalització de 

l’Ajuntament, i es refereix al document de 160 al·legacions que han presentat als 

comptes, que suposa el 95% de totes les al·legacions que s’hi han presentat. Fa 

avinent la pretensió que aquestes al·legacions signifiquin una mena de guia d’allò 

que cal corregir; però, lamentablement, el nou govern no els n’ha acceptat ni una. En 

conseqüència, constaten que el que anomenen “nova política” comparteix els 

mateixos tics de sempre: cap autocrítica ni cap afany de millora. 

Puntualitza que arran de la fiscalització han detectat un abús de la 

contractació directa, més del 90% de tota la contractació. Entenen que es tracta d’una 

manera d’atacar la lliure concurrència i també una fórmula de contractació més cara i 

més ineficient. Reclamen més transparència també en la contractació pública, i que 

es garanteixi l’objectivitat i el bon ús dels recursos públics; alhora, alerta que no es 

poden repetir pràctiques de contractació motivades per les relacions de família o 

d’amistat. 
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Continua dient que el Govern municipal no ha de continuar amb el 

fraccionament de contractes, i posa de manifest que ja han començat a detectar 

aquesta pràctica en aquest mandat. 

Pel que fa als convenis i a les subvencions, observa que els comptes que es 

porten a aprovació reflecteixen el finançament d’activitats i entitats independentistes, 

cosa que els suposa una raó extra per votar-hi en contra. 

Subratlla que també posen de manifest un augment de la fiscalitat, que 

durant el darrer mandat ha estat del 25% en el cas de l’IBI, i també de la resta 

d’impostos. En aquest sentit, diu que entén que el Govern hi voti a favor, atès que 

planteja també continuar apujant l’IBI a 140.000 famílies de la ciutat l’any vinent. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança que el seu grup votarà en contra dels dos punts, 

i ho justifica, d’una banda, perquè el seu grup és nou al Consistori i, d’altra banda, 

perquè no han pogut revisar en quinze dies tots aquests comptes. Manifesta que no 

saben si això ha passat per incompliments dels temps marcats en el calendari a causa 

de les eleccions municipals, o si ha estat perquè s’ha passat de cinc grups municipals 

a set i que això ha suposat molta més feina als equips que havien de posar a la seva 

disposició la informació i les instruccions; o, potser, creuen que tal vegada podria 

haver estat per les externalitzacions que té l’IMI, i per la caiguda de la xarxa que va 

fer que durant un parell de dies no fos possible consultar els expedients electrònics. 

Afegeix que si el temps establert són quinze dies, és materialment 

impossible revisar els comptes generals de l’Ajuntament i les empreses amb una 

mica de detall. 

Precisa que entre els diversos expedients que van sol·licitar els va deixar 

molt intranquils, per exemple, el de licitació d’una campanya publicitària i de 

promoció del Mobile World Congress amb un import pressupostat de 450.000 euros, 

que va guanyar l’empresa que proposava l’actuació de la Fura dels Baus, tot i que en 

el contracte s’especifica que per motius de timing no es podrà implementar aquesta 

proposta, tot i que el 40% del pressupost anava destinat, precisament, a aquesta 

actuació. Remarca que la resta de l’import total de la partida destinada a la Fura no és 

proporcional al cost de l’espectacle, i resten 130.000 euros que no saben on han anat 

a parar. Continua dient que van presentar una al·legació per preguntar-ho, i que 

l’informe de resposta diu que l’objectiu de la campanya esmentada són els visitants 

del Mobile World Congress, empresaris i directius de Barcelona i de fora i, com a 

element secundari, els ciutadans de Barcelona. Quant als 130.000 euros els responen 

que s’han invertit en una pantalla digital, 12 opis digitals situats als passadissos dels 

recintes firals, i altres elements entre els quals anuncis en mitjans de comunicació. 

Critica, per tant, l’aportació de recursos extraordinaris a la celebració d’aquest 

congrés, i recorda que la ciutat aporta cinc milions d’euros a la Fundació Barcelona 

Mobile World Capital. 

En aquesta línia, recorda que el seu grup va sol·licitar renegociar les 

condicions del conveni del Mobile World Congress amb la introducció de clàusules 

socials, laborals, feministes i internacionalistes, i tots els grups hi van votar en 

contra. 
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Conclou que el que queda ben clar, tal com es desprèn de l’informe de resposta 

a les al·legacions, és que la ciutadania de Barcelona és un element secundari. 

 

El Sr. PISARELLO, a banda de sumar-se al reconeixement per la feina dels 

equips tècnics i de la Intervenció, repeteix que són ben conscients que estan aprovant 

uns comptes per facilitar-ne la fiscalització de la Sindicatura, però recalca que de cap 

manera significa que estiguin d’acord amb la seva filosofia, ni les seves prioritats. 

Entén que aquesta discrepància política és ben legítima, tal com demostra que 

s’han fet un seguit de valoracions en les intervencions dels grups, entre les quals la 

privatització dels aparcaments municipals, o les pràctiques de contractació, que 

comparteixen plenament. 

No obstant això, insisteix que no estan parlant del fons del pressupost, sinó de 

l’aprovació dels comptes a fi que la fiscalització sigui correcta, tot i que, reitera, entenen 

els posicionaments de les diverses forces polítiques que componen el Consistori. 

Igualment, reconeix que hi ha hagut un problema de temps, i admet que han de 

pressionar perquè canviï la legislació estatal. 

Quant als aspectes puntuals que han anat sortint, recorda al Sr. Garganté que el 

Govern no va aprovar la proposta del seu grup a què s’ha referit en els termes que 

plantejava, però també li recorda que molts grups van defensar la necessitat de fer una 

interpretació tan garantista com fos possible de les clàusules en un sentit social i no 

precaritzador. 

 

La Sra. RECASENS fa notar als grups que han manifestat discrepàncies que 

han tingut temps per presentar al·legacions. 

Replica a la Sra. Ballarín que l’anterior govern va ser capaç de teixir consensos 

en els pressupostos, tal com demostra que va poder pactar amb el grup del PSC. 

Finalment, justifica l’operació Bamsa per la rendibilització d’uns actius 

destinats a la mobilitat i habitatge de lloguer assequible, i aprofita per recordar al Sr. 

Pisarello que tenen a la seva disposició els ingressos que va generar. 

 

La Sra. BALLARÍN remarca que l’abstenció del seu grup és perquè l’objectiu 

del manteniment de la solvència va anar en detriment del servei de la ciutadania, com 

correspondria en una situació d’emergència social. Quant al vot negatiu en el cas de 

BSM, torna a dir que està motivat per l’operació Bamsa. 

 

El Sr. GARGANTÉ precisa que van plantejar renegociar el contracte del 

Mobile World Congress, i algun grup va instar que es modifiqués. 

 

El Sr. PISARELLO respon al Sr. Garganté que qualsevol reinterpretació de les 

clàusules d’un conveni o un acord comporta negociació, i assegura que està convençut 

que no hi ha discrepància de fons en la proposta esmentada, sinó en el plantejament. 

 

S’APROVA el dictamen núm. 1 en debat, en la part que fa referència als 

comptes generals de 2013 i 2014 (apartats I i II), amb l’abstenció dels Srs. Sierra i 

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 

Andrés i Ballarín, i el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 
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S’APROVA el dictamen núm. 1 en debat, en la part que fa referència als 

comptes anuals de 2013 i 2014 de Barcelona de Serveis Municipals, SA (apartat III), 

amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i el vot 

en contra dels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, dels Srs. Fernández 

Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la 

part que fa referència estrictament a l’adopció dels acords precedents, per tal 

d’agilitar-ne la inscripció al Registre Mercantil. 

 

S'ACORDA l'assabentament de l'Informe de la Intervenció General sobre 

fiscalització a posteriori corresponent a l'exercici de 2014. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

3.- (2177/2015)  APROVAR, d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consorci del Pla de 

Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, l’addenda al conveni de 

col·laboració entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona, signat el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat 

el 21 de febrer de 2007 i el 13 de setembre de 2011, per la qual es prorroga la 

vigència del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona 

per al període 2016-2020, i s’acorda l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament 

de Barcelona per import màxim de 751.265,15 euros (150.253,03 euros anuals), que 

es farà amb càrrec a l’estat de previsions d’ingressos i despeses de l’Institut de 

Cultura de Barcelona, tot condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a 

cada exercici pressupostari i a l’efectiva aprovació de les aportacions per les altres 

administracions consorciades. 

 

El Sr. ASENS valora molt positivament el consorci del Pla de rehabilitació i 

equipament de teatres de Barcelona, que ha permès la rehabilitació d’una trentena 

d’equipaments d’art escènic, absolutament transversal pel que fa a les dimensions i a 

la tipologia d’espectacles. 

Precisa que el consorci està compost per l’Ajuntament, que aporta el 25% 

del total, el Govern central i la Generalitat, i que té com a objecte la concessió 

d’ajudes i subvencions a la rehabilitació i dotació d’equipaments teatrals. Indica que 

es va constituir el 2011, i que es va prorrogant per períodes de quatre anys; així, el 

maig de 2015 la junta de govern va acordar prorrogar-lo un quadrienni més, 2016- 

2020. 

Constata que el consorci ha fet un servei important al sector teatral com a 

eina de col·laboració indispensable, i que l’ha de continuar fent. 

 

El Sr. CIURANA expressa el vot favorable a aquest dictamen, i remarca que 

el consorci s’ha revelat com una eina útil per a l’adequació i les inversions de 

manteniment o d’adaptació a normes d’accessibilitat, entre altres aspectes dels espais 

escènics de la ciutat. Puntualitza que el consorci es refereix als teatres comercials, i 

recorda que en el mandat anterior aquest ajuntament va fer una convocatòria 

suplementària de fins a quatre milions d’euros adreçada a la rehabilitació i la posada 

en norma dels espais escènics de les entitats, que confien que continuï en el present 

mandat. 

 

La Sra. SIERRA expressa la satisfacció del seu grup perquè finalment parlen 
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de cultura en el Ple, malgrat que només sigui per aprovar una pròrroga, fet que els 

sembla simptomàtic de la manca d’interès de l’equip de govern en l’àmbit cultural. 

Destaca que el Govern de CiU tenia un model cultural, tot i estar molt allunyat 

del de Ciutadans i amb molts aspectes criticables, al seu parer. Altrament, fa notar que 

Barcelona en Comú, que fa cinc mesos que és al capdavant de l’Ajuntament, encara no 

ha fet res en l’àmbit de la cultura. Igualment, entén que la desídia del Govern es fa 

palesa en cada sessió de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport. 

Recorda que el seu grup va demanar la compareixença de la comissionada de 

Cultura per preguntar-li quines serien les seves directrius i les seves propostes, i que 

com a resposta els va dir que endegaria un procés participatiu, del qual, a dia d’avui, 

encara no han tingut cap notícia. Addueix que això els fa pensar que, entre la posada en 

marxa del procés, la presa de decisions i, finalment, l’execució, esgotaran tota la 

legislatura sense projecte cultural. 

Altrament, constata que el seu grup té la voluntat que Barcelona sigui una 

ciutat capdavantera, que torni a ser la capital cultural que va ser i, per tant, insten el 

Govern municipal a fer alguna cosa més que aprovar pròrrogues. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ assenyala que el grup d’ERC votarà a favor de la pròrroga 

del conveni perquè considera molt positiu l’objectiu de concedir subvencions per a la 

rehabilitació i dotació d’equipaments dels teatres de la ciutat; sabent, a més, que 

l’aportació de l’Ajuntament és la màxima possible —150.253 euros anuals—, enfront 

dels 300.000 euros del Ministeri i la mateixa xifra provinent de l’Institut Català de les 

Empreses Culturals (ICEC). 

Reitera la demanda, tal com van sol·licitar en comissió, de disposar de tota la 

informació referent al repartiment d’aquests diners. 

 

El Sr. MÒDOL justifica la reserva de vot que el seu grup va fer en comissió 

perquè volien saber el destí dels diners, i també per la perplexitat que els va causar la 

pròrroga d’un acord entre tres administracions, de les quals l’única que dóna garanties 

de pagament és aquest ajuntament. 

Confirma que avui emetran un vot favorable, i confia que entre tots siguin 

capaços d’augmentar la dotació i de fer que la resta d’administracions compleixin amb 

els seus compromisos. 

 

La Sra. ESTELLER entén que aquest conveni, com altres del mateix tipus, és 

el millor exemple que quan les administracions treballen juntes es beneficia la 

ciutadania, en aquest cas amb la rehabilitació dels teatres de Barcelona. 

Remarca que la que avui aproven és la tercera pròrroga del conveni, en el qual 

l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament aporten recursos per millorar el manteniment i la 

rehabilitació dels equipaments teatrals. 

Reclama al Sr. Asens que doni respostes en les comissions, atès que han 

constatat que es desentén de la cultura, tal com demostra que remet tota l’acció que li 

pertoca a la comissionada, tenint en compte que ell és el membre del Govern 

responsable d’aquest àmbit. Per tant, li demana la presentació d’un pla amb els eixos de 

treball al més aviat possible. 
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La Sra. ROVIRA observa que el Consorci del Pla de Rehabilitació i 

Equipament de Teatres de Barcelona es va crear el 2001 amb l’objectiu concret, i 

d’urgència, de rehabilitar edificis de la zona del Paral·lel. Per tant, entén que és 

evident que no es va crear per al manteniment ordinari d’instal·lacions teatrals. 

Manifesta que no acaben de veure la necessitat de renovar un acord fins al 

2020, en el qual hi ha el Ministeri, atès que confien que el procés d’independència 

avanci i, per tant, que no sigui necessari ratificar acords amb l’Estat. 

Afegeix que revisant les subvencions que s’han atorgat, han observat que 

van a parar majoritàriament a empreses teatrals privades, i atès que el Govern pretén 

promoure una cultura a l’abast de tothom i el foment d’una cultura alternativa i en el 

teixit associatiu dels barris, entenen que convindria revisar on van a parar les ajudes i 

subvencions. 

Finalment, diu que també consideren que cal un debat sobre el model 

cultural que volen per a Barcelona, i en què tots els agents hi estiguin implicats a fi 

de no fer continuisme del model cultural imperant fins ara. 

 

El Sr. ASENS agraeix el vot favorable dels grups municipals, i lamenta que 

els grups de Ciutadans i del PP hagin aprofitat l’ocasió per intentar desgastar el 

Govern i desmerèixer l’acció de la comissionada, que els recorda que també forma 

part del Govern. Matisa, alhora, la intervenció del Sr. Mòdol, dient que l’aportació de 

l’Ajuntament és del 25% del total. 

 

La Sra. SIERRA replica les paraules del Sr. Asens afirmant que només han 

aprofitat l’oportunitat per parlar de cultura, cosa que no sol succeir malauradament. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ afegeix que, a més de trobar molt positiva la pròrroga 

del conveni, insten el Govern a adquirir el Teatre Principal per a la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER reclama al Sr. Asens que assumeixi les seves 

responsabilitats, i que no faci desistiment de funcions. Observa que la funció de la 

comissionada és fer de complement a l’acció de govern de l’Àrea de Cultura. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.-  NOMENAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 

substitució de la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

5.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: 
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Primer.- Designar el Sr. Jordi Campillo Gámez membre del Consell 

d'Administració de la societat esmentada, en substitució del Sr. Raimundo Viejo 

Viñas Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena 

serà l'establert en els estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el 

president i el secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 

elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els 

tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 

correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

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

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló amb aquest nou redactat: 

 

ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords 

següents: Primer.- Designar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas membre del Consell 

d'Administració de la Societat esmentada, en substitució del Sr. Raimundo Viejo 

Viñas Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena 

serà l'establert en els estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el 

president i el secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 

elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els 

tràmits necessaris per a la seva inscripció al Registre Mercantil i també la 

correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la 

part que fa referència estrictament a l’adopció dels acords precedents, per tal 

d’agilitar-ne la inscripció al Registre Mercantil. 

 

6.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 29 d'octubre de 2015, que designa 

la comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament 

de presidents i vocals que hauran de constituir les meses electorals, formada pel 

director d'Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, el 

senyor Lluís Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’Institut 

esmentat, el senyor Josep F. Olivé i Figa, la responsable de Gestió del Padró, la 

senyora Alicia Aira Castro, i actuant com a secretari, l’Im. secretari general de 

l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i FIXAR el dia 21 de novembre a les 9.30 

hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, primera 

planta), per a la celebració del sorteig esmentat. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté 

i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

7.- (14PL16260)  ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, 

per silenci administratiu positiu, del Pla especial urbanístic per a la implantació 

d’un establiment especialitzat, menor de 5.000 m
2
, situat al passeig de Gràcia, 
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núm. 16, promogut per Zara España, SA, i de la seva normativa; i PROCEDIR, si 

escau, a la seva notificació. 

 

La Sra. SANZ indica que amb aquest expedient s’ordena la publicació al 

BOPB de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per a l’ampliació comercial de 

l’establiment de Zara al passeig de Gràcia, 16. Assenyala que l’aprovació inicial del 

Pla especial urbanístic (PEU) es va fer el 21 de gener de 2015, i suposa l’augment de 

sostre comercial en 4.573 metres quadrats; precisa que un cop finalitzat el període 

d’exposició pública, en data 30 de juny de 2015, i a manca d’actuació per part del 

govern sortint, el pla va quedar aprovat definitivament per silenci administratiu. 

Recorda que en la sessió de la setmana passada de la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat el Govern va presentar un informe amb un protocol i un seguit 

d’actuacions, i malgrat que aquest és un aspecte regulat clarament per la Llei 

d’urbanisme de Catalunya, consideren que hi ha marge perquè la política entri en joc 

en qualsevol dels moments de la fase administrativa d’aquests planejaments, cosa 

que significa que el Plenari és sobirà per emetre posicionament amb relació a la 

suspensió, la denegació o la continuació de la tramitació. En conseqüència, confirma 

que hi ha un compromís polític per evitar que s’aprovi cap pla urbanístic per silenci 

administratiu. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable del seu grup a l’aprovació del PEU 

perquè es tracta d’un tràmit ineludible. 

Reitera l’argumentació que van fer en la comissió esmentada, amb la qual 

mostraven la seva discrepància amb l’anàlisi política de la tinenta d’alcaldia, alhora 

que també apel·laven a la responsabilitat del govern actual en l’aprovació d’aquest 

plantejament per silenci administratiu positiu. 

Afegeix que valoren positivament la mesura que va presentar en aquella 

comissió la Sra. Sanz, malgrat que són escèptics quant a la seva efectivitat per evitar 

al cent per cent futures aprovacions per aquesta via. 

Recorda que el govern electe, el 24 de maig passat va demanar al govern 

sortint, no sense polèmica i acusacions infundades, que no assumís cap compromís, 

ni signés cap contracte o conveni, ni tràmit, ni cap licitació de planejament que 

pogués hipotecar-lo o condicionar-lo. 

Igualment, es refereix al fet que l’anterior equip d’Hàbitat Urbà presentava 

mensualment als grups de l’oposició un informe amb la situació d’execució i els 

tràmits de cadascun dels planejaments urbanístics en curs, de manera que el grup 

d’ICV-EUiA, actualment al govern, disposava de tota la informació respecte a aquest 

cas. I precisa que el 13 de juny, data de presa de possessió del nou govern, el govern 

sortint li va lliurar un informe de traspàs de l’Àrea d’Hàbitat Urbà, en el qual 

s’especificava que el silenci administratiu en el cas que els ocupa es produiria el 30 

de juny. Per tant, considera que el Govern ha d’assumir la responsabilitat que li 

correspon. 

 

El Sr. ALONSO expressa el rebuig del seu grup a l’aprovació d’expedients 

urbanístics per silenci administratiu. Diu que sospiten que l’anterior govern va fer 

servir aquesta pràctica com una via per aprovar projectes polèmics, d’esquena als 

interessos de la ciutadania, i a fi d’evitar el desgast polític. 
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Recrimina que, d’una banda, es dediqués a defensar el comerç de proximitat 

i, d’altra banda, aprovés superfícies comercials sense el debat adequat i per la porta 

del darrere. 

Remarca que el silenci administratiu és un dret de les persones per evitar 

l’abús de l’Administració, però consideren que l’anterior govern el va pervertir com 

a eina de gestió antidemocràtica. Retreu que fer-ne ús per aprovar projectes 

urbanístics suposa, d’entrada, una estafa democràtica, atès que durant el procés 

d’aprovació o de denegació s’elaboren diversos informes i s’estableix un període 

d’al·legacions; altrament, si no es resol de forma explícita aquest tràmit, tots aquests 

informes i al·legacions no són tinguts en compte. Afegeix que també significa una 

estafa jurídica i un menyspreu als drets de la ciutadania. 

Posa de manifest que el seu grup entén l’urbanisme com una eina 

fonamental per a la creació d’un model de ciutat sostenible i que garanteixi la 

cohesió social, i que l’ajuntament ha de liderar aquesta gestió. Altrament, fer servir el 

silenci positiu com una eina de gestió urbanística és renunciar a aquest lideratge. Per 

aquest motiu, censura les polítiques que han admès fer-ne ús. 

 

El Sr. CORONAS avança que el seu grup farà una abstenció en aquest punt 

atès que, per imperatiu legal, no hi poden votar en contra. 

Quant a la mesura de govern presentada en la comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat a què s’ha referit la Sra. Sanz, manifesta que els va sorprendre 

la seva manca d’ambició, i entenen que no serà cap solució per evitar futures 

aprovacions per silenci administratiu. Precisa que l’única cosa que plantejava era 

ampliar el període d’exposició pública i d’al·legacions i afegir un indicador de la data 

a partir de la qual es considera que se supera el silenci administratiu, i reconeix que 

el seu grup es pensava que això ja es feia. 

Afegeix que en l’organigrama que constava en el document de la mesura hi 

apareixia l’aprovació per silenci administratiu com a part final d’un procés. Per tant, 

convida el Govern a aplicar la transparència que tant predica també als silencis 

administratius, perquè la ciutadania i aquest consistori tenen dret a saber per què 

succeeixen; subratlla que no fer-ho saber als grups de l’oposició és negar-los poder 

pronunciar-se sobre qualsevol planejament urbanístic. 

 

El Sr. MÒDOL aclareix que amb aquesta votació no estan aprovant o 

desestimant l’aparició d’una superfície comercial. Dit això, considera positiva 

qualsevol mesura per mirar de ser el màxim de transparents i que aquests 

procediments no es facin servir més, tot i que estan convençuts que continuaran 

passant perquè impliquen aspectes de recursos humans i altres que no són 

estrictament polítics. 

Puntualitza que voten a favor d’aquesta publicació per una qüestió legal. 

Recorda que en comissió el seu grup va apel·lar a la responsabilitat dels 

partits polítics de no fer demagògia amb assumptes com el que els ocupa; en aquest 

sentit, dóna suport a la mesura de govern que s’hi va presentar amb l’objectiu 

d’evitar al màxim i donar més transparència als processos urbanístics, i reitera la 

demanda als grups perquè segueixin aquests processos de bon principi i que no 

evadeixin la responsabilitat un cop ha conclòs el procés amb un silenci administratiu. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ compara l’organització avui del Black Friday 

per bona part del comerç de la ciutat, amb el particular black Friday del Govern 

municipal en aquesta sessió amb un dos per un: l’aprovació de dues ampliacions de 

superfícies comercials per silenci administratiu. Aprofita per recordar, igualment, que 

durant aquests anys s’hauran aprovat els planejaments que permeten l’obertura o 

l’ampliació de quatre centres comercials per silenci administratiu. 
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Recrimina, per tant, que el que ha de significar una mesura excepcional en 

el dret administratiu s’hagi convertit en normal en aquest ajuntament. 

Manifesta que el seu grup s’abstindrà, tot i que hauria volgut votar en contra 

en coherència amb el plantejament que acaba de fer, però justifica el posicionament 

perquè es tracta d’un acte de tràmit, i que ho fan per imperatiu legal. 

Insisteix, però, que el Govern de la ciutat ha de prendre les mesures adients 

per garantir que aquests fets no es tornin a produir, i es remet al seguit de propostes 

que el seu grup va fer en l’anterior sessió de Plenari. 

Afegeix que no els deixa de sorprendre el posicionament favorable del 

Govern en aquests dos casos d’aprovació per silenci administratiu, quan fa només un 

any, el grup d’ICV-EUiA, llavors a l’oposició, hi votava en contra i ho qualificava de 

fet inèdit que mereixia un rebuig ferm en termes democràtics. 

 

La Sra. LECHA fa avinent que ja van definir el seu posicionament en 

comissió, on van votar en contra d’aquest punt argumentant, d’entrada, que el silenci 

administratiu és una qüestió de voluntat política; així com també ho són els criteris 

d’interpretació de l’expedient, que poden decantar cap a una decisió o una altra. 

Pel que fa a aquest expedient concret, el seu grup entén que hi pot haver 

responsabilitat de Barcelona en Comú, atès que el juny mateix el procés va quedar 

interromput en demanar uns informes a Zara per deficiències en l’informe a l’ATM, i 

a això s’hi suma que l’agost no és hàbil. Per tant, quan es va resoldre aquesta 

demanda, el termini per a l’aprovació per silenci administratiu es va avançar a 

l’octubre. 

Així, doncs, demana que els criteris i l’exposició d’aquests expedients es 

tornin a revisar. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que per interrompre qualsevol aspecte del 

procediment hi ha d’haver acord del Ple; per tant, per molt que es requereixi nova 

informació al promotor, el procediment administratiu que finalment desemboca en 

l’aprovació per silenci administratiu no pot quedar interromput per una sol·licitud de 

demanda d’informació, tal com confirmen els Serveis Jurídics. 

Ratifica, per tant, que el silenci administratiu es produeix el 30 de juny; i 

afegeix que l’informe d’ATM és preceptiu, però cap dels altres requerits són 

vinculants. 

Conclou, per tant, que la qüestió és força complexa, i reafirma la voluntat 

del Govern municipal de treballar a fons en totes les responsabilitats que li pertoquin 

i el compromís polític per evitar que torni a passar una aprovació per silenci 

administratiu. Això no obstant, lamenta el llegat urbanístic i comercial que ha deixat 

l’anterior govern municipal a la ciutat, i confirma que estan intentant prendre el 

control i la governança en aquestes qüestions. 

 

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

i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
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8.- (15PL16343)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’École Maternelle 

del Lycée Français de Barcelona, situat al carrer Munner 3 i 5, promogut per l’AEFE 

(Agence pour l'Enseignement Français a l’Etranger). 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

Districte de Gràcia 

 

9.- (14PL16283)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, 

el tipus i l’ordenació del Col·legi Kostka, ubicat a l’avinguda Mare de Déu de la 

Salut, núm. 17, promogut per la Fundació Jesuïtes Educació, 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. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira. 

 

10.- (13PL16114)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla 

especial urbanístic d’assignació d’usos i ordenació de volums de la Unitat d’Actuació 

núm. 3 de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de 

Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver, SLU, 

en vista de l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, 

fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació; ADVERTIR els promotors 

del pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

que disposen d’un termini de tres mesos, comptadors des del dia següent al de la 

notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de 

referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 

administratiu i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat als 

promotors del pla. 

 

La Sra. SANZ explica que amb aquest expedient es planteja la suspensió del 

Pla especial urbanístic (PEU), atès que si no es feia s’incorreria en silenci 

administratiu el proper 12 de desembre. Precisa que proposen la suspensió perquè 

falten tres informes indispensables per abordar el PEU, l’informe de Benestar i 

Família de la Generalitat, perquè es tracta d’una residència de gent gran, el d’interès 

públic de declaració de la motivació de fer l’equipament en l’àmbit concret, i 

l’informe d’obres de risc, atès que l’emplaçament on s’ha previst ubicar l’equipament 

està a una gran profunditat. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que el vot del seu grup també serà favorable a la 

suspensió temporal del PEU pels motius al·legats per la tinenta d’alcaldia, i confia 

que els promotors puguin, en temps i forma, aportar els informes que ha esmentat a fi 

d’iniciar la construcció de l’equipament, que tot i que és d’iniciativa privada respon a 

la planificació de futur de serveis d’atenció a la gent gran. 
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El Sr. ALONSO manifesta que estan d’acord amb la suspensió temporal del 

PEU perquè s’impedeix que es produeixi el silenci administratiu; tanmateix, fa 

avinent que consideren que hi ha hagut certes contradiccions en la gestió de 

l’expedient. Precisa, en aquest sentit, que ara s’al·ludeix a la manca de determinats 

informes tècnics dels quals no havien parlat, per la qual cosa anuncia l’abstenció del 

seu grup. 

 

El Sr. CORONAS observa que la via de les suspensions no és la solució més 

adient per evitar els silencis administratius, i entén que s’ha de mirar de recórrer a 

altres mesures abans. Avança que el grup d’ERC s’abstindrà perquè hi ha un 

posicionament favorable previ del Ple del Districte al PEU, de manera que els sembla 

contradictòria la suspensió que ara proposen. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que estan d’acord amb la suspensió del PEU, però 

demanen al Govern habilitat i capacitat negociadora amb el promotor perquè 

consideren que cal que s’acabi aprovant la residència per a gent gran, que tot i ser 

d’iniciativa privada té uns efectes positius. Pel que fa a l’aparcament, que segurament 

és la part més crítica del projecte, entenen que es pot ajustar perquè és absolutament 

necessari. Però remarca, sobretot, que la tramitació del PEU permet l’obertura d’un 

carrer, amb la qual cosa es guanya espai públic. 

 

El Sr. MULLERAS posa en relleu que tot i que s’intenta evitar un silenci 

administratiu, s’ha de matisar que en aquest cas no es tracta d’una superfície 

comercial sinó d’un equipament social. 

Posa de manifest que alguns dels informes que falten són municipals, fet 

que evidencia la incongruència que, d’una banda, no s’ha assumit la competència que 

pertoca i, d’altra banda, es declara la suspensió perquè no s’han fet els informes 

preceptius. 

Per tant, anuncia l’abstenció del seu grup a l’espera de poder analitzar més a 

fons les responsabilitats que han portat a la suspensió del PEU. 

 

La Sra. LECHA avança que estan a favor de la suspensió del PEU. Fa notar 

que aquest equipament per a gent gran és privat, d’un promotor que es dedica a 

l’adquisició de finques urbanes per a la seva explotació en règim d’arrendament. Per 

tant, fa notar que el futur de la residència per a gent gran serà l’explotació per a 

benefici privat i amb plantilles que tenen un règim laboral precari. Altrament, el seu 

grup reivindica centres per a gent gran oberts a tothom i no només per a persones 

amb poder adquisitiu. 

 

La Sra. SANZ respon al Sr. Alonso que mai no han amagat l’assumpte dels 

informes, i li recorda que n’han parlat en comissió. 

Quant als arguments expressats pel Sr. Mulleras, precisa que no es tracta 

només d’informes sobre l’equipament geriàtric, sinó també sobre l’aparcament 

subterrani de cinc plantes amb el risc que impliquen les obres en profunditat i, per 

tant, que requereix més informes que els previstos inicialment. 

 

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

les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. 

Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 
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Districte d’Horta-Guinardó 

 

11.- (15PL16333)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements protegits 

del conjunt del carrer d’Aiguafreda, claus 8(p), 15(p), i 15, d’iniciativa municipal. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

12.- (15PL16295)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la 

remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’Informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament, 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 indica que la modificació del PGM dóna compliment a 

l’acord a què s’ha arribat entre els paradistes del Mercat de la Vall d’Hebron, 

l’Institut Municipal de Mercats i el Districte d’Horta-Guinardó per mantenir, ampliar 

i millorar el mercat en la seva ubicació actual. 

 

El Sr. BLASI anuncia que donaran suport a aquest punt, i expressa la 

satisfacció per aquesta modificació, que arrenca el mandat passat, fruit d’una vella 

reivindicació dels paradistes i del Districte per trobar un emplaçament definitiu, que 

es manté en la ubicació actual, i que suposa un guany per a diversos barris de 

l’entorn. 

 

El Sr. ALONSO es felicita per l’aprovació de la modificació del PGM per a 

la reforma del Mercat de la Vall d’Hebron. Aprofita per posar de manifest que el seu 

grup dóna ple suport a l’activitat dels mercats municipals, que suposen un nucli de 

centralitat, d’activitat comercial i de convivència als barris. 

 

El Sr. CORONAS també es felicita per aquesta aprovació que dóna resposta 

a una antiga reivindicació. Observa que el mercat, que els veïns volen que s’anomeni 

Vall d’Hebron-Teixonera, serà un dels elements bàsics de la nova associació 

comercial Tres Turons que s’està gestant i que unirà els barris del Carmel, la 

Teixonera i Vall d’Hebron. 

 

El Sr. MÒDOL avança el vot a favor de la modificació perquè recull una 

bona feina de l’Institut Municipal de Mercats i el consens dels comerciants. 

Es refereix a tot el procés viscut, que va provocar un cert patiment entre els 

paradistes, en considerar que el mercat es podia traslladar a la llosa de la Vall 

d’Hebron, però que finalment restarà a la seva ubicació actual. 

 

El Sr. MULLERAS precisa que fa més de catorze anys que paradistes i 

veïns esperen una solució per al seu mercat. En aquest sentit, destaca que el seu grup 

va impulsar durant el mandat anterior el desbloqueig d’aquesta remodelació, que va 

tornar a encallar per un problema urbanístic. 
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Subratlla que, finalment, s’aconsegueix arribar a un acord entre les parts 

implicades per desbloquejar la inversió, i amb aquesta modificació del PGM es pot 

avançar perquè la reforma sigui una realitat al més aviat possible. 

Alerta que ara no es poden adormir i han d’avançar a fi de tancar aquest 

deute històric amb paradistes i veïns del mercat. 

 

La Sra. LECHA justifica l’abstenció del seu grup perquè, si bé entenen que 

es tracta d’una millora, no s’ha fet un procés participatiu. Així, tot i que creuen que el 

discurs teòric és que els mercats cohesionen la vida als barris, ajuden a la 

socialització i al petit comerç, la realitat és que el model de mercats implica 

l’obertura de grans superfícies integrades que perjudiquen el petit comerç. 

 

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

Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de Nou Barris 

 

13.- (14PL16184)  ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, per silenci 

administratiu positiu, del Pla de millora urbana de l’àmbit Heron City-Can Dragó, 

promogut per Azorallom, SL, i de la seva normativa; i PROCEDIR, si escau, a la 

seva notificació. 

 

La Sra. SANZ precisa que es tracta d’ordenar la publicació, a instàncies del 

promotor, de l’aprovació definitiva per silenci administratiu. 

Atès que aquesta qüestió ha estat tractada a bastament en comissió i en 

l’espai de trobada en què el Govern va convocar, el 22 de juliol passat, tots els grups 

municipals i les entitats veïnals i comerciants de Nou Barris i Sant Andreu, recorda 

només que l’aprovació inicial d’aquest Pla de millora urbana (PMU) es va produir el 

17 de setembre de 2014, que el 17 de novembre va finalitzar el termini d’al·legacions 

i exposició pública, i que el 19 de desembre del mateix any s’acorda la suspensió en 

el Ple a fi de guanyar tres mesos per reajustar els usos en aquest àmbit. 

Manifesta que el problema rau en el fet que l’anterior va notificar un dia tard 

l’acord de suspensió i, per tant, el PMU va quedar aprovat per silenci administratiu el 

17 de gener de 2015. Precisa que la Llei d’urbanisme preveu que les notificacions 

dels acords de suspensió es puguin fer en dissabte, com era el cas. Igualment, 

considera que l’anterior govern va tenir temps suficient per notificar i que no calia 

haver esperat a l’últim moment i, a més, fer-ho fora de termini. 

Així, doncs, per imperatiu legal, procedeixen a la publicació de l’aprovació 

definitiva per silenci administratiu de l’ampliació del sostre comercial d’Heron City. 

 

El Sr. MARTÍ avança el vot favorable a l’aprovació definitiva del PMU en 

l’àmbit d’Heron City-Can Dragó per imperatiu legal. Tanmateix, matisa la llista de 

terminis que ha exposat la tinenta d’alcaldia. Reitera que la Comissió de Govern va 

aprovar inicialment el PMU el 17 de setembre de 2014, que el termini d’informació 

pública va finalitzar el 17 de novembre, i que el 19 de desembre el Ple va aprovar la 

suspensió del tràmit a fi d’esperar un informe d’impacte comercial. Puntualitza, però, 

que el termini per notificar aquest acord al promotor era el 18 de gener de 2015, 
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diumenge, i per tant un dia no hàbil i, per tant, com estableix la mateixa Llei 

d’urbanisme, es va fer l’endemà, 19 de gener. 

Afegeix que l’informe d’impacte comercial va ser presentat el 15 d’abril, i 

complementat com a text refós el 26 de maig de 2015, de manera que el nou termini per 

al silenci administratiu va finalitzar el 27 de juliol, atès que el 26 era diumenge. 

Manifesta, finalment, que en cap dels dos plens que es van fer el juliol 

d’enguany, ja amb el nou equip de govern, es va portar cap mesura per evitar aquest 

silenci administratiu. Per tant, consideren que la responsabilitat recau en l’actual govern 

de la ciutat. 

 

El Sr. ALONSO es refereix a la intervenció que ha fet anteriorment en un cas 

semblant, i reitera el rebuig a les polítiques de silenci administratiu. 

Aprofita, tanmateix, per formular dos precs al Govern. En primer lloc, 

reclamen que aquestes situacions no es tornin a produir; i, en segon lloc, el convida que 

faci les gestions oportunes amb el promotor a fi que l’activitat d’aquesta ampliació 

comercial sigui complementària amb el comerç de proximitat del barri i que no hi entri 

en competència. 

Avança que el posicionament del seu grup, com no pot ser d’altra manera, és a 

favor de complir la llei. 

 

El Sr. CORONAS diu que malgrat que es tracti d’una aprovació per silenci 

administratiu, el seu grup emetrà un vot polític negatiu, que justifica perquè és evident 

que s’hauria pogut evitar i no s’ha fet; així, entenen que no es poden excusar amb la 

manca de determinats informes ni altres arguments, ni tractar de donar les culpes a un 

altre; que el que és ben clar és que aquesta aprovació no s’havia d’haver produït, i 

remarca que atempta directament contra els drets dels comerciants i l’interès comú en 

una zona de la ciutat que necessita mesures de suport al comerç de proximitat. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup per imperatiu legal. 

Insisteix a apel·lar a la responsabilitat dels grups polítics i a no fer demagògia amb una 

qüestió que tots —llevat dels qui van portar a aprovació inicial el PMU— haurien 

volgut que no es produís. 

Remarca que un planejament no tira endavant tot sol, i va acompanyat d’un 

termini a fi que tothom hi pugui dir la seva; per tant, entén que ara ja no té sentit buscar 

culpables. 

Comenta, quant a la trobada a què s’ha referit la Sra. Sanz, que s’hi va donar la 

sensació que el procés es podia aturar o revertir. Per tant, recomana novament que abans 

de fer determinades afirmacions s’estudiïn a fons els assumptes. 

Finalment, i sense ànim de fer demagògia, diu que són contraris al fet que 

Heron City creixi tres mil metres quadrats, però voten afirmativament per imperatiu 

legal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa una comparativa entre els anteriors governs 

municipals i l’actual, i constata que els tripartits, el Govern de CiU i ara el de Barcelona 

en Comú hauran aprovat per silenci administratiu diverses superfícies comercials a la 

ciutat. 

Assenyala que el cas d’Heron City posa novament de manifest que hi ha hagut 

passivitat, per no dir inacció, per part de l’actual govern, fet que ratifica l’informe de la 

lletrada consistorial que, literalment, diu que, atès que des de la presentació del text 

refós no hi ha hagut cap resposta de l’Ajuntament, cal aprovar definitivament per silenci 

administratiu aquest PMU. Així, doncs, retreu al Govern que hagi tingut dos mesos, del 

26 de maig al 26 de juliol, per portar la suspensió al Ple i impedir que l’expedient 

s’aprovés per silenci administratiu, i que no ho hagi fet per absoluta passivitat. 
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La Sra. LECHA manifesta que el model d’Heron City representa les 

polítiques de CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, és a dir, la dels grups que han passat pel 

Consistori i que han creat l’actual model de ciutat i la marca Barcelona. 

Aprofita per anunciar que aquesta mateixa tarda a dos quarts de vuit hi ha 

una concentració a l’entrada d’Heron City, convocada pels veïns i la plataforma 

contra l’ampliació d’Heron City, en contra del model comercial que representa i de 

l’ampliació. 

 

La Sra. SANZ considera que hi ha molta confusió pel que fa a les dates dels 

terminis; puntualitza que es confon l’informe presentat pel promotor amb el de 

Serveis Jurídics, que precisa que en són dos, un d’inicial que els va lliurar el govern 

anterior on s’evidenciava que la notificació al promotor no s’havia fet en la data que 

tocava, i un segon de complementari que s’ha adjuntat a fi d’aclarir alguns dubtes. 

Recalca que el 22 de juliol, abans del suposat silenci que el Sr. Fernández 

Díaz deia que s’havia de produir el 28 de juliol, van fer una trobada amb tothom i, 

fins i tot, l’exalcalde Trias va corroborar el dia següent que s’havia produït el silenci 

administratiu, però que instava el Govern a parlar amb el promotor per intentar 

resoldre la qüestió, i confirma que ho han fet dues vegades sense convèncer-lo de no 

fer efectiva la publicació de l’aprovació definitiva. 

 

El Sr. MARTÍ diu que no té intenció de discutir més, tan sols de recordar 

que l’impuls d’aquest PMU ve d’una època anterior en la qual ICV-EUiA era sòcia 

de govern del PSC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera l’acusació al Govern de la ciutat de 

passivitat i d’inacció que ha provocat aquesta tramitació per silenci administratiu. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Garganté i les 

Sres. Lecha i Rovira, i l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller. 

 

Districte de Sant Martí 

 

14.- (15PL16323)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla 

de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, d’Àlaba, 

d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de Compensació del PMU, 

tenint en compte l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva 

aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 

consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació; ADVERTIR els 

promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, que disposen d’un termini de tres mesos, comptadors des del dia 

següent al de la notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades 

a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de 

l’expedient administratiu i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat 

als promotors del pla. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso 

i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller. 

 

c) Proposicions 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Barcelona en Comú 

 

Prop. 1.-  El Plenari del Consell Municipal acorda: I. Manifestar el respecte a les 

decisions i acords que adopti el Consell d’Administració d’ICB, SA, com a únic 

òrgan competent per adoptar els acords relatius a la definició de la política 

estratègica, de recursos i de recursos humans del servei públic de televisió local de 

Barcelona, de conformitat amb l’article 11 del Reglament d’organització i 

funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona (BTV) i l’article 21 

dels estatuts de la societat esmentada. II. Sense perjudici de la independència 

inqüestionable del Consell d’Administració, i atès que per carta del president de data 

16 de novembre de 2015 es demana el criteri del Plenari del Consell Municipal com 

a Junta General d’ICB, SA, es fa la manifestació següent: Primer: Mostrar 

conformitat amb la sentència núm. 418 del jutjat social núm. 14 de Barcelona 

respecte que són fets provats el reconeixement d’una situació de cessió il·legal dels 

quatre treballadors demandants, i, també, respecte que es trasllada a un altre 

procediment pendent la decisió de si els treballadors demandants poden incorporar-se 

a ICB, SA. Segon.- Reconèixer en tot cas que és a la Direcció i al Consell 

d’Administració d’ICB, SA, a qui correspon l’adopció de les decisions sobre 

l’estructura organitzativa i el dimensionament de plantilles, així com les condicions 

laborals necessàries per garantir la viabilitat de l’entitat ICB, SA. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la proposició que el Govern sotmet a votació 

té el doble objectiu, d’una banda, de demanar que no es recorri contra la sentència, 

del 30 d’octubre passat, emesa pel jutjat social número 14 de Barcelona, que 

corrobora la cessió il·legal de treballadors i treballadores d’Antena Local a ICB, 

l’empresa municipal responsable de BTV; i, d’altra banda, reconèixer que és a la 

Direcció i al Consell d’Administració d’ICB a qui correspon l’adopció de les 

decisions sobre l’estructura organitzativa i de dimensionament de les plantilles, així 

com de les condicions laborals necessàries per garantir la viabilitat de l’entitat. 

Diu que són conscients que recórrer contra aquesta sentència o no és 

competència del Consell d’Administració d’ICB, però atenent que aquest Ple 

desenvolupa les funcions de junta general de l’empresa, el Consell d’Administració li 

ha demanant que es pronunciés sobre aquesta qüestió. 

En conseqüència, indicia que s’han pronunciat atenent als informes jurídics 

que recomanen no recórrer contra la sentència, i que consideren un fet provat la 

cessió il·legal. 
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Puntualitza que la cessió il·legal s’esdevé quan una empresa cedeix la força 

de treball a una altra, i que això ho faci una empresa que no és una ETT, que està 

autoritzada per fer-ho, és il·legal, i desemboca en la precarització i la reducció del 

cost dels treballadors i les treballadores. Per tant, es tracta d’una conducta que està 

prevista fins i tot en el Codi penal, com a menysteniment greu dels drets dels 

treballadors i les treballadores. En conseqüència, una administració que defensa 

aquests drets no es pot permetre pledejar contra una sentència ben clara. 

Consideren, doncs, que la sentència no s’ha de recórrer, i que ha de ser la 

Direcció d’ICB qui ha de decidir com s’ha de redimensionar la plantilla, i com 

garanteix unes condicions laborals que permetin la seva viabilitat. 

Observa, tanmateix, que amb aquesta proposició plantegen també un debat 

de fons sobre el model de televisió que volen. En aquest sentit, avança que han 

encarregat un seguit d’estudis sobre aquesta qüestió, entre els quals els comparatius 

amb els models europeus i internacionals. Afegeix que un altre debat de fons és el de 

les externalitzacions en les empreses municipals; sobre les condicions en què 

treballen algunes de les persones que fan feina per al municipi de Barcelona, 

especialment en serveis externalitzats. 

Manifesta que, com a govern, no mantenen una oposició doctrinària a les 

externalitzacions, perquè són conscients que en alguns casos poden tenir sentit, 

especialment quan evitarien un cost important a aquest ajuntament per manca de 

determinades infraestructures que sí que tenen empreses externes; sempre, però, que 

es garanteixin les condicions laborals de la plantilla. 

Recrimina, tanmateix, que les externalitzacions d’aquest ajuntament, i 

d’altres administracions, massa sovint han estat la forma de contribuir a la 

precarització laboral, a la rebaixa de les condicions laborals i salarials i a la retallada 

de drets dels treballadors i treballadores. Diu que no poden ignorar que bona part de 

la tendència a externalitzar ha estat facilitada per les lleis pressupostàries, obsedides a 

aprimar el Capítol I en benefici del Capítol II, generant negoci a les empreses que 

han aprofitat aquesta mala pràctica. 

Conclou que més enllà de censurar la cessió il·legal dels treballadors 

d’Antena Local i plantejar la possibilitat de no recórrer contra la sentència que ho 

reconeix, consideren que cal obrir un debat seriós sobre el significat de les 

externalitzacions i el model de televisió local que volen, i com garantir que els casos 

en què es produeix una externalització no impliqui la precarització de les condicions 

laborals. 

 

El Sr. FORN valora la proposició com un absolut despropòsit. Considera 

que el Sr. Pisarello ha dit molt bé que la raó de fons no s’ha de buscar ni en la 

resolució del jutjat social, ni en la decisió del Consell d’Administració d’ICB de 

presentar recurs o no. 

Fa avinent a la Sra. alcaldessa que ha de carregar la responsabilitat d’haver 

promès durant la campanya electoral la internalització dels treballadors de BTV, i 

remarca que aquest és l’origen de la proposició. 

Precisa que l’abril de 2015, en plena campanya, la Sra. Colau va prometre la 

internalització dels treballadors contractats per les productores, i en una reunió amb 

els treballadors va afirmar que les condicions que imposa la Llei Montoro a la 

contractació no són impediment a la voluntat política. Això no obstant, fa notar que 

el juliol de 2015, ja sent alcaldessa, veu les coses diferents, i en el comunicat “Som 

BTV” es comprometia a respectar qualsevol sentència que determinés que l’actual 

contractació equivalia a una cessió il·legal de treballadors, alhora que advertia de les 

dificultats de fer possible la internalització a causa de les restriccions de la Llei 

d’estabilitat pressupostària. 
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Continua dient que en sortir la sentència del jutjat social, la Direcció de 

Serveis Jurídics emet una nota sobre la necessitat de presentar un recurs de suplicació 

contra la sentència, no només perquè perjudica els interessos d’ICB, sinó per 

defensar l’arbitrària valoració de la prova testifical. Afegeix que a la nota esmentada 

no hi va tenir accés el Consell d’Administració d’ICB, i manifesta que voldrien saber 

per què. 

Continua explicant que el Govern municipal reacciona desoint els serveis 

jurídics municipals, i encarrega un informe al gerent de Recursos, que conclou que el 

més coherent seria acceptar que la sentència esdevingués ferma; és a dir, prefereix 

prioritzar l’argument d’un càrrec polític del qual, a més, depèn la Direcció de Serveis 

Jurídics. 

Considera que tota aquesta situació està generada per la irresponsabilitat de 

la promesa d’una internalització, quan el Govern sabia perfectament les dificultats 

tècniques, jurídiques i pressupostàries que comportava. Afegeix que també coneixien 

l’existència del contracte programa de 2014-2017, aprovat pel Ple, que preveu, a 

demanda del comitè de treballadors de BTV, fer l’estudi de les diverses alternatives 

de gestió als serveis de ràdio i televisió. 

Fa notar al Govern que no ha encarregat res, sinó que està donant 

compliment al contracte programa esmentat. 

Conclou, per tant, que la demagògia es paga i no es pot pretendre passar la 

pilota al Consell d’Administració d’ICB o al Ple. Recomana que si realment tenen la 

voluntat política d’internalitzar que ho facin i que assumeixin les seves 

responsabilitats. 

 

El Sr. SIERRA saluda els treballadors de BTV que han vingut a aquesta 

sessió de Plenari. 

Fa avinent que Ciutadans es va preocupar durant la campanya electoral per 

la situació dels treballadors de BTV; i confirma que abans que s’emetés una 

resolució ja va preveure que la sentència seria favorable als treballadors demandants, 

atès que treballaven per a BTV emprant tota la seva estructura i no pas la de la 

productora, per tant, se’ls havien de reconèixer uns drets i no incórrer en un frau de 

llei. 

Manifesta que el seu grup donarà suport a la proposició del Govern, tot i que 

expressa la necessitat de debatre el model de televisió municipal, així com d’analitzar 

aspectes com ara que Ciutadans, la tercera força del Consistori, no té representació a 

ICB. 

Considera, però, que aquest cas és tan sols la punta de l’iceberg, atès que hi 

ha molts més treballadors que fan la mateixa feina que els demandants. 

 

El Sr. CORONAS afirma que aquesta qüestió és, sobretot, un assumpte 

laboral de cessió il·legal de treballadors i treballadores. Observa, respecte a la 

demanda que van presentar quatre persones que treballaven al programa El pla B, 

que produïa Antena Local, per cessió il·legal de treballadors a ICB, que la sentència 

del jutjat social número 14 de Barcelona obliga a incorporar-los a la plantilla d’ICB i 

pagar-los la diferència entre el sou que percebien i el que els correspon com a 

treballadors d’aquesta societat municipal, amb un 10% afegit d’interessos. 

Addueix que recórrer contra la sentència, a banda que implica més despesa 

en advocats, no garanteix cap canvi, i seria acceptar de facto la precarietat. 
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Reitera, doncs, que el que debaten és un tema laboral, però amb la derivada 

que la reivindicació dels treballadors vinculats a Antena Local que ha generat la 

sentència té un precedent clar en les prop de vuitanta demandes presentades contra 

Lavínia, actual adjudicatària del concurs de BTV, que inclou 161 persones. Indica 

que els treballadors afirmen que alguns fa prop de vint anys que hi treballen, però 

l’antiguitat màxima reconeguda és de 2006. Afegeix que d’ençà del 2010, entre 

congelacions salarials i la rebaixa del 2013, aquests treballadors han perdut entre el 

13,5 i el 19% del seu poder adquisitiu. 

En conseqüència, confirma que només poden estar d’acord amb la 

internalització dels treballadors, atès que aquest ajuntament no pot donar suport a 

pràctiques precàries; i remarca que l’Administració pública ha de ser pionera en la 

defensa dels drets dels treballadors, i no pot acceptar greuges perquè ho faci el 

mercat laboral. 

Observa que es plantegen dubtes perquè els informes jurídics i les quanties 

econòmiques no queden clares, de manera que cal tota la informació, i entén que el 

Consistori no pot exercir d’advocat laboralista i prou. 

Puntualitza que, políticament, el seu grup està en contra del recurs, però 

també de llançar pedres a BTV, i la pregunta que s’imposa és la viabilitat d’una 

televisió municipal internalitzada. Indica que en el cas dels informatius ho consideren 

viable, com també en els programes que es fan via productora, sobretot si es pretén 

fer una televisió creativa, que es renovi i que s’adapti a nous llenguatges i noves 

fórmules; i postil·la que no es pot premiar només la joventut o només valorar 

l’experiència. 

Considera que cal comparar models de televisió i plantejar clarament la 

BTV que volen i amb quin model d’organització laboral. 

Per tot plegat, demanen que es donin a conèixer els informes que es va dir 

que es farien, i dels quals no saben més enllà de la nota dels Serveis Jurídics que 

recomana recórrer contra la sentència, tal com es fa amb totes les sentències que 

dictaminen contra l’Ajuntament, sense altres arguments que els jurídics. 

En conseqüència, avança el vot favorable d’ERC a la proposició del Govern, 

si bé demanen totes les eines de coneixement, estudis i propostes a la Direcció i al 

Consell d’Administració perquè prengui una decisió que asseguri que el diner públic 

genera servei públic i, alhora, salvaguarda la televisió. 

 

La Sra. BALLARÍN posa de manifest les reserves que els planteja haver-se 

de pronunciar sobre aquest punt sense tenir tota la informació, i sense un debat previ 

i més a fons sobre l’assumpte. 

Observa que els ha sorprès que el Govern municipal faci servir la part del 

Plenari que correspon als grups de l’oposició, la part d’Impuls i Control, per 

manifestar la seva postura política quant a la decisió que afecta ICB, societat de la 

qual aquest Plenari té funcions de junta general d’accionistes. Tanmateix, fa notar 

que el Govern no ha convocat aquesta junta, sinó que fa una proposició que no 

s’inclou en la part decisòria del Ple. 

Quant als informes jurídics sobre la manera com cal actuar davant la 

sentència guanyada pels treballadors i treballadores de la productora que prestava 

serveis a BTV, posa de manifest que una lletrada de la Direcció de Serveis Jurídics 

aconsellava recórrer contra la sentència, mentre que un informe del gerent de 

Recursos, poc després, deia que no calia presentar recurs. Altrament, consideren 

totalment imprescindible identificar bé qui té la competència per emetre opinions, i 

un cop emeses respectar-les. 
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Això no obstant, avança que faran confiança al Govern pel que fa a la 

proposició a fi de donar suport als treballadors i treballadores que han guanyat la 

sentència; tot i que volen deixar ben clar que consideren que la sentència no pot 

servir per qüestionar el model de BTV en general, i que cal corregir aspectes 

determinats si convé. En aquest sentit, valora el model de BTV com a molt millor 

que el d’altres televisions públiques, a més de sostenible econòmicament. 

Comparteix amb algunes de les intervencions precedents que aquest 

assumpte no pot acabar aquí, i confien poder fer un debat seriós sobre el model de 

televisió local. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que la sentència del jutjat social a la demanda 

de quatre treballadors significa la condemna a pagar les diferències salarials i a 

incorporar-los laboralment en plantilla de BTV. Posa de manifest que en aquest 

context, el grup de Barcelona en Comú fa una proposició que acompanya amb dos 

informes contraposats; d’una banda, la lletrada de Serveis Jurídics aconsella 

presentar recurs contra la sentència; i, d’altra banda, l’informe del gerent de 

Recursos, un càrrec de confiança del Govern municipal, es posiciona en contra de la 

presentació del recurs. 

Puntualitza que és el grup municipal de Barcelona en Comú, no el Govern 

municipal, qui presenta la declaració de grup que els ocupa, atès que no té ni força 

executiva ni caràcter vinculant. Observa, per tant, que si el Govern municipal hagués 

volgut aprovar amb força executiva un punt en aquest ple, l’hauria d’haver incorporat 

a la part executiva de l’ordre del dia. 

Posa en relleu que el seu grup va ser l’únic que va votar en contra del 

contracte programa amb BTV l’anterior mandat, i remarca que s’hi avalen les 

pràctiques que ara s’estan sotmetent a votació. 

Nega l’afirmació del primer punt de la proposició que el Consell 

d’Administració sigui l’únic òrgan competent per adoptar l’acord que proposen, atès 

que també ho és, i amb més autoritat, la Junta General d’Accionistes, que és aquest 

Plenari. Per tant, la Junta d’Accionistes podria presentar un punt a la part executiva 

de l’ordre del dia a fi d’obligar el Consell d’Administració a adoptar, de forma 

vinculant, la mesura que planteja la proposició. Altrament, aquesta proposició no 

tindrà la força executiva que podria haver tingut si ho hagués volgut el Govern 

municipal. 

Afirma que el seu grup entén que a qui correspon prendre una decisió sobre 

aquest assumpte és a la Junta d’Accionistes, a instàncies del Govern municipal, a fi 

d’avaluar l’impacte jurídic i econòmic en tots els nivells de governabilitat de 

l’Ajuntament. Adverteix, per tant, que el Govern municipal no pot eludir la seva 

responsabilitat. 

En conseqüència, demanen a la Secretaria General i a la Intervenció 

Municipal que emetin informes sobre l’impacte d’aquests acords per a aquesta 

administració; alhora, remarca que per ser responsables com a consistori no poden 

prendre una decisió si no disposen dels informes esmentats. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que finalment arribi al Ple la votació de 

l’aixecament del recurs interposat pel Consell d’Administració d’ICB, el qual va 

transferir el problema a la Junta d’Accionistes, és a dir al Plenari. Subratlla, doncs, 

que amb la votació d’avui la sentència serà ferma. 

Dit això, es refereix al model d’externalització que l’Ajuntament de 

Barcelona ha practicat des de fa anys, i que ha comportat un grau de precarització 

molt important; i afegeix que no existeix un mapatge de les externalitzacions de 

l’Ajuntament, els instituts municipals i les empreses. Recorda, en aquest sentit, que 

en arribar al Consistori el seu grup va demanar per escrit aquest mapatge de les 
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externalitzacions, i aquest mes han entrat la demanda oralment a la comissió 

d’Economia i Hisenda, i la resposta ha estat que en dues o tres setmanes sabran 

quants treballadors i treballadores estan externalitzats, en quines condicions, i quan 

prescriuen les externalitzacions. Considera que han de conèixer en tot el seu abast el 

que qualifica de desastre neoliberal aplicat pels diferents governs de la ciutat contra 

els treballadors i treballadores. 

Observa que hi ha qui pretén fer creure que externalitzar no significa 

precaritzar i, a tall d’exemple, es refereix al cas paradigmàtic de BTV, en què 

l’empresa municipal té aproximadament setze persones i en manté dues-centes 

d’externalitzades, i que la sentència ha deixat ben clar que els seus sous estaven per 

sota del que realment els pertocava, a la qual cosa s’afegia la incertesa laboral any 

rere any. 

En conseqüència, assenyala que l’Administració, que hauria de donar 

exemple d’ocupació de qualitat, és condemnada per frau en la contractació; i qui 

denuncia l’empresa per incomplir les condicions laborals és acomiadat. 

Afirma que el seu grup votarà a favor de la proposició, i diu que no només 

consideren que s’ha d’aixecar el recurs, sinó que exigeixen la readmissió immediata 

dels treballadors i treballadores que van tenir la valentia de denunciar la cessió 

il·legal en una empresa municipal. 

 

El Sr. PISARELLO enceta el segon torn de paraules dirigint-se al Sr. Forn 

per posar de manifest que consideren que la internalització és necessària en molts 

casos, i que per aquest motiu han criticat tant la Llei Montoro, que introdueix moltes 

dificultats perquè siguin possibles, especialment en llocs estructurals de 

l’Ajuntament, on està en joc la defensa de serveis públics essencials. 

Precisa que d’ençà dels anys vuitanta la plantilla de l’Ajuntament de 

Barcelona ha disminuït de quatre mil treballadors, una disminució que en alguns 

casos podia obeir a raons de racionalització, però que en altres ha servit per 

externalitzar i precaritzar les condicions laborals. I afegeix que vol entendre que el 

Sr. Forn no defensa pas una cessió il·legal de treballadors. 

Confirma que està pendent el debat del model de televisió pública, que s’ha 

d’abordar en tota la seva complexitat, i que és un debat separat del que provoca 

aquesta sentència. I afegeix que en aquest debat el Consell d’Administració d’ICB ha 

de tenir un paper important. 

Per tant, indica que quan disposin de tots els informes i documentació els 

posaran a disposició dels grups municipals a fi de participar en la discussió del model 

de televisió. 

Precisa que tots els membres del Plenari disposen de la nota de Serveis 

Jurídics i l’informe del gerent de Recursos, que recorda que, a banda d’un càrrec de 

confiança, és un prestigiós jurista, i remarca l’existència de raons de pes per no 

recórrer contra la sentència. Fa notar, però, que fins i tot si no existís aquesta 

sentència, l’assumpte de les externalitzacions que precaritzen estaria damunt la taula, 

i que per tant s’imposa el debat. 

 

El Sr. FORN diu que està disposat a fer un debat sobre la internalització, 

però recrimina al Govern les seves contradiccions, atès que d’una banda refusa les 

externalitzacions, però si són a empreses properes a la seva formació les admeten de 

grat. Esmenta, en aquesta línia, els processos de participació, que no tenen cap 

problema a externalitzar-los si els adjudiquen a amics seus. 
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Afegeix que troba gravíssim que el Sr. Pisarello posi en dubte un informe 

dels Serveis Jurídics que diu que s’ha de recórrer contra la sentència, mentre que fa 

notar que l’informe del gerent de Recursos es limita a dues pàgines, una i mitja de les 

quals és per repetir el text de la sentència. 

 

El Sr. SIERRA reitera el suport del seu grup als treballadors de BTV; i torna 

a dir que les resolucions judicials, amb independència del rang jeràrquic del tribunal, 

són per complir-les. Admet que el recurs és un dret, però creu que en aquest cas és 

clar que s’han de readmetre els treballadors. 

Pel que fa al debat sobre el model de televisió pública, apunta que seria molt 

adequat reduir-hi la ingerència política. 

 

El Sr. CORONAS reitera que avui s’estan pronunciant sobre un aspecte 

laboral, i creu que convé respectar la sentència d’entrada i, en conseqüència, els drets 

laborals dels treballadors i treballadores. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que els preocupa que el Govern municipal, d’una 

manera reiterada, hagi considerat que els acords derivats de les proposicions i de les 

declaracions de grup no tenen cap força vinculant. Per tant, si és així, manifesta que 

no comprenen per què no ha convocat una junta general d’accionistes en aquest Ple 

per tractar aquest assumpte. 

Pel que fa a la validesa dels informes jurídics, entén que allò que s’ha 

d’avaluar és qui té la competència per recomanar recórrer contra aquesta mena de 

sentències o no, i una vegada s’ha esbrinat cal respectar-ne la validesa. Considera, 

doncs, que aquesta proposició no significa un precedent positiu en la manera de 

tractar els Serveis Jurídics de la casa. 

Conclou la seva intervenció expressant novament el suport del seu grup a la 

proposició i a favor de la sentència. 

 

El Sr. GARGANTÉ recomana als grups que s’abstinguin o votin en contra 

de la proposició que, abans de tornar a parlar d’ocupació de qualitat, pensin en BTV. 

Seguidament, recorda que qui ha portat el judici en contra dels treballadors 

ha estat el bufet Cuatrecasas, un membre del qual que acompanyava el Sr. Trias en 

els seus viatges internacionals ha estat condemnat per frau fiscal, amb una multa d’un 

milió i mig d’euros i dos anys de presó. Remarca que aquesta era la mena de bufet 

privat a què acudia el govern anterior. 

Reitera que ara s’imposa la readmissió immediata dels treballadors que han 

guanyat el judici per cessió il·legal, que no poden estar al carrer fins al maig de l’any 

vinent. 

 

El Sr. PISARELLO insisteix que hauran de tenir un debat més ampli sobre 

externalitzacions admissibles, aquelles que respectin uns estàndards socials clars i 

que no precaritzin; tanmateix, es reafirma en la defensa dels drets laborals dels 

treballadors en casos com el de BTV. 

Al Sr. Forn li fa avinent que quan vulgui parlar d’externalitzacions que es 

fan per interessos privats recordi que la seva formació té un problema que es diu 

Antoni Vives, i que la fiscalia els cridarà per parlar-ne. 
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El Sr. TRIAS demana la paraula per al·lusions personals a una persona 

absent que no es pot defensar, i ho qualifica d’inacceptable i de sectari, i la Sra. 

ALCALDESSA li denega, al·legant que en aquesta cambra es fan referències a 

persones absents en ús legítim de la paraula; i mentre no es facin comentaris 

xenòfobs, racistes, masclistes o insults personals, els criteris dels torns de paraula 

estan preestablerts. I afegeix que si els volen revisar cal que ho plantegin a la Junta 

de Portaveus. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tretze 

abstencions —emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les 

Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la 

Sra. Esteller—, i vint-i-vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori amb el 

text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: I. Manifestar el respecte a les 

decisions i acords que adopti el Consell d’Administració d’ICB, SA, com a únic 

òrgan competent per adoptar els acords relatius a la definició de la política 

estratègica, de recursos i de recursos humans del servei públic de televisió local de 

Barcelona, de conformitat amb l’article 11 del Reglament d’Organització i 

Funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona (BTV) i l’article 21 

dels estatuts de la societat esmentada. II. Sense perjudici de la independència 

inqüestionable del Consell d’Administració, i atès que per carta del president de data 

16 de novembre de 2015 es demana el criteri del Plenari del Consell Municipal com a 

Junta General d’ICB, SA, es fa la manifestació següent: Primer: Mostrar conformitat 

i per tant no recórrer contra la sentència núm. 418 del jutjat social núm. 14 de 

Barcelona respecte que són fets provats el reconeixement d’una situació de cessió 

il·legal dels quatre treballadors demandants, i, també, respecte que es trasllada a un 

altre procediment pendent la decisió de si els treballadors demandants poden 

incorporar-se a ICB, SA. Segon.- Reconèixer, en tot cas, que és a la Direcció i al 

Consell d’Administració d’ICB, SA, a qui correspon l’adopció de les decisions sobre 

l’estructura organitzativa i el dimensionament de plantilles, així com les condicions 

laborals necessàries per garantir la viabilitat de l’entitat ICB, SA. 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 2.- (M1519/1498) El Plenari del Consell Municipal acorda: A) Que el Govern municipal impulsi 

el Pla de treball dels assentaments irregulars per tal de: - Continuar l'elaboració i 

l'actualització del cens d'assentaments irregulars, així com dels nous perfils de 

persones que hi pernocten. - Seguir efectuant les inspeccions de seguretat dels 

assentaments esmentats per tal de garantir la seguretat de les persones. - Mantenir 

l'adequada atenció social a totes les persones vulnerables que preveia el Pla, 

especialment pel que fa a les alternatives d'allotjament i manutenció. - Consolidar i 

incrementar els programes que es van endegar per tal d'oferir alternatives d'inserció 

laboral, i en especial la Cooperativa de Ferralla. - Mantenir la pressió davant les 

autoritats competents espanyoles per tal de trobar respostes a la situació 

administrativa d'aquestes persones. B) Que el Govern municipal convoqui: - La 

Taula Política de Seguiment. - La Taula d'Entitats de Seguiment per tal de fer 

partícips els grups municipals i les entitats representatives de la ciutat. 
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La Sra. FANDOS fa referència a l’arribada important de persones 

immigrades a la ciutat aquesta darrera dècada. Remarca que aquest fenomen 

migratori ha patit especialment els efectes de crisi econòmica que ha afectat tot 

l’espai europeu, cosa que ha provocat un agreujament de la vulnerabilitat de moltes 

d’aquestes persones i ha generat situacions d’emergència social, com ha posat de 

manifest l’ocupació d’antigues naus industrials abandonades. 

Indica que arran d’aquesta situació, l’anterior equip de govern va dissenyar i 

desenvolupar, amb resultats contrastats, un pla d’assentaments irregulars. Precisa que 

entre els objectius del pla hi havia el de garantir la seguretat de les persones que 

ocupaven aquesta mena d’espais, sovint amb greus deficiències estructurals i de 

salubritat. De la mateixa prioritat que aquest objectiu, esmenta el de l’atenció a les 

necessitats socials més urgents, sobretot les d’allotjament i manutenció, que va 

implicar l’atenció a més de sis-centes persones; l’acollida amb recursos residencials 

de més de tres-centes vuitanta, 104 de les quals en pisos gestionats pel tercer sector. 

Continua dient que un tercer objectiu prioritari del pla era l’establiment de circuits 

d’inserció sociolaboral, que va donar recursos formatius a 280 persones, i va 

aconseguir la inserció laboral de més de noranta persones; alhora, valora propostes 

innovadores com la creació de la cooperativa de gestió de ferralla, feta conjuntament 

amb ERC, en la qual van començar a treballar quinze persones, a més de 

l’establiment de múltiples convenis amb empreses d’inserció. 

Destaca, finalment, que el pla també va servir per regular la situació de més 

de cinquanta persones, combinant l’arrelament amb la inserció laboral. 

Feta aquesta introducció, justifica la presentació de la proposició per la 

preocupació del seu grup pel que fa a l’increment del fenomen de l’ocupació 

d’aquests espais abandonats, i al canvi de tipologia de les persones que els ocupen; i 

remarca que la preocupació està incrementada per la manca d’informació sobre el fet. 

Posa de manifest que la situació que pateixen moltes d’aquestes persones vulnerables 

requereix una actuació ferma i exhaustiva, atès que la legislació de les institucions 

competents, especialment la de l’Estat espanyol, dificulta més que no pas ajuda a 

trobar solucions reals. 

Per aquest motiu, reclamen al Govern municipal que expliqui les seves 

propostes en aquest àmbit i, sobretot, que continuï elaborant el cens d’assentaments, i 

que faci les inspeccions tècniques per detectar deficiències estructurals greus en les 

naus. Afegeix que també reclamen que mantingui, i incrementi, si escau, l’atenció 

social que es presta a aquestes persones; igualment, que conservi les fórmules 

d’inserció laboral i, si és possible, que elabori projectes innovadors com la 

cooperativa de ferralla. Alhora, el convida que exerceixi la pressió institucional, 

iniciada per l’alcalde Trias, per reclamar una solució real i efectiva per a les persones 

en situació administrativa irregular. 

Pregunta al Govern si està disposat a treballar amb els grups municipals a fi 

de trobar les millors alternatives, i per a això convocar la taula política per cercar 

consensos, i manifesta que el seu grup els ofereix la seva col·laboració. 

 

La Sra. BARCELÓ avança el vot a favor de la proposició. 

Dit això, recorda que el seu grup es va referir, en la darrera sessió de la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, als col·lectius que viuen al carrer, i 

expressa que, fa dos anys, després del desallotjament de les naus ocupades al 

Poblenou, un total de 420 persones, segons el cens de l’Ajuntament, malviuen en 

assentaments insalubres repartits per la ciutat. 
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Igualment, assenyala que al Districte de Sants-Montjuïc hi ha un col·lectiu 

que passa el dia amb les seves pertinences als jardins de les Hortes de Sant Bertran, 

al carrer Carrera del Poble-sec, i consideren que la solució no és posar blocs de pedra 

perquè no es puguin arrecerar sota el ràfec dels edificis veïns. 

Continua dient que Ciutadans va presentar una proposició, aprovada per 

unanimitat en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’octubre, amb què 

denunciava l'existència de màfies vinculades a l’ocupació il·legal d’habitatges als 

districtes de Sant Andreu i Nou Barris, i proposava un estudi del fenomen i les 

maneres d'abordar-lo, tot i que afirma que a data d’avui no saben res i, per tant, han 

presentat una pregunta en aquesta sessió. 

Destaca que les dades posen de manifest que cada sis dies mor una persona 

sense llar al país, que es calcula que són unes trenta mil, un 40% de les quals viu al 

carrer i pateix agressions. Precisa que a Barcelona són prop de nou-centes les 

persones sense sostre. Afegeix que una dada que cal tenir en compte és que entre les 

persones sense sostre i amb problemes d’alcoholisme o altres addiccions hi ha un alt 

índex de suïcidis. 

Subscriuen que calen projectes per detectar, actuar i prevenir la seguretat de 

les persones que viuen al carrer i augmentar el nombre de projectes per a la 

reinserció social, i posa com a exemple la cooperativa de ferralla. 

Subratlla la importància de reforçar els mecanismes de detecció de 

necessitats alimentàries als menjadors socials i albergs per a persones sense sostre. I 

fa avinent que el seu grup aposta pel servei d’acollida i assistència les vint-i-quatre 

hores del dia, amb la inclusió de programes de reinserció social i laboral, suport 

psicològic i assistència mèdica. Afegeix que, amb l’objectiu d’entendre i aconseguir 

la reinserció de les persones sense llar, cal potenciar la figura dels educadors de 

carrer, atès que consideren vital el tracte i el seguiment individualitzats. 

Quant a les polítiques d’habitatge, remarca que són clau per a la reinserció 

de les persones sense sostre, motiu pel qual consideren que cal augmentar els ajuts 

als programes. 

Diu que els sorprèn que en la proposta es demani pressionar el Govern 

central, i afirma que el seu grup creu més en el diàleg, més encara quan es refereix a 

polítiques socials. 

Finalment, confirma que donen suport a la continuïtat de la taula d’entitats 

de seguiment, i expressa l’objectiu i el compromís del seu grup per participar-hi. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia, al seu torn, el vot favorable a la proposició, 

tot i que amb algunes consideracions. 

Creuen que no poden parlar només d’uns assentaments concrets, atès que a 

Barcelona hi ha força llocs on malviuen persones sense llar, les que no reben cap 

mena de prestació, i que si en cobren alguna és de 282 euros, amb la qual no es 

poden permetre pagar el lloguer d’una habitació. 

Fa notar que la majoria de persones sense llar han convertit algun parc de la 

ciutat en casa seva i reben assistència dels serveis socials i de les ONG per menjar, 

però pateixen la insuficiència de places als albergs municipals per passar-hi la nit. 

Posa de manifest que altres persones sense sostre han fet l’opció d’ocupar 

espais privats o públics en naus, fàbriques i edificacions abandonades, o en solars 

amb estructures d’allotjament precàries com poden ser barraques o vehicles. I es 

refereix al fet que, fa pocs dies, la Fundació Arrels ha fet públic que a Barcelona hi 

ha nou-centes persones que dormen al carrer i, per tant, es pregunten si hi ha prou 

places per facilitar-los un allotjament, especialment a l’hivern. 
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Demana al Govern que, davant aquesta situació d’emergència, que afecta els 

drets humans més elementals, i en la mesura de les seves possibilitats i competències, 

treballi per garantir un sostre digne a aquestes persones. 

Afegeix que cal facilitar un permís temporal de residència i de treball als 

habitants de les naus que no tenen papers, sense exigir-los el requisit de tenir un 

contracte de treball, tal com es va fer amb les persones desallotjades de les naus del 

carrer Puigcerdà i Pere IV. 

Subratlla, doncs, que cal buscar i crear espais on els habitants dels 

assentaments puguin desenvolupar activitats que els permetin subsistir, com ja es va 

fer en el mandat anterior, a proposta d’ERC, amb la creació de la cooperativa per a la 

recollida i comercialització de ferralla, que va començar a funcionar al districte de 

Sant Martí fent servei a domicili i gratuït. Destaca que el seu objectiu era donar feina 

i regularitzar la situació d’algunes de les persones que vivien en assentaments, i en 

aquest cas valora com un èxit l’objectiu de la cooperativa, atès que la majoria de 

persones han pogut regularitzar la seva situació administrativa. 

En conseqüència, entenen que cal trobar solucions que incloguin l’impuls a 

altres projectes d’economia social, tenint sempre en compte la perspectiva de gènere i 

la formació bàsica. 

Atès que el Govern municipal ja s’ha manifestat en contra de qualsevol 

desallotjament dels assentaments, li demanen que faci seu el compromís adquirit 

durant el mandat anterior d’impulsar un pla integral d’assentaments i regular-los; que 

estableixi línies d’actuació consensuades amb els grups municipals; que cerqui noves 

vies d’abordatge per a aquestes situacions; que busqui consens amb la taula del tercer 

sector, i que es comprometi a trobar un allotjament digne i oportunitats de 

sosteniment econòmic per als col·lectius dels assentaments. 

Reconeix les actuacions positives que s’han fet, que impliquen compartir 

coneixement i experiència, actuar amb projectes concrets i impulsar la innovació i 

definició del model d’atenció a les persones sense llar, sensibilitzar la ciutadania i 

contribuir a la formació de les persones que treballen en l’atenció d’aquest col·lectiu. 

Conclou que el que necessiten aquestes persones és una solució integral que 

inclogui una alternativa d’habitatge, treball i regularització de la seva situació 

administrativa. 

 

La Sra. ANDRÉS comparteix les reflexions dels grups de Ciutadans i 

d’ERC, i se centra en el cos de la proposició, que avança que hi votaran a favor. 

Posa en relleu que una de les fites que enorgulleix la ciutat és l’eradicació 

del barraquisme en indrets com el Somorrostro o el Camp de la Bota, però alerta que 

els assentaments irregulars constitueixen el nou barraquisme, amb infrahabitatge, 

condicions poc humanitàries i molta vulnerabilitat social. Consideren, per tant, que 

Barcelona ha d’afrontar la solució a aquest nou repte. 

Recorda que l’alerta sobre els assentaments la va donar el seu grup el març 

del 2012, i l’octubre del mateix any l’alcalde Trias va presentar una mesura de 

govern, que implica un treball de llarg recorregut molt complex, i que el seu grup 

demanava explícitament que no s’estigmatitzés els col·lectius que viuen en aquesta 

mena d’assentaments ni per nacionalitat, raça o ètnia. I afegien la necessitat d’establir 

un calendari d’accions i un pressupost per abordar-les. 

En conseqüència, avui donen suport a la proposició perquè volen saber 

quines accions s’estan duent a terme i el cens actual; quines possibilitats té el Govern 

de complir amb les propostes que feia com a Barcelona en Comú, abans d’assumir 

l’alcaldia de la ciutat. Recorda que el febrer d’enguany assenyalava que calia fer un 

padró sense domicili de les persones dels assentaments a fi que poguessin accedir a la 

sanitat pública; facilitar un permís temporal de residència i de treball sense exigir el 

requisit del contracte de treball, a fi de facilitar unes condicions d’arrelament social 
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més factibles, i buscar activitats que permetin subsistir. Afegeix que Barcelona en 

Comú també parlava d’impulsar projectes d’economia social diferents de la 

cooperativa de ferralla. 

Per tant, manifesta que volen saber si actualment el Govern està duent a 

terme algunes de les mesures que ha esmentat, quines dificultats troba i de quina 

manera hi poden col·laborar. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que comparteixen amb el grup proposant la 

preocupació sobre els assentaments irregulars que afecten, sobretot, el districte de 

Sant Martí. Igualment, subscriuen que hi ha manca d’informació sobre el nombre 

d’assentaments. 

En conseqüència, assenyala que subscriuen la part de la proposició que 

tracta de l’actualització del cens i el manteniment de l’atenció social a les persones 

que viuen als assentaments. Per tant, se sumen també a la demanda de convocatòria 

de la taula de seguiment, atès que fa cinc mesos que no s’ha reunit. 

Tanmateix, diu que discrepen amb el fet que a la proposta no s’esmentin les 

molèsties que generen alguns d’aquests assentaments als veïns; i no estan d’acord 

que s’hagi de donar un tracte de favor per part dels serveis d’estrangeria a les 

persones que els ocupen. I afegeix que tampoc estan convençuts que la millor solució 

sigui que l’Ajuntament munti una cooperativa per a aquests casos concrets, atès que 

pot significar un greuge comparatiu amb milers de persones en unes situacions 

similars, o amb les noranta mil persones aturades a Barcelona. 

Per tant, manifesta que, atès que subscriuen alguns aspectes de la proposició 

però d'altres no, el seu grup s’abstindrà. 

 

La Sra. LECHA es refereix a la denúncia que el gener del 2013 va fer la 

xarxa de suport als assentaments perquè la primera mesura del pla d’assentaments 

irregulars va ser el desallotjament d’una de les naus del carrer Zamora, en què 

l’operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional va 

actuar violentament amb gas pebre i va detenir vuit persones. 

Subratlla que aquesta va ser la primera mostra del pla elaborat pel Govern 

de CiU, i que va provocar que els desallotjats quedessin desarrelats del barri, i que 

trenta dies més tard encara no haguessin pogut recuperar les seves pertinences. 

Continua explicant que el maig del mateix any tan sols dinou persones 

s’havien pogut acollir al pla perquè l’acolliment estava condicionat a disposar de 

documentació. Precisa que s’havia ofert allotjament en albergs, cosa que suposava un 

impediment de guanyar-se la vida per no poder-hi emmagatzemar els materials que 

procuraven la subsistència. 

Afegeix que el desallotjament el juliol del 2013 de la nau del carrer 

Puigcerdà es va sumar als sis anteriors, amb accions promogudes per l’Ajuntament, 

que justificava les intervencions per raons de seguretat. Concreta que aquest nou 

desallotjament va afectar prop de tres-centes persones, que es van haver de 

redistribuir elles mateixes en altres espais. 

Remarca que la manca de regularització agreujava la possibilitat de 

detenció, amb la qual cosa l’ingrés al CIE i l’ordre d’expulsió podia ser la realitat 

immediata. En aquest sentit, indica que entitats de suport als assentaments van deixar 

clar que la intenció de l’Ajuntament era eradicar-los, atès que la conseqüència de les 

actuacions repressores va ser una política d’agreujament de la situació d’exclusió 

social, en acabar amb les estratègies de subsistència de les persones que vivien als 

assentaments. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

57 

 

En conseqüència, posa de manifest que les promeses de l’Ajuntament 

d’habitatge i feina per a les persones afectades contrastaven amb les respostes reals, 

atès que el 2013 només es van oferir cinc pisos i cinc llocs de treball, i només per a 

persones amb la situació administrativa regularitzada. 

Denuncia que les actuacions anaven més encaminades a la restitució de les 

naus a la propietat privada, més que no pas a allò que postulava el pla. Entenen que 

el pla, com moltes altres de les iniciatives impulsades durant el mandat anterior, és la 

justificació d’una política que, a la pràctica, criminalitza, exclou i respon amb 

accions de repressió contra les persones migrades, que són l’últim graó en la cadena 

d’opressió de l’economia capitalista. 

Fa avinent que el Consell d’Immigració s’hauria de convertir en un ens 

d’atenció i acollida a les persones immigrants, amb els recursos i les competències 

suficients per desenvolupar programes d’inserció social i laboral dels nouvinguts, 

així com descentralitzar els programes i que cada districte pugui disposar d’una 

oficina d’atenció a les persones immigrants, amb capacitat de donar informació, 

assessorament i suport, atendre i recollir denúncies per motius xenòfobs, racistes, i 

amb la dotació pressupostària i de plantilla suficients. 

Remarca que la solució no passa per crear incomptables plans, taules de 

treball, comissions, sinó per dotar de contingut i de pressupost i, sobretot, per 

l’aplicació de polítiques honestes i de servei a les persones. 

 

La Sra. ORTIZ fa notar l’oportunitat d’abordar aquest assumpte, tenint en 

compte que ahir va ser el Dia Internacional de les Persones sense Llar, i entén que és 

més oportú fer el debat en el context del ple, que no pas a base de titulars. 

Considera els assentaments com una manifestació del sensellarisme, que és 

fruit de la doble exclusió a l’accés a l’ocupació i de l’exclusió residencial, i que la 

problemàtica requereix un abordament de més abast que centrar-la en l’espai públic o 

les situacions de risc. 

Indica que han fet una esmena de matís a la proposició que inicialment havia 

presentat el grup de CiU, i ratifica que subscriuen que es demani al Govern de 

mantenir l’oficina del pla d’assentaments i les intervencions, que és el que s’està fent 

doblant els esforços, no tant des de la perspectiva de l’eradicació dels assentaments, 

sinó sobretot per minimitzar els riscos a les persones que hi habiten i per oferir-los 

alternatives viables. 

Insisteix que la primera obligació com a govern és eradicar allò que provoca 

el sensellarisme a la ciutat; i remarca que no poden obviar aquest aspecte si realment 

volen fer un salt endavant per passar de les mesures assistencials a abordar l’origen 

de la problemàtica. 

Concreta que en el cas dels assentaments hi ha, d’una banda, l’exclusió 

residencial, que requereix polítiques valentes de mobilització d’habitatge buit. I tot 

que valora els passos fets pel Govern de CiU, creu que han de reconèixer el paper de 

la societat civil, de les entitats, dels veïns i veïnes del Poblenou per exigir una reacció 

del Govern municipal davant el problema dels assentaments. Afegeix que consideren 

que aquesta política s’ha de fer amb les entitats i la societat civil, i, alhora, valoren la 

xarxa d’atenció a les persones sense llar com un instrument per tenir en compte. 
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Entén que és en aquest context més global que han de treballar, i no 

fragmentar les diverses casuístiques d’exclusió residencial. Afegeix que l’exclusió 

administrativa que promouen lleis injustes de l’Estat i de la UE no ofereixen 

alternatives. En aquest sentit, diu que li sorprèn la insensibilitat del PP, que expressa 

que els molesten els assentaments però, a canvi, no fa res per promoure acords per 

regularitzar la situació de les persones que hi viuen. 

 

La Sra. FANDOS agraeix els vots favorables a la proposició emesos per la 

majoria de grups del Consistori. 

Tot seguit respon algunes intervencions afirmant, en primer lloc, que el 

govern anterior va treballar per a totes les persones sense llar de la ciutat, però apunta 

que la tipologia de les persones que estan en assentaments són diverses. Per tant, 

consideren que és essencial que es continuï actuant als assentaments, ja siguin en 

naus o altres espais, especialment per la situació administrativa irregular de moltes de 

les persones que hi habiten i que dificulta molt més l’actuació dins un projecte global 

per a les persones sense llar. 

Replica a la Sra. Lecha que les dades que ha donat no són correctes, i 

ratifica que durant el mandat anterior es van atendre més de sis-centes persones i es 

van donar recursos residencials a més de tres-centes vuitanta; i que es van inserir 

laboralment més de noranta persones, a banda de les quinze persones ocupades en la 

cooperativa de ferralla. 

Admet que pot no ser suficient, però nega que en cap cas van actuar perquè 

els molestessin els assentaments o per la voluntat de buidar-los. Altrament, precisa 

que sí que els preocupava la seguretat de les persones en unes naus en un estat 

estructural francament perillós. 

Dit això, subscriu que no s’han de fer polítiques assistencialistes, i defensa 

que sempre han treballat en polítiques preventives i, evidentment, honestes. 

Per tot plegat, diu que estan convençuts que cal continuar el pla 

d’assentaments; i sobretot demana al Govern que continuï les inspeccions, no pas 

amb la voluntat de desallotjar les persones, sinó perquè és important per a la seva 

seguretat. 

Convida el Govern, doncs, a convocar els grups municipals per explicar-los 

les actuacions en aquest àmbit, especialment perquè és una feina que han de fer 

conjuntament. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que hi ha mecanismes per abordar la 

problemàtica de les persones sense llar que viuen als carrers, i altres, no 

necessàriament coincidents, per a les persones estrangeres en situació irregular que 

viuen en assentaments en solars privats, que requereixen una actuació urbanística en 

la ubicació, així com una política coordinada a fi de valorar com es resolen les 

situacions d’irregularitat administrativa, a més d’actuacions per proporcionar un 

habitatge. 

 

La Sra. LECHA posa en relleu la tendència a negar les dades que no 

agraden. I pregunta a la Sra. Fandos què significa atendre sis-centes persones, i quina 

mena de recursos els proporcionen. 

 

La Sra. FANDOS no dubta que la Sra. Lecha va ser in situ en alguns dels 

assentaments, però confirma que l’Ajuntament es basava en informes tècnics 

contrastats. 
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S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tres 

abstencions —emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, tres 

vots en contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira —, i trenta-

cinc vots a favor de la resta de membres del Consistori amb el text transaccionat 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: A) Que el Govern municipal 

impulsi el Pla de treball dels assentaments irregulars per: - Continuar l'elaboració i 

l'actualització del cens d'assentaments irregulars, així com els nous perfils de 

persones que hi pernocten. - Seguir efectuant les inspeccions de seguretat dels 

assentaments esmentats per tal de garantir la seguretat de les persones. - Mantenir 

l'adequada atenció social a totes les persones vulnerables que preveia el pla, 

especialment pel que fa a les alternatives d'allotjament i manutenció. - Consolidar 

i incrementar els programes que es van endegar per tal d'oferir alternatives 

d'inserció laboral, i en especial la Cooperativa de Ferralla. - Mantenir la pressió 

davant les autoritats competents espanyoles per tal de trobar respostes a la situació 

administrativa d'aquestes persones. B) Que el Govern municipal convoqui la 

Taula Política de Seguiment i garanteixi el seguiment d’aquest pla per part de les 

entitats que treballen en aquest àmbit. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 3.-(M1519/1488) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que l'alcaldessa de Barcelona com 

a responsable directa de la seguretat a la ciutat, prengui les mesures oportunes per 

tal de garantir les condicions de seguretat davant la situació d'emergència i: 

Convoqui de forma urgent la Junta de Seguretat de Barcelona amb la finalitat 

d'actualitzar els protocols d'actuació de tots els serveis davant una situació 

d'emergència. Que estableixi els mecanismes de coordinació i cooperació de tots 

els cossos i forces de seguretat que hagin d'implicar-se davant una situació 

d'emergència a Barcelona. Que davant la percepció d'inseguretat que s'ha produït a 

Barcelona com a conseqüència de no detectar proximitat ni prevenció de la 

Guàrdia Urbana als carrers de Barcelona, incrementi la seva presència amb la 

finalitat d'evitar que tornin a aparèixer activitats delictives als carrers de la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS es felicita per la ràpida resposta a la proposició 

presentada pel seu grup aquest dilluns i donada a conèixer l’endemà als grups 

municipals. Afegeix que aquesta mateixa setmana l’alcaldessa s’ha reunit amb els 

responsables de seguretat de tot Catalunya, i ahir dijous van ser requerits els 

presidents dels grups municipals per explicar-los la presa de decisions sobre 

aquesta qüestió. 

Dit això, indica que aquesta iniciativa que presenten té com a objectiu 

garantir que tots els serveis de la ciutat estiguin a punt en cas que es produeixi 

alguna mena d’emergència. 

En aquest sentit, destaca la significació de Barcelona no només com a 

capital mediterrània, sinó també com una ciutat d’àmbit internacional, on 

qualsevol cosa que hi passi té un ressò enorme, de manera que no és aliena a la 

situació d’emergència que s’està vivint a tot Europa. 

Remarca, també, la importància de les seves infraestructures, i assenyala 

que en molts punts de sortida i d’entrada de la ciutat hi ha situacions de col·lapse 

per obres, per la qual cosa encara s’imposa més cura en la preparació de qualsevol 

situació d’emergència, també pel que fa als serveis de protecció civil, 

d’emergències, seguretat i serveis mèdics. 
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Precisa que la seva proposició va en aquesta línia, motiu pel qual 

sol·licitaven a l’alcaldessa que, davant una possible amenaça, convoqués la Junta 

Local de Seguretat, que és el màxim òrgan de coordinació en matèria de seguretat a 

la ciutat, en què són representats tots els responsables de l’àmbit de la seguretat i 

altres institucions, a fi de garantir la coordinació de tots els serveis i, sobretot, la 

posada a punt de tots els serveis d’emergència en cas d’una situació de crisi. 

 

El Sr. FORN agraeix la modificació del text inicial de la proposició en el 

sentit de no incloure en el mateix àmbit de la seguretat qüestions que, al seu parer, 

eren molt diferents i que, alhora, implicaven actors molt diversos. 

Observa que a l’exposició de motius el grup proposant se centra en la 

situació d’alerta que viu el país i el continent europeu arran dels recents atemptats a 

París i de l’amenaça jihadista. Considera que aquesta qüestió ha de superar el debat 

polític, i que requereix unitat d’actuació i exigeix fer confiança i donar tot el suport a 

professionals i governs que tenen responsabilitats en la matèria. 

Diu que l’obligació del Consistori és traslladar tranquil·litat a la ciutadania i 

fer la feina que li pertoca. Es refereix al fet que, com a municipi, tenen com a òrgan 

de coordinació en matèria policial la Junta Local de Seguretat, en la qual participen 

els òrgans de seguretat que operen a la ciutat, que és qui ha de marcar les línies 

prioritàries en la matèria. 

Afegeix que coneixen que l’alcaldessa ja s’ha reunit amb el conseller de 

Seguretat i, per tant, consideren que aquest és el camí per on cal continuar circulant a 

fi de garantir amb eficàcia, i també amb prudència, la seguretat i traslladar 

tranquil·litat a la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS observa que entre el redactat inicial i el final de la 

proposició s’ha produït algun canvi que cal tenir en compte. Fa notar que la proposta 

inicial barrejava conceptes com convivència, seguretat i ordre públic que han quedat 

esmenades. 

Això no obstant, considera que cal tenir en compte que la Junta Local de 

Seguretat es va reunir fa dues setmanes escasses, i precisa que esta composta pels 

cossos de seguretat que operen a la ciutat més la fiscalia i la judicatura, de manera 

que consideren que hi manquen molts agents implicats en una possible emergència, 

com és el cas de protecció civil, bombers, serveis mèdics, ambulàncies, hospitals, 

coordinació de la mobilitat o emergències socials. 

Entenen, igualment, que les accions de coordinació entre cossos policials ja 

es fan sense que les hagi de demanar aquest ajuntament, ja sigui per les 

circumstàncies d’alerta en què es troba la ciutat —i en què ja es trobava abans dels 

atemptats de París—, com en circumstàncies normals. 

No nega que hi hagi riscos, d’atemptat terrorista o de catàstrofe natural, 

alguns dels quals són fàcilment evitables; tanmateix, manifesta que com a grup 

municipal tenen absoluta confiança en els cossos de seguretat i els serveis 

d’emergències de la ciutat per abordar aquests riscos, i reitera que no creuen que 

hagin de funcionar a cop de votació en aquesta cambra. 

Observa que si l’objectiu de la proposició és que tots els grups del 

Consistori es quedin tranquils constatant que el funcionament és el que acaba 

d’esmentar, potser hauria estat més adequat demanar una compareixença. De manera 

que considera que si el que volen són titulars ja disposen de programes de televisió 

sensacionalistes, 
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que són els que realment generen alarmisme entre la població. Altrament, insisteix 

que aquest consistori ha de traslladar tranquil·litat a la ciutadania. 

En conseqüència, anuncia el vot contrari a la proposició de Ciutadans, 

perquè no és des d’aquest Plenari que s’han de donar les instruccions. 

 

El Sr. COLLBONI diu que el seu grup és del parer que en matèria de lluita 

antiterrorista s’ha de fer molt i parlar poc; i valora que el comissionat de seguretat i 

l’alcaldessa, durant el darrer episodi d’inseguretat a Europa, hagin mantingut uns 

nivells d’informació correctes amb el seu grup, i que pensen que és la línia que ha de 

seguir el Govern de la ciutat. 

Consideren que els grups de l’oposició, en circumstàncies d’emergència i de 

risc a la vida de les persones, d’atac contra les llibertats col·lectives, s’han de posar al 

costat dels governs, governi qui governi a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, i han 

de fer confiança als cossos i les forces de seguretat. 

Entén que avui podrien posar en qüestió l’oportunitat d’aquesta proposició, 

totalment legítima, d’altra banda. En conseqüència, el seu grup ha optat per treballar 

les esmenes per fer-la més còmoda per a tothom, i generar el menor risc d’alarma 

social possible; afegint-hi que una de les conseqüències col·laterals que pot tenir el 

terrorisme jihadista és en termes de convivència, de defensa de les llibertats, de 

pluralisme ideològic, religiós i ètic de les societats obertes; per tant, anuncien el vot 

favorable del seu grup. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ anuncia el vot favorable del grup del PP a la 

proposició, gràcies a la transacció del text inicial en la direcció que entén que 

comparteix una gran majoria del Consistori: treballar i tranquil·litzar. Precisa que, en 

l’àmbit de les seves responsabilitats, han de treballar per garantir la màxima seguretat 

i capacitat de resposta en cas que es produís un atemptat terrorista; i, alhora, 

transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, que sàpiga que s’està 

treballant amb intensitat i les màximes garanties d’eficàcia, també per articular tots 

els mecanismes de resposta ciutadana. Precisa que es treballa en l’obligada 

coordinació de tots els cossos policials i forces de seguretat, i també amb plena 

garantia d’eficàcia dels serveis municipals i altres administracions per respondre. 

Es refereix al diàleg entre la Conselleria d’Interior i l’Alcaldia, i entre les 

policies locals i Mossos d’Esquadra, i tot i que considera que la Junta Local de 

Seguretat pot tractar la qüestió, fa notar que no és l’òrgan específic de prevenció i 

lluita contra l’amenaça terrorista, i tampoc de resposta. Tanmateix, confirma que això 

no fa incompatible que es pugui convocar, i aprofita per recordar que està obligada a 

reunir-se cada trimestre. 

Justifica que la Junta tampoc no és l’òrgan de resposta perquè no hi són 

presents serveis com Protecció Civil i altres serveis municipals que són 

imprescindibles, alhora que afegeix que la convocatòria de la Junta Local de 

Seguretat no és incompatible amb la del Consell de Seguretat Urbana. 

Puntualitza que la informació no es comparteix al cent per cent entre aquests 

òrgans, justament per no afectar la seva eficàcia en la lluita contra el terrorisme; però 

sí que aquest ajuntament està obligat a disposar dels serveis perfectament activats per 

“al minut després” en cas que es produís un atemptat terrorista, entre els quals els 

serveis sanitaris, d’atenció psicològica, d’informació a la població, mobilitat i 

respostes davant situacions de pànic de la ciutadania. 

Afegeix que també forma part de l’obligació municipal garantir que els 

agents de la Guàrdia Urbana rebin una formació adequada i que disposin dels mitjans 

humans i materials necessaris, atès que són la primera força policial en acudir en cas 

d’atac. 
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Entén que aquesta és l’obligació d’aquesta administració, que no és 

incompatible, reitera, amb la de tranquil·litzar la ciutadania, conscients que en la 

lluita contra el terrorisme el risc zero no existeix. 

 

El Sr. GARGANTÉ avança que el seu grup votarà en contra de la proposició 

en considerar que és perillosa, no només perquè genera alarmisme, sinó perquè 

aquest alarmisme pot comportar reaccions adverses envers la comunitat musulmana, 

que és la que més pateix els atacs d’ISIS. 

Consideren que la seva obligació seria preguntar-se qui arma, qui entrena i 

qui finança aquesta mena d’organitzacions, i potser tindran grans sorpreses, i aprofita 

per recordar com es va decidir intervenir a l’Iraq fa uns anys. 

En aquest sentit, al·ludeix a la roda de premsa que fa poc va fer en aquest 

ajuntament la delegada del Moviment de Dones Kurdes, en què es va referir a 

l’atemptat que ISIS va dur a terme a Ankara, i creu que si escolten la seva explicació, 

la propera vegada que rebin una invitació del Consolat de Turquia s’ho pensaran 

dues vegades. 

Igualment, recorda que justament avui fa trenta-set anys de la fundació del 

PKK, Partit dels Treballadors del Kurdistan, que a dia d’avui són els que lluiten a 

peu de carrer i poble a poble contra l’embat d’ISIS. 

Manifesta que per a la CUP és essencial oposar-se a l’imperialisme dels 

Estats Units i la Unió Europea, i als seus monstres aliats, Aràbia Saudí, Israel, 

Kuwait, Turquia i Qatar, entre altres, i els seus esbirros d’ISIS. 

En conseqüència, convida tothom a assistir el proper dissabte a les cinc de la 

tarda a la plaça Universitat a una manifestació contra l’imperialisme i la seva guerra i 

la lluita pels drets humans. 

 

La Sra. ALCALDESSA, que intervé en nom de Barcelona en Comú, fa 

avinent a la Sra. Mejías que li sorprèn que una persona professional de la política 

com ella cometi el que qualifica d’imprudència, més encara quan la resta de grups 

municipals li van advertir, i que s’hi ratifiqui amb la presentació d’aquesta proposició 

i amb el to amb què ho fa, afirmant que gràcies a la seva proposició s’havia actuat. 

Rebat aquesta afirmació, i precisa que totes les actuacions que la Sra. Mejías 

ha esmentat ja estaven previstes al marge de la proposició. Fa notar, igualment, que 

la proposició inicial de Ciutadans arriba a aquest Ple millorada i matisada, atès que el 

redactat inicial era un despropòsit absolut, tal com li van fer saber tots els grups 

municipals, en un intent d’emprar en clau electoralista la seguretat de la ciutat i la 

lluita antiterrorista. 

Dit això, remarca que allò que importa és la tranquil·litat de la ciutadania, i 

confirma que poden estar ben segurs en aquest aspecte, atès que els serveis d’aquest 

ajuntament estan a ple rendiment. En aquest sentit, recorda que la mateixa nit dels 

atemptats a París, la primera cosa que va fer va ser posar-se en contacte amb tots els 

presidents de grup, i que es van trobar; i que, des de llavors ençà, la seva prioritat ha 

estat que els serveis de l’Ajuntament estiguin en màxima alerta, i així ho han fet 

saber al comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, que s’ha posat en contacte amb 

els serveis tècnics, i s’ha convocat el Pla d’emergència i la Junta de Seguretat. 

Per tant, no entén quin sentit té que, quan ja se sap que s’ha convocat la 

Junta Local de Seguretat, demanar que es torni a convocar, tal com demana la 

proposició; i més quan tenen la certesa que s’està fent tot el que es pot i que els 

cossos policials estan coordinats i que tots els grups municipals tenen informació 

respecte d'aquest tema. De manera que l’única cosa que pot fer es preguntar-se fins a 

on pensen arribar amb aquesta estratègia electoralista. 
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Finalment, i per a la tranquil·litat de la ciutadania, reitera que el Pla 

d’emergències s’ha reunit regularment, que la coordinació entre cossos policials és 

màxima, i que han mantingut reunions amb el conseller d’Interior; i, sobretot, 

recorda que Barcelona té una amenaça com la té qualsevol país que ISIS ha 

considerat aliat en la seva contra, i com a ciutat de projecció en l’àmbit internacional, 

malgrat que no s’hagi concretat una alerta d’atemptat a la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix els elogis que l’alcaldessa ha fet a la seva 

professionalitat política, però lamenta que menteixi. Puntualitza que l’alcaldessa va 

reunir tots els presidents de grup per posar-los en coneixement que havia tingut una 

reunió amb el conseller d’Interior, i per la iniciativa que Ciutadans portaria al ple 

d’avui per saber en quina situació estaven els serveis d’emergència d’aquest 

ajuntament. 

Defensa que la proposta del seu grup s’ha fet des la més absoluta honestedat 

política, perquè els preocupen les obres que actualment s’estan fent en els accessos a 

la ciutat, sobretot perquè ara més que mai la ciutat ha de tenir a punt el Pla 

d’emergències i el Pla de prevenció. 

Replica al Sr. Coronas que no busquen ni titulars i nega que es tracti 

d’oportunisme, i puntualitza que el que han portat a debat avui és una qüestió que és 

competència de l’Ajuntament de Barcelona: la convocatòria de la Junta Local de 

Seguretat per garantir que tots els serveis d’emergències de la ciutat estiguin a punt, 

tenint en compte la importància de les infraestructures de la ciutat i que, en alguna 

ocasió, ha estat assenyalada com a objectiu terrorista. 

Insisteix que tot això és responsabilitat directa de l’alcaldessa, que va 

assumir personalment la seguretat de la ciutat; i afegeix que no havien tingut cap 

notícia d’una reunió recent de la Junta Local de Seguretat per tractar aquest assumpte 

–entén que altres grups deuen tenir informació privilegiada–, i per això ho 

demanaven en la seva proposició. 

 

El Sr. FORN precisa que en aquest debat es tractava de posar damunt la 

taula una problemàtica que requereix unitat d’acció i de missatge, tanmateix, tem que 

si continua per aquesta línia en pot sortir un missatge ben contrari. 

Es ratifica en el que ha manifestat en la seva primera intervenció, és a dir, 

que fan plena confiança als professionals, als responsables de seguretat, i reitera que 

cal adreçar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, que entén que és allò que 

pertoca a aquest Plenari. 

 

El Sr. CORONAS indica a la Sra. Mejías que són testimonis oculars que la 

reunió de la Junta Local de Seguretat es va fer, atès que va tenir lloc a la mateixa 

planta on hi ha les dependències del seu grup, i que aquesta és tota la informació 

privilegiada que tenen. 

Diu que no s’acaba de creure l’afirmació de la presidenta del grup que no 

volien generar alarmisme amb aquesta proposició, però entén que no han aconseguit 

generar dubtes sobre els dispositius de seguretat i d’emergències de la ciutat, que 

estan preparats. 

Considera que malgrat que sempre hi ha riscos han d’emetre un missatge de 

calma a la ciutadania, i recorda que ja s’han evitat abans atemptats a la ciutat. 
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El Sr. COLLBONI repeteix que en aquestes situacions és millor parlar poc i 

fer molt i, per tant, renuncia a aquest segon torn d’intervenció, i només recorda que 

com a responsables polítics els pertoca evitar la fractura social per raons d’ètnia, 

religió o de raça que pot provocar aquesta nova amenaça terrorista. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta novament la plena confiança en els 

serveis tècnics d’aquest ajuntament, que confirma que es reuneixen regularment a la 

taula de resiliència i altres espais de coordinació entre els serveis tècnics i altres 

administracions. 

Confirma, doncs, que aquest ajuntament està molt més preparat que altres 

per fer front a situacions d’emergència en general, que ara s’adapten al risc concret 

del terrorisme jihadista. 

Recorda que l’antiterrorisme no és competència de l’Ajuntament, el qual 

s’ha posat a plena disposició d’Interior que és a qui correspon, i reitera que els 

serveis municipals funcionen a ple rendiment per reaccionar en cas que passés res a 

la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix les esmenes presentades pels grups del PP i del 

PSC pel seu to constructiu, sobretot quant a demanar garanties d’una bona 

informació de la situació, i molt especialment les seves aportacions relatives a la 

convivència a fi d’evitar qualsevol mena de conflicte en una situació d’emergència. 

 

S’APROVA la proposició/declaració de grup en debat amb dinou vots en 

contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les 

Sres. Benedí i Capdevila, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i 

vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del Consistori amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: Que l'alcaldessa de Barcelona com 

a responsable directa de la seguretat a la ciutat, prengui les mesures oportunes per tal 

de garantir les condicions de seguretat davant la situació d'emergència i: Convoqui 

de forma urgent la Junta de Seguretat de Barcelona amb la finalitat d'actualitzar els 

protocols d'actuació de tots els serveis davant una situació d'emergència. Que 

estableixi els mecanismes de coordinació i cooperació de tots els cossos i forces de 

seguretat que hagin d'implicar-se davant una situació d'emergència a Barcelona. Que, 

en general, i també en el marc de la Junta, s’estableixin les polítiques de prevenció i 

informació als ciutadans per garantir la convivència, la defensa dels drets de tots els 

ciutadans i ciutadanes i evitar qualsevol intent de fracturar la societat o confrontar les 

persones per raons d’ètnia, origen, pensament o religió. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 4.- (M1519/1491) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal elabori, en 

el termini de 3 mesos, un pla de desenvolupament econòmic per a la Barcelona nord, 

amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat econòmica, crear ocupació i garantir la 

inversió pública per dotar de nova centralitat aquesta zona de la ciutat. 
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El Sr. BOSCH reconeix que cal parlar de l’Administració, del dia a dia de 

Barcelona, però també ho han de fer del demà, de quina ciutat volen per a les 

generacions que els segueixen i les que vindran. Considera que és essencial no 

abandonar-se a l’atzar, al laissez faire, laissez passer. Per aquest motiu justifica la 

presentació d’un pla per al desenvolupament econòmic de la Barcelona nord, al qual 

el Govern ha presentat una esmena, que accepten, en el sentit que s’ampliï el termini 

per redactar-lo de tres a sis mesos, perquè el que volen és que es faci i es completi, i 

que es tiri endavant. 

Posa en relleu que el pla afecta uns barris on viu pràcticament una tercera 

part de la població, on les classes treballadores són molts presents, les que en bona 

part han aixecat la ciutat que coneixen amb la seva força i el seu treball. Per tant, 

remarca que estan en deute amb la Verneda, el Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat, 

amb Nou Barris i amb el Besòs i que tenen l’obligació de pensar en aquesta part de la 

ciutat, més encara perquè pateix un atur preocupant, d’entre el 12% i el 16%. 

Puntualitza que el 50% d’aquest atur és de llarga durada, cosa que genera un escenari 

de futur molt preocupant juntament amb rendes i esperança de vida més baixes que a 

la mitjana de la ciutat, i qualifica d’indecent mantenir una ciutat amb aquestes 

diferències, una Barcelona composta de diverses ciutats que se separen, i que sembla 

que van en direccions diferents. 

En conseqüència, consideren que s’han de posar d’acord per fer-hi alguna 

cosa, i confia que avui els grups municipals facin les seves aportacions, que hi 

pensin, i que aportin solucions. 

Referint-se al pla que proposen, precisa que aporten, molt modestament, 

idees que posen a disposició del Ple a fi de poder debatre-les i millorar-les i, sobretot, 

aplicar-les, entre les quals l’increment i l’estímul de la formació professional. En 

aquest sentit, recorda que fa poc parlaven de la figura dels facilitadors per posar en 

contacte els centres de formació professional i les empreses, especialment petites i 

mitjanes. Es refereix també a la promoció dels polígons del Bon Pastor, la Verneda i 

antigues zones industrials, algunes de les quals estan en fase de reconversió i altres 

que plantegen moltes dificultats, que reclamen ajuda de l’Administració i manifesten 

que se senten abandonats per l’Ajuntament. 

Creu que no seria tan complicat que aquest ajuntament promogués aquestes 

zones industrials urbanes facilitant la instal·lació de noves indústries no contaminants 

i promovent-hi l’economia social i cooperativa. Precisa, en aquest sentit, que tan sols 

l’Ajuntament nomenés la figura d’un coordinador en cadascun d’aquests polígons 

faria que se sentissin menys desemparats. 

Proposa denominar aquests indrets zones urbanes de prioritat, a fi que s’hi 

puguin instal·lar vivers empresarials amb un criteri de quilòmetre zero perquè la 

generació d’ocupació, les contractacions i les compres pugin revertir en la 

proximitat; la potenciació dels eixos comercials que existeixen o que es podrien 

promoure en aquestes zones, per petits i modestos que siguin, i la promoció dels 

mercats municipals en detriment dels hipermercats. 

Consideren que aquest és el model que convé per promoure econòmicament 

i dignificar humanament tots aquests barris; i, fins i tot, tenir-los en compte a l’hora 

de planificar un turisme sostenible; així, convindria valorar l’aixecament parcial de la 

moratòria hotelera en aquests barris, parlant amb els veïns i les veïnes per fer-los 

veure que és una oportunitat. 

Demana que pensin que, en definitiva, es tracta de reequilibrar una ciutat 

que s’inclina cap al sud, amb un fort focus logístic i de mobilitat en l’àmbit de 

l’estació de Sants, i defensa que l’estació de la Sagrera és essencial per a aquest 

reequilibri urbà. Afegeix que per fer-ho possible el Govern de l’Estat també ha de 

complir amb les seves obligacions, cosa que no fa. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

66 

 

Acaba la intervenció dient que ara és l’hora d’endegar aquest pla, que és 

possible, i que és el deute municipal amb aquesta part oblidada de la ciutat; i fa 

avinent que per aconseguir-ho cal intel·ligència i anticipació, planificació i esforç. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que el seu grup comparteix la proposició i 

que hi votarà a favor. 

Destaca que l’anterior govern municipal va pensar en molts dels indrets que 

ha esmentat el Sr. Bosch, concretament en la zona del Poblenou, la Verneda, el Bon 

Pastor i Baró de Viver. Demana, amb l’ànim de sumar, que no s’oblidi la feina feta a 

fi de no perdre temps i, per tant, competitivitat. 

Precisa que durant el mandat anterior van estar treballant en els polígons 

industrials del Bon Pastor i de Baró de Viver, també en el sector del Torrent 

d’Estadella a Sant Andreu, que és una àrea d’activitat industrial significativa. 

Concreta que van constituir un grup de treball per millorar i reactivar aquest polígon 

industrial, i alhora preservar la dinàmica residencial i comercial i fer pols d’atracció 

turística, amb la voluntat de descentralitzar el turisme a la ciutat. Indica que el grup 

estava compost per veïns, grups polítics, Guàrdia Urbana, empreses, sindicats i 

Barcelona Activa; i que va treballar en els àmbits del planejament urbanístic, 

l’ocupació i la mobilitat. Afegeix que van mobilitzar recursos de Barcelona Activa, 

van potenciar la cooperació entre les empreses, van donar suport a la reorientació 

dels negocis existents, i a la reindustrialització de les empreses ubicades als polígons, 

així com mesures per detectar necessitats formatives, sobretot, les situacions més 

crítiques. Igualment, indica que van incidir en els espais buits a fi d’ubicar-hi noves 

empreses i que establissin sinergies. 

Posa en relleu que van treballar en el planejament de La Verneda Industrial i 

del Torrent d’Estadella, i en l’estudi del teixit industrial de la zona, com també del 

front del passeig de la Verneda. 

Finalment, diu que subscriu plenament les reflexions del regidor quant als 

polígons industrials, i es refereix al projecte de l’Àrea Metropolitana, amb una 

inversió de trenta milions d’euros, per modernitzar i dinamitzar polígons industrials, 

de manera que subratlla la importància del treball conjunt entre les administracions 

per fer tirar endavant una zona de la ciutat i del futur de Barcelona. 

 

El Sr. ALONSO considera que aquest proposta complementa les que ja ha 

fet el grup de Ciutadans quant a la reactivació econòmica dels barris més desfavorits 

de la ciutat. 

Defineix aquests barris com una realitat complexa, amb baix poder 

adquisitiu, amb gran part de la població immigrant, amb atur molt elevat i diferències 

significatives quant a l’esperança de vida amb altres barris de la ciutat. Afegeix que 

s’hi constata la desaparició del petit comerç de proximitat tradicional, i que amb prou 

feines hi queden un parell d’eixos comercials. 

Precisa que els polígons industrials que aquí s’han esmentat no acaben de 

funcionar com caldria, i el fet que moltes empreses marxen cap a altres indrets. 

Igualment, assenyala que el transport públic continua sent insuficient, i tot i que 

admet que ha millorat força, fa notar que la connexió continua sent perifèrica, d’un 

barri cap al centre, mentre que la mobilitat entre els barris veïns continua sent 

deficitària. Adverteix que si no es fan polítiques per garantir la cohesió social hi ha el 

risc que es generin nuclis de gent jove desarrelada, sense feina i sense possibilitat 

d’integració social. 
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Per tant, subscriuen plenament la necessitat de desenvolupar l’activitat 

econòmica en aquesta zona de la ciutat. I atès que comparteixen els arguments 

expressats pel grup proposant, anuncia que votaran a favor de la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que el seu grup votarà afirmativament la 

proposició perquè subscriu plenament totes les propostes que cerquin el 

desenvolupament i la millora d’aquests barris. 

Puntualitza que la denominada Barcelona nord, que abraça una part de Nou 

Barris, Sant Andreu i Sant Martí, és el millor termòmetre per comprovar si la ciutat 

avança en justícia social o, contràriament, augmenta la fractura social. 

Observa que els barris del nord-est de Barcelona tenen les dades més 

negatives de renda, de mercat laboral i desigualtats; puntualitza que els deu barris de 

la ciutat on hi un nivell més alt d’atur, en la franja dels 16 als 64 anys, estan situats a 

Sant Andreu i Sant Martí, amb l’excepció de la Marina del Prat Vermell, al sud de la 

ciutat. Afegeix que l’índex d’aturats de llarga durada i les dades de renda familiar 

disponible més baixa se situen també en aquests territoris, que apleguen set dels deu 

barris amb menor renda disponible. 

En conseqüència, estan d’acord amb les propostes del grup d’ERC, tot i que 

hi introdueix alguns matisos. Posa de manifest que en la proposició s’al·ludeix als 

barris situats entre la Gran Via, la Meridiana i el Besòs, però considera que també 

s’hi han d’afegir altres de Nou Barris que en la proposta queden fora de l’abast del 

pla que es proposa malgrat que pateixen la mateixa situació. 

Igualment, assenyala que observen en la proposició la reivindicació 

implícita de la construcció i posada en marxa de la futura estació de la Sagrera, que 

és amb tota probabilitat la gran oportunitat perquè aquesta zona de la ciutat iniciï una 

nova etapa de més prosperitat, i per facilitar el seu desenvolupament econòmic i 

social. Precisa que la Sagrera, sumada al pol d’innovació que suposa el districte 

22@, la zona industrial de la Verneda, així com la bona connectivitat viària de tot 

aquest territori suposa la suma de factors idònia per fer un pla de desenvolupament 

que aprofundeixi totes les possibilitats de desenvolupament de l’entorn. I remarca 

que el principal repte és alinear aquests factors a fi d’activar-los. 

Per tot plegat, considera que s’han de trobar novament en aquest assumpte 

quan s’elabori el PAM i el Programa d’inversions municipals. 

Acaba la seva intervenció dient que el seu grup defensa que Barcelona nord 

se sumi al model de desenvolupament de la ciutat, que s’ha basat en la vinculació de 

l’urbanisme i l’estratègia econòmica per aconseguir regeneració econòmica, 

generació d’ocupació i millora de les condicions de vida dels seus residents. Precisa 

que en el programa electoral del PSC aquest model ha estat batejat com a Reforma 

Urbana i Millora dels Barris. 

 

El Sr. MULLERAS subscriu el contingut de la proposició, tot i que fa 

avinent que preferien el text inicial que no pas el transaccionat, ja que el termini de 

tres mesos li conferia més immediatesa que els sis mesos finalment acordats, tot i que 

com ha dit el Sr. Bosch el realment important és que es dugui a terme. 

Reconeix que Barcelona necessita un pla de reindustrialització, i fa notar, 

però, que a la part sud de la ciutat també hi ha zones per reindustrialitzar; en aquest 

sentit, remarca que en el programa electoral del seu grup proposaven aquest abast, i 

sempre que n'han tingut ocasió ho han defensat en aquesta cambra. 
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Observa que la Barcelona nord de la proposta afecta, bàsicament, els 

districtes de Sant Andreu i Sant Martí, amb uns barris sense planejament urbanístic 

d’ençà del 2008, quan se’n va fer un de basat en plusvàlues urbanístiques que ha 

quedat obsolet. Per tant, consideren que cal un nou planejament per a la zona per 

abordar la seva reindustralització al més aviat possible, en uns barris amb uns índexs 

d’atur i desigualtats més que notables amb referència a la resta de la ciutat. Fa notar 

que la població d’aquests barris significa prop del mig milió de persones i, per tant, 

és prou important perquè aquest ajuntament s’ho prengui seriosament. 

Afirma, doncs, que el seu grup aposta per un nou planejament urbanístic 

que, com a mínim, inclogui el Bon Pastor i La Verneda Industrial a fi d’afavorir la 

industrialització, que ha de passar necessàriament per indústries netes i logístiques, i 

que aportin alt valor afegit a aquests barris i, de retruc, a tota la ciutat. Entenen que 

l’Ajuntament, en aquest planejament, ha de posar l’accent en aquest tipus d’activitat 

econòmica. 

Puntualitza que per al desenvolupament econòmic d’una zona determinada 

no només cal elaborar un pla, sinó també posar les condicions adequades per atraure 

inversió i activitat econòmica; tanmateix, constata que darrerament aquest 

ajuntament planteja mesures que hi van en contra i, altrament, foragita aquesta 

activitat econòmica cap a altres ciutats de l’àrea metropolitana. 

Assenyala que les possibles inversions en aquests barris s’han de 

complementar amb inversions urbanístiques públiques; i tot i que reconeix la 

importància de l’estació de la Sagrera, també destaca la necessitat de cobrir les 

rondes en aquestes zones i la inversió necessària per a la línia 9 del metro, que 

vertebraria aquests barris amb la resta de la ciutat, amb el Baix Llobregat i amb 

l’aeroport. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest que la proposició d’ERC els planteja un 

seguit de qüestions. Es pregunten de quina mena de desenvolupament econòmic 

estan parlant, quin model pretenen; quina és la planificació a escala de ciutat, més 

enllà dels barris concrets que s’hi esmenten; quin model d’ocupació es busca, si de 

precarietat o de qualitat. 

En conseqüència, consideren que la proposició implica tot un seguit 

d’aspectes que requereixen obrir un debat d’abast ampli sobre model econòmic i 

model laboral. Afegeix que també hi constaten un cert biaix neoliberal. 

Altrament, manifesta que el seu grup entén que cal parlar molt més d’una 

economia planificada, social i solidària, que parteixi de l’anàlisi de les necessitats 

dels barris concrets, però també del conjunt de la ciutat. Afegeix que cal tenir en 

compte la sostenibilitat social i les tasques de cura i reproductives; que cal abordar 

l’aspecte de la diversificació de l’economia, així com la necessitat de crear empreses 

municipals en sectors estratègics. 

Conclou, per tant, que tot el seguit de propostes que es plantegen generen un 

munt d’incògnites que per al seu grup són fonamentals per poder decidir si 

subscriuen el pla o no. Diu, també, que es tracta d’una decisió de ciutat, que ha de 

comptar amb els districtes i els seus barris a fi que sigui una decisió col·lectiva. 

Per acabar, addueix que la proposició els remet al model del districte 22@, 

que ha promocionat un tipus d’activitat econòmica concreta i que ha provocat que 

moltes persones residents al Poblenou hagin hagut de marxar-ne; ha promogut la 

gentrificació de barris del districte de Sant Martí, i per tant, no el prenen com un 

model de referència positiu, i malgrat que es constata una certa deriva diferent els 

darrers mesos, el continuen posant en qüestió com a model de ciutat, i com la marca 

Barcelona que volen. 
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En conseqüència, tenint en compte les incògnites que els genera el pla, i 

perquè no s’ha fet un debat real de quin model econòmic pretenen i en quin model de 

ciutat, avança que no votaran a favor de la proposició i s’abstindran. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix la presentació d’aquesta proposició, que els 

permet constatar que el Govern municipal no està sol en moltes de les seves 

preocupacions. Igualment, valora que la proposta sigui compartida per molts grups 

d’aquesta cambra i entén que per la majoria de la ciutadania. 

Per tant, alerta que no poden caure en l’autocomplaença d’uns bons 

arguments i no fer allò que cal. En aquest sentit, justifica la transacció que han 

proposat d’ampliació del termini d’elaboració d’un pla integral. 

Està d'acord amb el Sr. Alonso que la situació dels barris esmentats és 

dramàtica, i que no es pot banalitzar, i que cal reconèixer que és una ferida social 

oberta. En conseqüència, apunta que aquest repte requereix saber què volen fer 

concretament i també què no volen. 

Confirma que estan d’acord que la crisi s’ha d’afrontar amb la voluntat de 

tenir una Barcelona cohesionada; i destaca el que fan com a govern, modestament, a 

Sant Andreu, per exemple, on treballen en la ressituació dels polígons industrials del 

Bon Pastor i Torrent d’Estadella perquè esdevinguin pols d’atracció d’activitat 

industrial. Afegeix que s’han actualitzat les dades de les empreses del polígon del 

Bon Pastor, i que ara es disposen a potenciar-lo com un pol d’atracció d’economia 

verda. 

Admet que cal discutir quina mena d’inversions volen, atès que no estan 

disposats a promoure la inversió a qualsevol preu, i que volen aquelles que 

contribueixin al bé comú. 

Precisa que en aquesta primera aproximació, també preveuen un pla de 

mobilitat que permeti pal·liar el problema habitual de mobilitat de les persones que 

treballen als polígons, i en el qual està treballant la comissió de seguiment del 

polígon del Bon Pastor i de Torrent d’Estadella. 

Afegeix que a Sant Martí volen potenciar la Verneda alta com a reserva 

industrial a fi de treure rendiment a una zona que manté una activitat industrial 

tradicional de vegades precària. 

Pel que fa a la promoció de l’ocupació, indica que estan duent a terme 

accions mitjançant el projecte “Treball als barris”, del SOC, en algunes de les zones a 

les quals es refereix la proposició; a Sant Andreu estan planejant constituir polígons 

industrials com a espais de formació pràctica per a estudiants d’FP i d’ESO. 

Conclou, doncs, que el Govern té molts punts de coincidència amb la 

proposició d’ERC, i manifesta que ara cal fer-los realitat. 

 

La Sra. BALLARÍN insisteix en el fet que amb el futur PAM i el Programa 

d’inversions municipals s’ha d’aconseguir replicar el model de desenvolupament 

urbà que vincula urbanisme amb estratègia econòmica i aplicar-lo als territoris més 

afectats per la crisi econòmica. 

 

S’APROVA la proposició/declaració de grup en debat amb tres abstencions 

—emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots a favor de la 

resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 
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El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal elabori, 

en el termini de 6 mesos, un pla de desenvolupament econòmic per a la Barcelona 

nord, amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat econòmica, crear ocupació i garantir la 

inversió pública per dotar de nova centralitat aquesta zona de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prop. 5.- (M1519/1501) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Reclamar al Govern de la ciutat que 

es produeixi un debat obert i amb totes les veus sobre la prostitució i que amb aquest 

objectiu es constitueixi des del Consell de Dones una taula de treball representativa 

per estudiar la prostitució a la ciutat i valorar propostes. - Que aquesta taula analitzi 

la manera d'aplicar les recomanacions del Parlament Europeu sobre la prostitució, en 

defensa de la igualtat de gènere i de les víctimes d'explotació i violència sexual. - 

Demanar a aquesta taula que valori l'aprovació d'una ordenança específica de 

prostitució per a la protecció integral de les dones, els infants i l'espai públic, que 

actuï sogre els clients, proxenetes i la publicitat i en contra de la utilització de les 

dones com a mer objecte sexual, estudiant el cas de l'ordenança de la ciutat de 

Sevilla, i que com a conseqüència comportaria l'exclusió de l'ordenança de 

convivència de l'apartat de serveis sexuals remunerats. - Incrementar els recursos del 

programa ABITS per oferir recursos, atenció social, i programes d'inserció laboral a 

les dones que exerceixen la prostitució i seguir col·laborant en la lluita contra el tràfic 

de persones amb finalitat d'explotació sexual. 

 

Es presenta el text transaccionat següent que se sotmet a debat: 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament acorda: - Reclamar al Govern de la 

ciutat que es produeixi un debat obert i amb totes les veus sobre la prostitució i que 

amb aquest objectiu es constitueixi des del Consell de Dones una taula de treball 

representativa per estudiar la prostitució a la ciutat i valorar propostes. - Que aquesta 

taula analitzi la manera d’aplicar les recomanacions del Parlament Europeu sobre la 

prostitució, en defensa de la igualtat de gènere i de les víctimes d’explotació i 

violència sexual. - Demanar a aquesta taula que valori l’aprovació d’una nova 

ordenança específica de prostitució per a la protecció integral de les dones, els infants 

i l’espai públic, que actuï sobre els clients, proxenetes i la publicitat i en contra de la 

utilització de les dones com a mer objecte sexual, estudiant altres experiències 

d’altres ciutats europees, tenint en compte l’existència de l’ Informe jurídic 

comparatiu de les principals legislacions europees en prostitució (i que com a 

conseqüència comportaria l’exclusió de tota aquella normativa anterior que li fos 

contradictòria). Instar el Govern municipal que comparteixi amb la resta de forces 

polítiques les conclusions de l’Informe sobre prostitució a la ciutat de Barcelona i la 

definició del pla de treball. Instar el Govern municipal que implementi el protocol 

d’atenció de les víctimes de tràfic d’éssers humans i l’adeqüi a la realitat del nou 

govern. -Incrementar els recursos del programa ABITS per oferir recursos, atenció 

social, i programes d’inserció laboral a les dones que exerceixen la prostitució i 

seguir col·laborant en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació 

sexual. 

 

El Sr. COLLBONI saluda els veïns i veïnes de l’illa Robadors que els 

acompanyen en aquest ple, que en part motiven que novament calgui tornar a obrir el 

debat sobre la prostitució. 
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Observa que el Sr. Pisarello ha dit, molt encertadament, que en aquesta 

ciutat no hi ha banlieues, no hi ha barris marginals apartats del desenvolupament 

global de la ciutat. Destaca que Barcelona ha intentat sempre, en democràcia, créixer 

com una única ciutat. Per aquest motiu, el cor de la ciutat, Ciutat Vella, ha estat 

objecte d’una atenció especial per part dels successius governs democràtics, que hi 

han fet inversions molt importants en l’àmbit urbanístic per evitar guetos i aconseguir 

que la ciutat sencera sigui un espai per viure i per conviure. 

Admet que no és una tasca senzilla, atès que cap ciutat europea no està 

exempta de conflictes socials i de convivència, però l’obligació del poder local és 

evitar-ho amb criteris comprensibles per a tothom. Posa de manifest, doncs, que en 

aquest àmbit s’inclou el debat sobre la prostitució i la manera d’abordar aquest 

fenomen des de diferents perspectives. 

Dit això, felicita el Govern de la ciutat per la seva valentia i lideratge pel 

que fa a la lluita contra la violència masclista, i especialment la regidora Laura Pérez, 

per la campanya endegada des de la seva regidoria. Reconeix que en el Grup 

Socialista s’han mantingut algunes posicions favorables a la legalització de la 

prostitució, i que s’ha establert un debat intern al partit que ha durat anys i que, a 

hores d’ara, encara no donen per tancat. Això no obstant, destaca l’esforç de la 

formació per entendre què ha passat als països on s’han aplicat polítiques de 

legalització de la prostitució, que s’han confirmat com un fracàs. 

Manifesta que, a parer de la seva formació, i també del Parlament Europeu, 

la prostitució és una de les formes més evidents i crues del model patriarcal que 

considera les dones un objecte. Així, des de la defensa dels drets humans i de la 

dignitat de les persones, consideren que, amb tota la flexibilitat i tolerància, han de 

treballar en la direcció d’eradicar l’explotació sexual, com a mínim, de Barcelona. 

Admet que és una utopia el que acaba de dir, però fa notar que també ho era 

l’abolició de l’esclavatge al segle XIX i en gran mesura s’ha aconseguit, i entén que 

cal actuar amb la voluntat ferma d’eradicar l’explotació sexual per respecte als drets 

humans, per la dignitat de les dones, i que cal fer-ho al costat de les dones, posant-les 

al centre de la protecció de les polítiques públiques; però també amb mesures que 

vagin en la línia de restringir la demanda de consum sexual. Precisa que això 

significa perseguir els proxenetes, penalitzar el consum, prohibir la publicitat 

"oficial" que de vegades apareix als mitjans de comunicació o al carrer. A tall 

d’exemple, explica que el Govern de l’alcaldessa Carmena, ha prohibit a Madrid les 

enganxines en motos i cotxes que anuncien serveis sexuals, atès que en el 95% de 

casos darrere d’aquests anuncis hi ha explotació sexual i tràfic de persones. 

Consideren, per tant, que han de fer aquesta crida a la reflexió, a encetar el 

debat, amb la certesa que avui aquesta proposició no prosperarà, Confirma, però, que 

la presenten per moure al debat i per no donar per sobreentès que tots comparteixen 

un model que, a parer del seu grup, és incongruent amb allò que persegueix: protegir 

i dignificar les dones; i perquè en aquesta ciutat, independentment de la posició de 

cadascú, assoleixin un punt de trobada que eviti conflictes com els que s’han donat a 

l’illa Robadors i que s’actuï en favor de les dones. 

 

La Sra. VILA anuncia que votaran a favor de la proposició perquè 

comparteixen el fons de la qüestió que planteja, i per l’acceptació de les esmenes que 

hi ha presentat en el sentit que tots els grups municipals puguin disposar dels estudis 

i els informes que es van elaborar o encarregar durant el mandat passat a fi 

d’aprofundir aquest assumpte. 
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Diu que estan convençuts que s’imposa un debat amb els grups municipals i 

amb la societat civil sobre el model de societat i ciutat que volen, també pel que fa al 

fenomen de la prostitució, així com la manera d’abordar les desigualtats i l’exclusió 

que comporta. 

 

La Sra. BARCELÓ, després de saludar les entitats que avui els acompanyen, 

manifesta que els ha sorprès la proposició del Grup Socialista, que entenen que 

sembla una reacció per contrarestar la que va presentar el seu grup a la darrera sessió 

de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Consideren que la proposició parteix d’una ideologia que no és capaç 

d’abordar la realitat a la ciutat del fenomen de la prostitució. Per tant, es referma en 

el compromís del seu grup per la lluita contra les xarxes criminals d’explotació 

sexual, en la defensa de les víctimes de les xarxes de proxenetisme, i les màfies de 

tracta de persones en considerar-ho una vulneració dels drets humans. I diu que el 

seu grup està convençut que cal diferenciar les persones que exerceixen el treball 

sexual voluntàriament, sense cap pressió externa. 

Observa que en la proposició es parla d’aplicar les recomanacions del 

Parlament Europeu, i convida el grup proposant a tenir en compte, també, les 

opinions d’Amnistia Internacional i de l’ONU. 

Constata que ara com ara a Barcelona no s’ha abordat aquesta situació amb 

les garanties necessàries per a les persones que exerceixen el treball sexual, ni per al 

conjunt de la ciutadania. Per tant, voldrien que en la taula de participació que 

proposen també s’hi incloguessin les dones que exerceixen lliurement el treball 

sexual. En aquest sentit, assenyala que en l’informe anual de la síndica de greuges es 

feia referència a la necessitat de regular alternatives realistes i respectuoses, 

considerant tots els interessos legítims. I en aquesta línia, recorda que la comissió 

que ha esmentat van proposar defensar i garantir un marc normatiu municipal per al 

treball sexual voluntari, convençuts que s’aconseguiria més protecció i seguretat per 

a les persones que exerceixen la prostitució, vetllant per la neutralitat d’aquest treball 

i pel control de les condicions de seguretat i d’higiene. 

Manifesta que el seu grup considera que totes les persones que es dediquin a 

aquesta activitat haurien de tenir reconeguts el seus drets laborals i socials; alhora, 

recorda que també demanaven en aquella proposta que els ajuts s’incloguessin en 

programes específics d’informació i d’inserció adreçats a les persones que vulguin 

deixar d’exercir el treball sexual, així com impulsar programes de prevenció de la 

prostitució. 

Conclou que consideren indispensable restringir l’exercici d’aquesta 

activitat econòmica a locals legalitzats i sotmesos a inspeccions periòdiques, i 

prohibir-ne l’exercici a l’espai públic a fi d’evitar conflictes veïnals, de convivència i 

de salut pública. 

Reitera el compromís del seu grup contra les màfies, el proxenetisme i el 

tràfic de persones, així com el seu respecte pel col·lectiu que vol exercir la 

prostitució voluntàriament. 

Finalment, avança l’abstenció del seu grup, que justifica perquè la seva 

posició davant aquest fenomen és molt més valenta que la del Grup Socialista. No 

obstant això, confirma que comparteixen l’aspecte de la prevenció i la protecció, i 

reitera que en la taula de participació hi han de ser convocades, també, les 

treballadores sexuals que exerceixen voluntàriament. 
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La Sra. BENEDÍ anuncia que el grup d’ERC s’abstindrà en la votació de la 

proposició. Precisa que la realitat de les dones que exerceixen la prostitució és 

diversa, que inclou dones que hi són obligades i que són víctimes del tràfic de 

persones; casos en què cal aplicar la llei penal a fi de garantir els drets humans de les 

dones objecte de tràfic. Afegeix que hi ha dones que manifesten la voluntat d’exercir 

la prostitució i que reivindiquen els drets laborals; altres que expressen la voluntat 

d’abandonar aquesta activitat i trobar altres sortides. Posa de manifest que hi ha 

dones en situació d’irregularitat administrativa; dones transsexuals que pateixen 

discriminacions específiques derivades de la seva identitat. Igualment, indica que hi 

ha dones que es plantegen l’exercici de la prostitució com una estratègia de transició; 

i altres que havent exercit aquesta activitat, no tenen reconeguts els seus drets 

laborals per no haver cotitzat a la Seguretat Social. 

Afirma que podria continuar definint situacions diverses entre el col·lectiu 

de dones que exerceixen la prostitució; tanmateix, fa notar que la proposta de legislar 

aquesta activitat és recurrent en el temps, sense que mai no s’arribi a fer un debat en 

profunditat sobre la qüestió. 

Consideren que cal abordar la prostitució en tota la seva complexitat social, 

per la qual cosa comparteixen amb el grup proposant la necessitat d’encetar un debat 

amb totes les veus implicades i extreure’n les conclusions que se’n derivin; però 

estan d’acord amb un debat condicionat pels punts tercer i quart del text de la 

proposició. 

Posa de manifest que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un pla per a 

l’abordatge integral del treball sexual —el pla ABITS—, aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal de 28 d’abril de 2006, sent regidora de Dona i Drets Civils Pilar 

Vallugera, pel grup d’ERC. Precisa que el pla té com a finalitat l’abordatge integral 

del fenomen de la prostitució a la ciutat, i col·laborar en la lluita contra la tracta de 

persones. En aquesta línia, recorda que en la darrera sessió de la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports el seu grup va presentar un prec demanant l’increment de la 

dotació de recursos humans i econòmics del pla esmentat, que va ser acceptat pel 

Govern municipal. 

Manifesta el convenciment del seu grup que cal anar cap a l’abolició, a 

l’establiment de relacions equilibrades i lliures entre persones, però que mentrestant 

cal garantir els drets laborals i socials com a mesura de dignificació i transició. 

 

La Sra. ESTELLER posa de manifest que el grup del PP ha estat molt clar 

en els seus posicionaments respecte a la prostitució durant els darrers mandats, tenint 

en compte la complexitat del problema i la degradació que provoca als barris afectats 

per l’exercici d’aquesta activitat, i remarca la preocupació que genera entre la 

ciutadania per l’afectació de la convivència. 

Recorda que el seu grup va contribuir a modificar l’ordenança de civisme 

durant el mandat anterior, a fi que en l’article 39 es prohibís oferir i prestar serveis al 

carrer. Assenyala que l’ordenança esmentada està en vigor i, per tant, que cal 

complir-la i la Guàrdia Urbana està obligada a aplicar-la amb determinació. 

Altrament, insisteix que els darrers dies han pogut comprovar que es continua 

mantenint aquesta activitat al carrer, tal com han denunciat els veïns de l’illa 

Robadors, que veuen coartada la seva llibertat a sortir de casa perquè als portals dels 

seus edificis es practica la prostitució, o que als seus mateixos edificis es trafiqui amb 

dones i amb drogues. Adverteix que es tracta d’un assumpte d’extrema gravetat que 

afecta la convivència, i no entén com pot ser que la resposta d’aquest ajuntament 

sigui la passivitat davant accions constitutives de delicte. 
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Demana al Govern molta més determinació, conscients, però, que el 

problema de la prostitució és complex i que abasta realitats molt diverses, des del 

tràfic i l’explotació de dones, immigració irregular, proxenetisme encobert per les 

màfies, situacions de necessitat i de pobresa; alhora, cal protegir les dones que són 

explotades i ajudar les dones que volen deixar aquesta activitat. En aquest sentit, 

precisa que en el mandat anterior van donar suport al fet que l’agència ABITS 

pogués portar a terme programes de suport i de reinserció a les dones que ho volen 

deixar. Per tant, consideren que l’agència ha d’enfortir els programes d’ajut, des de 

l’acció social i acció policial contra les màfies que les exploten, així com una acció 

comunitària perquè els veïns que pateixen aquesta activitat als seus carrers constatin 

que l’Ajuntament actua perquè puguin fer una vida normal. 

 

La Sra. ROVIRA dóna la benvinguda a aquesta sessió a les representants de 

l’entitat Putes Indignades, a les quals demana que tinguin molt present que són 

dignitat i que són lluita, malgrat el resultat que avui s’obtingui en aquest ple. 

Opina que el discurs del Sr. Collboni ha estat de repressió i no res més, tot i 

que diu que no els estranya, atès que el seu partit va aprovar l’ordenança de civisme 

—anomenada també “ordenança del cinisme”— que criminalitza qualsevol actuació 

als carrers fora dels seus cànons morals. 

Admet que la prostitució genera un debat complex que els feminismes 

aborden des de fa molts anys i, per tant, és un assumpte que s’ha treballat i sobre el 

qual s’ha arribat a un consens. Així, precisa que, d’una banda, hi ha la prostitució 

forçada, la tracta de persones, en què s’inclouen les xarxes de proxenetisme. D’altra 

banda, però, precisa que s’estan referint a la prostitució no forçada, que no suposa 

cap mena de restricció a la llibertat de decisió de les persones, independentment de 

l’opinió de doble moral que els diferents corrents ideològics tinguin sobre el treball 

sexual. Creu, doncs, que s’ha de tenir molt clar que no constitueix cap tipus de 

delicte contra els drets humans; en aquest sentit, confirma que el seu grup sempre ha 

defensat, fruit del treball conjunt amb col·lectius feministes i de treballadores 

sexuals, la derogació immediata de l’ordenança de convivència i de tota mesura a 

escala municipal que criminalitzi la prostitució i estigmatitzi el col·lectiu de 

treballadores del sexe. 

Reclamen respecte per part de l’Ajuntament dels espais on actualment 

s’exerceix la prostitució i l’aturada de la persecució, que entenen que permetrà una 

autoregulació d’aquests espais; així com defensen la incorporació als plans d’usos 

dels districtes de les llicències per a meublés i pisos on es fan serveis sexuals a fi de 

garantir les condicions de treball de les treballadores sexuals. 

Per tant, consideren, també, que aquest ajuntament ha de fer pressió a la 

Generalitat perquè faci les inspeccions de treball en aquells locals on hi hagi algun 

indici de vulneració de drets de les treballadores. 

Fa una defensa ferma de les treballadores sexuals que decideixen exercir 

lliurement el seu dret al treball i al seu propi cos, i alhora es pregunta com és que 

avui hi ha grups municipals que s’abstenen després d’haver presentat propostes 

determinades a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de la setmana passada, 

com ara la creació d’un marc legal regulat per a l’exercici del treball sexual voluntari 

amb l’objectiu d’assolir major protecció i seguretat de les persones que fan aquesta 

feina, vetllant per la seva voluntarietat i pel control de les condicions de seguretat i 

higiene. 

En conseqüència, es ratifica en nom del seu grup que cal continuar tirant 

endavant la lluita de les treballadores sexuals. 
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La Sra. PÉREZ, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTB, fa notar al 

Sr. Collboni que pretenen obrir un debat que fa molt de temps que els moviments 

feministes i altres entitats i veïnes de la ciutat han plantejat i que mai no s’ha tancat. 

Li recrimina que demani d’obrir-lo a la seva manera i debatre’l en l’espai 

que el grup proposant considera que és l’adient, sense tenir en compte les veus clau 

que estan a la taula específica de treball de l’agència ABITS. Puntualitza que en 

aquest àmbit es treballa amb les entitats, amb els actors que treballen específicament 

aquest assumpte, i també hi són presents les treballadores del sexe. Indica que en la 

darrera reunió d’aquesta taula van avançar molt en la definició dels grups de treball 

per debatre l’abordatge de la prostitució a l’espai públic. Fa avinent que s’hi 

convidaran persones expertes, a més de les entitats i treballadores del sexe, que fa 

temps que constitueixen la taula. 

Observa que el Grup Socialista proposa una ordenança sobre prostitució, tal 

com un dia van definir una ordenança del civisme, que ha estat un fracàs i que no ha 

contribuït a altra cosa que a vulnerar el dret de les treballadores sexuals, de les que 

ho fan per voluntat pròpia i de les que s’hi veuen abocades per la tracta. Així, els 

acusa d’haver reforçat l’estigma social contra el col·lectiu, de penalitzar-lo i de 

multar les dones sistemàticament. Addueix que tampoc no es van parar a pensar en la 

legislació europea, vinculant en matèria de protecció dels drets de les dones en 

situació de tracta. 

Altrament, remarca que ara pretenen fer una ordenança que inclogui el 

proxenetisme, que recorda que està regulat pel Codi penal. Entén que el Govern 

socialista de la ciutat va optar per la pitjor de les solucions amb una ordenança que 

vulnera el dret de les dones que avui proclamen que volen defensar. 

Avança, per tant, que votaran en contra de la proposició, i alhora diu que 

compartiran tots els informes encarregats per aquest i altres governs. 

Afegeix que fa setmanes que treballen en el protocol que ha esmentat el Sr. 

Collboni, tal com van explicar en la darrera sessió de comissió. 

Finalment, posa de manifest que subscriuen el punt de la proposició sobre 

l’increment del pressupost de l’agència per a l’abordatge del treball sexual a la ciutat, 

a fi de disposar de més recursos en matèria de salut, de suport social a les dones i 

homes que exerceixen la prostitució, impulsar itineraris d’ocupabilitat reals per a les 

dones que volen deixar aquesta activitat, per combatre el tràfic d’éssers humans amb 

finalitat d’explotació sexual, i per afinar en els mecanismes de detecció, d’atenció i 

protecció de drets. 

 

El Sr. COLLBONI, adreçant-se a la Sra. Barceló, llegeix un paràgraf d’una 

resolució del Parlament Europeu que determina que la prostitució voluntària i la 

forçada estan lligades intrínsecament a la desigualtat de gènere a la societat, i tenen 

un efecte en la posició social de les dones i els homes a la societat, així com en la 

percepció de les relacions entre dones en la sexualitat. Confirma que aquest és el 

plantejament acceptat majoritàriament a Europa i que el seu grup comparteix. 

A la Sra. Benedí li diu que en el punt primer de la proposició han plantejat 

de fer un debat obert amb totes les veus afectades, i li assegura que ningú no pretén 

segrestar el discurs. 

Finalment, demana més flexibilitat a la Sra. Pérez, i li fa notar que ha fet un 

plantejament de principis, però malgrat això li diu que volen acostar posicions. 

Considera que el discurs de la regidora és doctrinal, i que no comparteixen moltes 

dones de la seva mateixa organització política, perquè no és un assumpte pacífic ni 

que estigui resolt en el mateix moviment feminista. I addueix que no concerneix 

només aquest moviment, sinó que el conjunt de la societat pot opinar-ne. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

76 

 

Es reafirma en el fet que reclamen una ordenança específica perquè volen 

abordar íntegrament el fet de la prostitució, i admet que si l’ordenança vigent no ha 

funcionat s’ha de canviar. 

Pregunta a la Sra. Pérez, per tant, si considera que s’han de sancionar els 

clients i prohibir la publicitat, o s’han de promoure cooperatives, atès que entén que 

una cosa és el debat de principis, si s’està per l’abolició o per la legalització, però 

després s’ha de concretar en el terreny. 

Demana que tinguin més amplitud de mires i que es fixin en què passa a 

Europa, i quines han estat les conseqüències de legalitzar la prostitució a Alemanya o 

a Holanda, per exemple, en termes d’increment del tràfic il·legal de persones. 

 

La Sra. VILA admet que el fenomen de la prostitució és complex i que 

supera les competències d’una administració local; però també és cert que això no 

significa renunciar a abordar les seves causes i els seus efectes amb els instruments 

de què disposen ara com ara. Posa de manifest que hi ha estudis que constaten que 

entre el 80% i el 90% de casos, parlar de prostitució és fer-ho de desigualtats, de 

vulnerabilitat i, massa sovint, d’explotació i esclavatge. 

Recorda que fa un temps en aquest ajuntament es va decidir que als carrers i 

a les places de la ciutat no s’havia de poder demanar, ni oferir, ni exercir relacions 

sexuals remunerades, no per estètica sinó per ètica. Seguint aquestes tesis, durant el 

mandat anterior van decidir passar de l’acció als carrers, als locals i pisos, per 

atendre les víctimes i perseguir els proxenetes i explotadors, i van trobar dones en 

situacions extremament precàries i moltes problemàtiques psicosocials. 

Lamenta, per tant, els vots en contra de la proposició, especialment per part 

del Govern, que es vanta de feminista i progressista i de defensar els més humils, atès 

que amb la seva desídia i abandonament de l’autoritat, la seva inacció i el fet de no 

atorgar prou força a la Guàrdia Urbana perquè pugui intervenir al carrer per fer front 

al fenomen, està promovent i fomentant l’explotació. 

Demana a l’alcaldessa, com a responsable de la seguretat de la ciutat i de 

vetllar pel benestar de la ciutadania, que no deixin de multar els clients i que 

condemnin el fenomen perquè, altrament, estan contribuint a condemnar més dones a 

l’explotació, i alhora es dóna llum verda a les màfies i les xarxes d’arreu del món 

perquè vinguin a Barcelona. 

Fa notar a l’alcaldessa, per tant, la importància que avui tindrà el seu vot de 

desempat en aquesta proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les cites del Sr. Collboni de resolucions del 

Parlament Europeu, i li recomana que també tingui presents les opinions d’Amnistia 

Internacional i de l’ONU, i que diferenciï el treball sexual voluntari del que no ho és. 

 

La Sra. BENEDÍ aclareix que no han dit mai que el debat no havia de ser 

plural, ni que ho digués el Grup Socialista, sinó que compartien que havia de ser 

plural, amb totes les veus. Igualment, puntualitza que han dit que no compartien el 

punt tercer de la proposició que demana que la taula analitzi la manera d’aplicar les 

recomanacions del Parlament Europeu sobre prostitució, i que per aquest motiu 

s’abstenien. Precisa que ella ha dit que, en última instància, serà la taula qui decidirà 

quin debat sorgirà. 
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La Sra. ESTELLER demana a l’alcaldessa que actuï amb més 

determinació i que impedeixi que es continuï practicant la prostitució als carrers, 

com és el cas de l’illa Robadors, atès que perjudica la convivència als barris. 

Consideren que la proposta del Grup Socialista pot millorar l’anàlisi i 

l’estudi per trobar solucions a aquest fenomen, i que no es pot rebaixar l’atenció i 

l’acció que requereix. 

Conclou que són aquests motius que justifiquen l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA remarca que consideren que no hi ha condicions per al 

debat, atès que tota l’estona estan parlant de prostitució forçada, i afegeix que han 

constatat un biaix infantilitzador cap al lliure dret d’exercir la prostitució, que no 

pot amagar una ideologia masclista. 

 

La Sra. PÉREZ manifesta que, com a govern, la seva proposta és la 

defensa dels drets de les dones i no la prostitució en les seves múltiples formes. 

Afirma que lluitaran com qui més contra el tràfic d’éssers humans amb la finalitat 

de l’explotació sexual, però si es tracta d’una decisió voluntària, també recolliran 

les seves demandes. 

 

En vista del resultat d’empat de dues votacions, l’alcaldessa exerceix el 

vot de qualitat previst a l’article 86.3 del ROM, votant en contra de la proposició. 

 

ES REBUTJA la proposició/declaració de grup en debat 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 pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 

Rovira—, tretze abstencions —emeses pels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, 

Sierra i Barceló, pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 

Capdevila, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller—, i 

catorze vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 1.- (M1519/1495) El Plenari del Consell Municipal acorda expressar el seu desacord i 

contrarietat a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés 

de creació de l'Estat català independent. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avança que proposaran que aquesta 

proposició sigui votada nominalment. 

Feta aquesta precisió, indica que amb la proposta demanen expressar el 

desacord del Ple amb la resolució del Parlament de Catalunya sobre l’inici del 

procés de creació d’un estat català independent, aprovada fa uns dies mitjançant 

una declaració a la qual va donar suport únicament el 47% dels vots emesos pels 

catalans el darrer 27 de setembre. 

Fa notar que els qui defensaven el caràcter plebiscitari d’aquelles 

eleccions, reclamaven per tirar endavant una declaració unilateral d’independència 

un suport de, com a mínim, un 50%. I afegeix que el cap de llista de la CUP, el Sr. 

Baños, probablement en un moment de sinceritat, va reconèixer la nit electoral 

que no s’havia assolit aquesta fita i, per tant, que s’havia perdut el plebiscit sobre 

la independència. 
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Sap que li replicaran que, a canvi, sí que es va obtenir un 52% dels escons 

del Parlament, però entén que hauran de reconèixer que no deixa de ser paradoxal 

que per reformar l’Estatut d’autonomia, per exemple, calgui una majoria de dues 

terceres parts de la cambra catalana; que en aquest ajuntament es reclamin majories 

reforçades, no pas del 50%, per tirar endavant l’elecció del síndic de greuges, 

l’aprovació del ROM o per a l’elecció del consell d’administració de Barcelona 

Televisió i, altrament, aquells qui defensen la independència de Catalunya vulguin 

tirar endavant la seva pretensió de trencament amb la resta d’Espanya i amb Europa, 

i de dividir la societat catalana, amb tan sols el suport de dos milions de catalans, 

quan en són més de set milions, i amb menys del 50% dels vots emesos pels catalans 

en unes eleccions pretesament plebiscitàries. 

En conseqüència, manifesta que el seu grup, més enllà d’un posicionament 

obertament contrari a la declaració, d’una banda per ser unilateral i, d’altra banda, 

per ser d’independència, considera que Barcelona no pot restar al marge al debat 

d’aquesta situació. Remarca que l’Ajuntament de Barcelona s’ha pronunciat més 

d’una desena de vegades sobre aquesta qüestió, i entén que ara no hauria de ser una 

excepció. 

Afirma que el seu grup ha deixat de banda algunes de les seves pretensions 

partidistes per fer una proposta oberta, a la qual puguin donar suport els qui rebutgen 

la independència de Catalunya, però també els qui rebutjarien, sense entrar en el fons 

del debat independentista, la declaració del Parlament per ser unilateral, i que 

defensen que si mai hi ha d’haver un pronunciament en aquest sentit hauria de ser 

mitjançant un referèndum. 

En conseqüència, reitera que han presentat una proposta oberta a diverses 

possibilitats ideològiques i de sentiment i, per tant, assevera que només hi ha dues 

opcions de resposta: sí o no. Entén que alguns grups podran dir que també existeix 

l’abstenció, però en aquest cas creu que no és possible, només en el supòsit que es 

vulguin defugir responsabilitats. 

 

El Sr. CIURANA avança que el seu grup votarà en contra de la proposició, i 

atès que el ponent ha demanat una votació nominal, es dirigeix al grup de Barcelona 

en Comú per demanar que doni llibertat de vot als seus membres, i recorda que el Sr. 

Asens va fer unes declaracions contundents arran de la votació al Parlament, en el 

sentit que no entenia com Catalunya sí que es Pot, amb ICV-EUiA inclosa, s’havia 

posat al costat del búnquer, en paraules textuals. 

Dit això, justifica el vot en contra per diversos motius, el primer dels quals 

la coherència política. En aquest sentit, recorda que es van presentar a les eleccions 

del 27 de setembre amb un programa concret i determinat. També votaran 

negativament per coherència nacional, perquè el futur que volen per al país és el d’un 

estat independent en forma de república. 

I expressa com un altre motiu per a la negativa la coherència democràtica, 

perquè el seu programa va obtenir, com a mínim, la majoria absoluta dels escons al 

Parlament de Catalunya, i que la força que en part representa CiU va ser la clara 

guanyadora de les eleccions. 

Entén que s’imposen algunes preguntes, que dirigeix al Sr. FERNÁNDEZ 

Díaz. Observa que quan a l’Estat es produïen episodis de violència, la màxima que 

imperava era que qualsevol idea es podia defensar per la via pacífica i democràtica; 

tanmateix, ara poden constatar que allò no era una certesa, perquè la pregunta que ara 

s’imposa és si la independència només es pot defensar democràticament si perd. Creu 

que deu ser l’únic cas al món d’una idea que només és vàlida si és minoritària. 

Pregunta si quan aquesta opció per la independència esdevé majoritària ja no es pot 

defensar democràticament. 
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Planteja igualment si el camí democràtic i pacífic emprès pel poble de 

Catalunya, en el qual es mantindrà sempre, no és la via per aconseguir un estat propi, 

quina és la sortida. 

Demana al Sr. Fernández Díaz que repassi el text de la resolució del 

Parlament, en què en el primer dels nou punts de què consta hi ha una acta 

d’afirmació d’allò que es vol, i en el novè hi ha una acta d’afirmació que es vol fer 

mitjançant la negociació. Considera, doncs, que no hi ha raó democràtica que ho 

pugui aturar. 

Afegeix que la resolució, i el seu annex, parla de política i de polítiques, 

però té la sensació que al PP no li agrada ni una cosa ni l’altra, i encara més, addueix 

que també té la sensació que allò que no els agrada és l’esperança, i que tampoc no se 

senten còmodes amb el mandat democràtic que emana de les urnes. 

Acaba dient que entén les raons de fons que porten a plantejar aquesta 

proposició, però demana al PP que respecti la voluntat democràtica dels pobles. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que Ciutadans votarà a favor de la proposició, no 

només per mostrar el seu desacord i contrarietat, sinó perquè estan en contra de la 

independència de Catalunya; i, sobretot, molt en contra de la declaració presentada al 

Parlament, que qualifica com el desafiament més gran a la democràcia que mai s’ha 

produït els darrers anys. 

Recrimina que uns quants, que arran d’unes eleccions autonòmiques tan sols 

representen el 47% de la població, s’hagin erigit en els màxims líders per decidir 

quines lleis són les vigents i quines no, quines pensen complir i quines no, quins 

tribunals de justícia són competents i quins no. Diu que això els porta a pensar que 

ho fan perquè cada dia estan més acorralats per la justícia a causa de la corrupció. En 

aquest sentit esmenta les quinze seus de CiU embargades o l’empresonament del seu 

tresorer, i denuncia que són aquests governants els qui pretenen que no es compleixin 

les lleis i passar per damunt del principi democràtic. 

Fa notar al Sr. Ciurana que la democràcia no va per territoris, i remarca que 

tan democràtic és allò que decideix el Parlament de Catalunya com el que decideix el 

conjunt del Congrés dels Diputats, on sí que resideix la sobirania de tots els 

espanyols. 

Destaca que el 1978 els espanyols es van posar d’acord per posar per sobre 

tot allò que els uneix i no allò que els divideix i els separa. Remarca que avui tenen 

un parlament a Catalunya, i aquest mateix ajuntament, que són institucions 

democràtiques nascudes d’aquella constitució del 78, que és un pacte de convivència 

que hi ha qui s’ha entestat a trencar, de la mà dels seus nous millors amics, la CUP, 

els eterns antisistema que avui pacten i s’asseuen a negociar amb els màxims gestors 

del sistema. Addueix que es tracta d’un curiós sector independentista, que decideix si 

dóna la vènia al Sr. Mas per tornar a presidir la Generalitat o no, i deixar que escapi 

de la justícia. 

Ratifica que el seu grup està per treballar pel bé comú i pel conjunt de tots 

els espanyols, molt especialment dels catalans, que veuen com es posa en risc la seva 

pertinença no només al conjunt d’Espanya sinó també d’Europa. I aprofita per 

recordar que la Unió Europea està fonamentada en el principi de solidaritat entre tots 

els territoris, atès que, finalment, el procés independentista no és altra cosa que el 

projecte més insolidari que existeix. I afegeix que la UE és l’espai de garantia de 

drets i llibertats més gran del món. 
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Conclou que la seva formació no està disposada a posar en risc cap 

d’aquests principis, perquè consideren que el que planteja la declaració esmentada 

està fora de l’ordenament jurídic i constitucional; perquè consideren que tant 

Espanya com la Unió Europea necessiten reformes, i també Catalunya necessita 

reformes profundes, i assegura que treballaran per aconseguir la unió de tots els 

catalans amb la resta d’Espanya per garantir una regeneració que posi les bases 

d’unes reformes que contribueixin a millorar la convivència entre el conjunt dels 

ciutadans. 

 

El Sr. BOSCH enceta la seva intervenció agraint al Sr. Fernández Díaz que 

hagi revifat el debat sobre la declaració d’inici del procés d’independència en el Ple, 

fent-ho, a més, sense que ERC hagi de gastar la seva quota de proposicions. També li 

dóna les gràcies per coincidir amb el grup d’ERC que es tracta d’un assumpte 

important que mereix un debat, i que aborda els problemes reals de la gent, entre els 

quals la generació d’ocupació, el desenvolupament econòmic. I afegeix que també 

dóna les gràcies al grup proposant per haver generat una majoria en aquesta cambra 

de rebuig a la seva iniciativa, que demostrarà que Barcelona no està en contra de la 

independència de Catalunya, que es farà ben visible amb la votació nominal que ha 

demanat. I diu que si allò que pretenien era partir-los, ho tenen molt negre. 

Altrament, reitera que només els poden estar agraïts per haver reviscolat el 

poble de Catalunya amb el discurs de la por i l’amenaça i l’espasa del no, i afegeix 

que considera que els haurien de fer un monument. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el posicionament favorable del PSC a la 

proposició, en coherència amb allò que han defensat al Parlament de Catalunya. 

Manifesta que no té intenció de repetir un debat que és més propi d’aquella cambra 

que no pas d’aquest Ple, i assegura que mai no hi haurien portat una proposta com la 

que ara els ocupa. 

Defensa que la independència no és la solució als problemes de Catalunya 

amb relació a la resta de l’Estat; altrament, consideren que la solució passa per 

l’acord i per sotmetre’l a referèndum, però no per la ruptura. 

Entenen que el problema no és Espanya, sinó el govern del PP i el de CiU a 

Catalunya que els han portat a una situació que mai ningú s’hauria imaginat fa només 

tres o quatre anys. 

Nega que hi hagi mandat democràtic ni majoria social per iniciar el procés 

que planteja la declaració. Rebat que sigui un objectiu per ell mateix, ni un camí 

plausible la desconnexió de la legalitat; remarca que la llei canvia la llei, i sortir de la 

legalitat els condueix com a país fora del concert de les democràcies avançades i fa 

entrar Catalunya en l’ostracisme internacional, el principal motiu que farà fracassar 

l’independentisme. 

Demana, com a catalanista, que es repensi i es repassi la història del 

catalanisme polític, i com han avançat com a país sota el principi de la cohesió i la 

unitat civil del poble, i així evitar la divisió dels catalans i del catalanisme polític, 

cosa que s’està aconseguint amb la iniciativa del Parlament. 

 

La Sra. LECHA manifesta que la resolució del Parlament de Catalunya és la 

conseqüència del mandat expressat a les urnes el 27 de setembre; la voluntat d’acabar 

amb la subordinació a l’Estat espanyol, que ofega Catalunya; la voluntat de no 

reconèixer definitivament les institucions que assumeixen la representativitat de la 

justícia i articulen com a valors democràtics els heretats del franquisme, entre els 

quals l’Audiència Nacional —hereva del Tribunal d’Ordre Públic—, o organismes 

com el Tribunal Constitucional, que polititzat amb una ideologia rància i retrògrada 

impedeix sistemàticament qualsevol intent, no ja d’un procés independentista, sinó 
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de pal·liar la pobresa. 

Manifesta que la declaració pretén trencar també amb qui els nega el dret a 

governar-se; en aquest sentit, assenyala que la declaració del Parlament és l’expressió 

de la seva voluntat ferma per aplicar el pla de xoc d’emergència i urgència social, 

amb eixos com revertir la prohibició del decret sobre pobresa energètica o aplicar 

l’emergència d’habitatge aprovats pel Parlament de Catalunya i prohibits pel 

Tribunal Constitucional; garantir la universalitat de la sanitat, que el Govern 

espanyol amb el Decret 16/2012 va suprimir; per compromís amb el municipalisme, 

recuperar les competències de les administracions locals al servei de l’interès 

general, i que amb la LRSAL han estat abolides. Afegeix que el pla de xoc també ha 

de recuperar la llibertat d’expressió mediatitzada per la “llei mordassa”, Llei orgànica 

4/2015, contrària als drets fonamentals, emparats per textos internacionals com la 

Declaració Universal, el conveni europeu i la jurisprudència del Tribunal Europeu 

dels Drets Humans. També per donar resposta a la greu crisi humanitària que viuen 

els refugiats per qualsevol causa, als quals el Govern espanyol és incapaç de donar 

resposta, posant fre a una resposta solidària. 

Diu que són conscients que les retallades, les privatitzacions i la corrupció 

no són només patrimoni del partit que governa l’Estat espanyol, però també saben 

que l’ofec financer, l’espoli fiscal, les condicions del deute de Catalunya, que ha 

servit per finançar els qui n’obtenen beneficis milionaris, donen tota la legitimitat per 

qüestionar el pagament del deute il·legítim. 

Manifesta que per a la CUP la declaració del Parlament és de ruptura, que 

enceta el camí cap a la plena llibertat política, democràtica i desobedient amb unes 

lleis que protegeixen l’statu quo de la mal anomenada Transició. 

Afirma que el seu marc de referència nacional no és un altre que els Països 

Catalans, i la seva voluntat la de trencar amb un estat que oprimeix, i poder assegurar 

sostre, menjar i treball a la ciutadania. 

 

El Sr. ASENS, tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència, posa de manifest que el grup de Barcelona en Comú té pluralitat 

interna quant a la qüestió que els ocupa, que aplega persones independentistes sense 

ser una formació independentista, i que té el punt comú en la defensa del dret a 

decidir. 

Tot seguit, exposa els motius pels quals no poden assumir la proposta del 

grup del PP. En primer lloc, i coincidint amb el Sr. Collboni, la consideren una 

proposta electoralista, i volen portar-la a aquest Ple tot i que el debat de la resolució 

ja s’ha debatut on pertocava, al Parlament, que és l’espai legítim per debatre amb les 

formacions que es van presentar a les eleccions del 27 de setembre. Igualment, fa 

notar que el PP empra Catalunya per airejar el seu nacionalisme espanyol, que els 

dóna molts vots a Espanya. 

En segon lloc, assenyala que a la resolució del Parlament, amb nou punts i 

un annex, es parla del dret a l’avortament, del dret a la igualtat d’homes i dones, del 

dret a la sanitat, de blindar els drets humans en general, i afirma que el seu grup ho 

subscriu del tot. També estan d’acord que Catalunya és un subjecte sobirà i, per tant, 

té dret i legitimitat per iniciar un procés constituent, sense subordinar-se a cap altre 

marc polític. 
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No obstant això, indica que no estan d’acord amb altres punts de la 

resolució, entre els quals l’absència d’un referèndum o que s’excloguin altres 

possibilitats que no siguin la independència, com pot ser un acord federal o 

confederal en pla d’igualtat amb la resta de pobles ibèrics, després d’un procés de 

ruptura si així ho decideixen els catalans i les catalanes. 

Remarca que no poden expressar contrarietat per la resolució en els termes 

que ho fa el PP, entenen que la proposició és una maniobra barroera i deshonesta per 

desviar l’atenció de la qüestió central: la posició autoritària, l’enrocament, la 

recentralització del PP que porta a una situació de bloqueig. 

Finalment, els demana que prenguin nota de les eleccions catalanes, i com 

defensen altres formacions estatals, que defensin la celebració d’un referèndum. 

Insisteix que no es tracta d’una lluita entre espanyols i catalans, sinó un conflicte 

entre els qui defensen una solució a les urnes i els qui no. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que no deixa de ser paradoxal que la data de 

referència de l’independentisme sigui un 9 de novembre, la mateixa data en què es va 

enderrocar el mur de Berlín, atès que la seva pretensió és aixecar murs en ple segle 

XXI per dividir els mateixos catalans i que els vol separar de la resta d’Espanya i 

d’Europa. 

Denuncia que l’independentisme ha privatitzat la Generalitat, i exclou més 

de la meitat de catalans que se senten, a més, espanyols. Manifesta que Barcelona, en 

aquest context, i com s’ha pronunciat diverses vegades els darrers mesos, ha de fer 

sentir la seva veu, i que això és el que pretenen amb aquesta proposició; i ha de 

realçar la seva veritable identitat, llibertat, pluralitat, convivència i llei. 

Recorda que hi ha unes regles del joc democràtic, malgrat que hi hagi qui les 

vols negar, que han estat votades majoritàriament pel conjunt dels espanyols, en qui 

resideix la sobirania nacional segons la Constitució; i destaca que no hi va haver cap 

altra comunitat autònoma on es votés més majoritàriament i més favorablement a la 

Constitució del 1978, i que ara l’independentisme vol trencar unilateralment. 

Fa notar que l’independentisme ha vist en la crisi social i econòmica la 

millor oportunitat per forjar la crisi d’estat; ha apostat per construir estructures 

d’estat en comptes d’enfortir les estructures socials. Per tant, creuen que és hora 

d’apel·lar novament al sentit comú, a la responsabilitat per tirar endavant el futur de 

Catalunya i del conjunt d’Espanya. 

Està convençut, però, que perseveraran en el que considera mal anomenat 

exercici del dret a l’autodeterminació per aplicar-lo a Catalunya, ignorant que aquest 

dret només es pot defensar en casos de guerra, de vulneració de drets humans, o per 

ocupació militar, tots supòsits inexistents. Observa que es proposava també la creació 

d’un consell de transició, com si Catalunya fos Líbia; parlen de Catalunya com a 

colònia d’Espanya, i alguns pretenen un referèndum com si Catalunya fos Kosovo. 

Afirma que el seu model de convivència no és aquest, i que el seu projecte 

passa per Barcelona, amb Catalunya i a Espanya. 

 

El Sr. CIURANA fa notar la incongruència que el Sr. Fernández Díaz parli 

de murs, quan ha estat el govern del PP qui els ha aixecat a la frontera sud de la Unió 

Europea. Igualment, quant a l’al·lusió al gran suport que va rebre la Constitució a la 

comunitat autònoma de Catalunya, fa notar que potser per això la decepció és més 

profunda i més definitiva. 
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Pel que fa a la intervenció del Sr. Asens, addueix que li ha semblat de vella 

política, la mateixa que feia CiU els anys noranta: sí, però no... I tot i que els 

membres de Barcelona en Comú no han expressat els seus vots, entén que anirà cap a 

l’abstenció; així, entre el qualificatiu de búnquer que el Sr. Asens va aplicar i les 

forces vencedores del 27 de setembre, entén que el tinent d’alcaldia es troba en una 

situació d’equidistància. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que amb la declaració es juga amb els legítims 

sentiments de moltes persones prometent-los una cosa que és impossible. 

Manifesta que hi ha molts catalans, entre els quals els de la seva formació, 

que d’allò que es volen independitzar és de la corrupció, de l’atur, la desigualtat i les 

retallades, dels quals són directament responsables i còmplices formacions d’aquest 

Ple, que van donar suport a les retallades de CiU als principals serveis públics. 

 

El Sr. BOSCH demana a la Sra. Mejías que li digui quines retallades va 

aplicar la seva formació i en quin govern. 

Quant al mur a què al·ludeix el Sr. Fernández Díaz, fa notar que per mur el 

que ell mateix s’ha trobat al Congrés dels Diputats durant quatre anys, on quinze 

vegades van proposar que es votés sobre la independència de Catalunya, i quinze 

vegades s’han estampat contra el mur. Remarca que aquell sí que és un mur contra la 

democràcia, contra el dret a decidir, contra la sobirania popular. 

Considera que el regidor pretén amb la proposició que des d’aquesta cambra 

es desactivi allò que legisla el Parlament de Catalunya, i fa notar que Barcelona no 

pot desfer el que fa aquella cambra perquè no li toca. 

Fa avinent que no ho aconseguiran i que el poble de Catalunya votarà sobre 

el seu futur sobiranament. 

 

El Sr. COLLBONI creu que aquest debat no dóna més de si. Per tant, 

insisteix que cal votar, d’entrada, el 20 de desembre per intentar un canvi al govern 

de l’Estat i, també, intentar un canvi al govern de Catalunya. Altrament, si es 

continua amb els mateixos interlocutors que fins ara quedaran en el punt mort en què 

ja són. 

Adverteix, però, que això no s’ha de fer en seu municipal, i reclama que tots 

plegats recuperin el focus dels debats sobre assumptes que afecten la ciutat. Entén 

que és força estèril voler escenificar posicions quan ja estan molt clares, que es van 

posar en total evidència amb la resolució del Parlament, on opina que es va votar una 

no-solució, amb unes contradiccions tan fortes que han destruït la coalició de CiU, i 

que acabaran destruint també Convergència Democràtica i el que ha representat com 

a catalanisme moderat i constructiu. 

 

La Sra. LECHA pregunta com és que no hi ha majoria per replantejar quin 

model de país volen i, en canvi, sí que hi ha majories a l’Estat espanyol, i al mateix 

Parlament, per canviar totalment la vida de les persones amb retallades a la sanitat, 

l’educació i en totes les facetes d’allò que afecta la vida quotidiana. 

 

El Sr. ASENS replica al Sr. Ciurana que si no ha expressat encara el sentit 

del vot del seu grup és per la proposta de votació nominal demanada pel grup del PP. 
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Fet aquest aclariment es ratifica en la posició del seu grup, i assegura que no 

els contraria la resolució, tot i que conté mesures amb què no estan d’acord. 

Altrament, reconeix que els contrarien la multitud de normes que aprova el PP i que, 

entre altres coses, deixen la gent sense casa, sense feina i sense futur mentre blinden 

els privilegis dels bancs i els poders econòmics. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que aquest debat ha servit per 

demostrar que l’independentisme, a Barcelona també, podria no obtenir el 50% de 

suport de vots que reclamaven en el seu moment per considerar les eleccions 

catalanes com un plebiscit independentista. I fa notar que, probablement, els regidors 

i regidores que avui votin en contra d’aquesta proposició amb prou feines 

representaran un terç dels vots de Barcelona. 

Dirigint-se a l’alcaldessa, li recorda que es felicitava perquè Pablo Iglesias 

havia declarat que inclouria en el programa de Podemos un referèndum sobre la 

independència de Catalunya, i considera que sense haver suscitat aquest debat avui 

no hauria aconseguit que es pronunciés sobre la independència. 

 

El Sr. SECRETARI crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació 

que, en ser cridats, respondran sí, no o m'abstinc. 

 

Santiago Alonso Beltrán: Sí 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: No 

Jaume Asens Llodrà: No 

Eloi Badia Casas: No 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

Maria Magdalena Barceló Verea: Sí 

Montserrat Benedí i Altés: No 

Raimond Blasi i Navarro: No 

Alfred Bosch i Pascual: No 

Trini Capdevila i Burniol: No 

Jaume Ciurana i Llevadot: No 

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: No 

Jordi Coronas i Martorell: No 

Ángeles Esteller Ruedas: Sí 

Teresa Maria Fandos i Payà: No 

Alberto Fernández Díaz: Sí 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Josep Garganté i Closa: No 

Mercè Homs i Molist: No 

Maria José Lecha González: No 

Jordi Martí i Galbis: No 

Carina Mejías Sánchez: Sí 

Daniel Mòdol i Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: No 

Xavier Mulleras Vinzia: Sí 

Laia Ortiz Castellví: No 

Laura Pérez Castaño: 

No Gala Pin Ferrando: 

No 
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Gerardo Pisarello Prados: No 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: 

No Sònia Recasens i Alsina: 

M’abstinc Maria Rovira i 

Torrens: No 

Janet Sanz Cid: No 

Sonia Sierra 

Infante: Sí 

Francisco Sierra López: Sí 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: 

No Mercedes Vidal Lago: No 

Francina Vila i Valls: 

No Ada Colau 

Ballano: No 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat 

següent: 12 sís, 28 nos i 1 abstenció. 
 

ES REBUTJA la proposició amb contingut de declaració institucional en 

debat. 
 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Prop. 2.-(M1519/1487) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Que l'Ajuntament de 

Barcelona es declari insubmís a la reforma de la Llei de l'avortament del PP, 

defensant el dret al propi cos de les dones. Segon.- Garantir com a institució 

municipal que a tots els centres es garanteixi el dret a l'avortament de les menors 

de 18 i de totes les dones, trobant les complicitats amb els professionals mèdics 

que treballen als centres mèdics de Barcelona i evitant d'aquest circuit, aquells que 

practiquen l'objecció de consciència de forma sistemàtica —per evitar que les 

menors es trobin amb aquests i dificultin el procés d'interrupció de l'embaràs— 

quan aquestes ho demanin. Tercer.- Treballar per assolir un avortament gratuït i 

garantit per la xarxa pública per a totes les dones. Quart.- Que es garanteixi un 

circuit alternatiu perquè les dones puguin avortar lliurement a la ciutat de 

Barcelona, fins que no es pugui garantir des de la xarxa pública de Barcelona. 

Cinquè.- Mètodes anticonceptius gratuïts a l'abast de tothom. Sisè.- Educació 

afectiva i sexual a tots els centres educatius. Setè.- Que es doti dels recursos 

necessaris les diferents àrees de l'Ajuntament que han de fer possible 

desenvolupar aquests acords. 

 

La Sra. ROVIRA precisa, abans d’encetar la seva intervenció, que 

aquesta proposició consta a l’ordre del dia en l’apartat de 

proposicions/declaracions institucionals, i que hauria d’estar sota l’epígraf 

"Declaracions de grup". 

Feta aquesta puntualització, manifesta la satisfacció de la CUP per poder 

presentar aquesta proposició, que és fruit d’un treball intens amb el conjunt de 

col·lectius feministes, i a l’esforç fet amb els grups de CiU, Barcelona en Comú, 

PSC i ERC per arribar a un acord per a l’aprovació d’aquest text. Igualment, 

agraeix la feina de la comissionada de Salut. 

Contextualitza la proposició en l’aprovació, el juliol d’enguany, de la 

reforma de la Llei de l’avortament impulsada pel Govern del PP, que impedeix 

que les noies de menys de divuit anys puguin avortar sense consentiment dels 

pares o tutors legals i, per tant, amb aquesta reforma es vulnera el dret al seu propi 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

86 

 

cos. 

En aquest sentit, consideren que una de les primeres coses que fa el 

patriarcat és apropiar-se dels drets sexuals i reproductius de les dones, i en aquest 

cas de les dones joves, per la qual cosa exigeixen el dret a l’avortament, que és un 

dret bàsic de totes les dones, i que el sistema sanitari posi totes les garanties al seu 

servei, i alhora doni suport als professionals per garantir el lliure exercici de la 

seva activitat. 

Subratlla que la reforma de la Llei de l’avortament ha significat un pas 

enrere en la llibertat de decisió sobre el propi cos de les dones, limitant-ne la 

disposició. 

Manifesta que l’objectiu del seu grup és prendre en consideració les 

reivindicacions del moviment feminista de la ciutat, garantint el benestar i seguretat 

de les dones que volen interrompre un embaràs de forma totalment conscient; i, 

alhora, assenyala que cal treballar per aconseguir una llei de drets sexuals i 

reproductius, en què totes les dones lesbianes i trans tinguin dret a decidir sobre les 

diferents maternitats. 

Addueix que amb la reforma de la llei es fa un pas enrere en l’apoderament 

de les dones, se les infantilitza en considerar-les un subjecte incapaç de decidir per 

ell mateix i que requereix la certificació de dos professionals que verifiquin el perill 

psicològic de la continuació d’un embaràs. I remarca que, sobretot, es desobeeix el 

principi bàsic del dret superior de la menor d’edat quan es requereix l’autorització 

parental per practicar un avortament. 

Subratlla que, per tant, l’únic camí és continuar lluitant per garantir la 

llibertat i l’apoderament de les dones, i donar el màxim suport a tots els professionals 

sanitaris. Recorda, però, que actualment ja existeixen xarxes organitzades en l’àmbit 

del moviment feminista per garantir el dret a un avortament lliure i gratuït; 

tanmateix, cal exigir que les administracions públiques competents assumeixin 

aquestes reivindicacions i garanteixin el dret de les dones al seu propi cos. 

Precisa que pels motius expressats, la proposició que avui presenten té vuit 

punts concrets, que llegeix. 

 

La Sra. VILA agraeix l’esforç de la CUP per intentar trobar un text el més 

integrador possible, i permetre que els grups municipals hagin pogut incorporar 

matisos a la proposició. 

Posa de manifest que CiU, en qüestions de consciència, sempre demana una 

votació nominal per deixar llibertat de vot, i que també la sol·liciten aquesta vegada. 

Dit això, destaca que els ha cridat l’atenció que es reobri el debat d’aquesta 

qüestió, i entén que probablement és perquè es tracta del primer mandat de la CUP. 

De tota manera, remarca que sovint l’han tractat en aquest ajuntament, i considera 

que el moment tampoc no és el més adient, atès que estan parlant d’una iniciativa de 

reforma legal que no prospera ni va endavant perquè s’ha retirat. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que la majoria de propostes d’aquest text no són 

de competència municipal, per la qual cosa anuncia que el seu grup hi votarà en 

contra. 

 

La Sra. BENEDÍ se suma als agraïments expressats per la Sra. Vila a la 

CUP per haver fet possible que la proposició prosperi. 

Manifesta que ERC manté l’opinió que la reforma de la Llei de l’avortament 

hauria significat una nova retallada de drets, en aquest cas de les dones. Remarca que 

el PP volia robar el dret de les joves de setze i disset anys de decidir sobre la seva 

maternitat i sobre el seu cos, donant la capacitat als pares o tutors d’imposar una 

maternitat no desitjada. 
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Observa que si allò que el Govern del PP pretenia era evitar els avortaments, 

la millor manera de fer-ho hauria estat mitjançant un bona educació afectiva, sexual i 

reproductiva, i garantint l’accés universal a tots els mètodes anticonceptius, i aprofita 

per reivindicar-ne la gratuïtat per als joves i els col·lectius amb recursos escassos. 

Reitera la necessitat que s’imparteixi a les escoles i instituts educació 

afectiva, sexual i reproductiva, que permeti a les joves decidir i exercir lliurement el 

que vulguin fer amb el seu cos, cosa que no només faria una societat més lliure i 

feliç, sinó que a més ajudaria a evitar malalties de transmissió sexual i embarassos no 

desitjats i, en conseqüència, reduiria la despesa sanitària. 

Tanmateix, posa de manifest que quan fracassa la prevenció, cal que les 

dones puguin decidir lliurement sobre la maternitat. 

Es remet a la defensa d’ERC, durant la tramitació de la Llei, per avançar 

àmpliament el termini per a la interrupció voluntària de l’embaràs fins a les 22 

setmanes, ja que ampliar aquest termini de les 14 a les 22 setmanes, més enllà de 

basar-se en el consens científic, permetria, sobretot en el cas de les menors, avaluar 

millor la capacitat de mantenir la criatura i la voluntat per decidir la maternitat i la 

responsabilitat que implica. 

Observa que aquesta reforma es pot definir com a violència de l’Estat 

espanyol envers les dones, atès que els nega la llibertat de decidir. En aquest sentit, 

afirma que com a republicans i republicanes anhelen una societat on siguin les dones 

les que decideixin sobre el seu cos, i que ningú no ho faci per elles. 

 

La Sra. ANDRÉS avança el suport a la proposició, i agraeix al grup de la 

CUP que hagi recollit les seves aportacions. 

Afirma que la reforma de la Llei de l’avortament, tot i que no està activa ara 

com ara, és ideològica, i que no tenia cap altra raó de ser que acontentar algun sector 

molt conservador de la societat. Precisa que la reforma concernia les dones entre 

setze i divuit anys, i la necessitat d’autorització parental o dels tutors per interrompre 

un embaràs, quan l’edat per al consentiment sexual està fixada al Codi penal en els 

setze anys; o que l’ordenament jurídic permet a les dones contraure matrimoni a 

partir de la mateixa edat, i també ho és per a la majoria d’edat sanitària, amb la qual 

cosa és constata, a més, la incongruència de la reforma. 

Afegeix que la pretesa reforma també abocava les dones a avortaments 

clandestins o haver d’acudir a un jutjat en els casos en què no tenien autorització 

paterna, amb la qual cosa era ben probable que expirés el termini legal per avortar. 

Acaba la seva intervenció justificant el suport a la proposició pels motius 

que acaba d’expressar, i també perquè conté alguns punts en què consideren que 

l’Ajuntament, tot i no ser competent en la regulació, ho és per procurar el benestar de 

les dones pel que fa a l’accés a la xarxa sanitària pública. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta, en nom del seu grup, el convenciment que 

no es pot parlar de l’avortament amb el simplisme i la frivolitat que ho acaba de fer 

el grup de la CUP. Assegura que l’avortament és un drama personal per a qualsevol 

dona, i hi entren factors de caràcter ètic, moral i científic que així ho avalen. 

Igualment, exigeix a les qui afirmen que és un dret de les dones, que diguin qui 

reconeix aquest dret, atès que cap dret internacional reconeix el dret de les dones a 

avortar, fins i tot ni tan sols quan s’ha intentat incloure en l’àmbit de dret sexual i 

reproductiu, ni en les conclusions de la Cimera del Mil·lenni a l’Assemblea General 

de l’ONU, ni al Consell dels Drets Humans. Per tant, entén que estan parlant d’un 

dret que no està reconegut; en canvi, fa notar que sí que està reconegut el dret a la 

vida i que es dóna projecció jurídica al nasciturus, de manera que la vida concebuda 

no es pot considerar com una extensió del cos de la mare. 

Considera que amb la defensa d’aquesta proposició es genera un conflicte 
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entre els drets de les dones, que en cap cas són absoluts, i la protecció del fetus, que 

està considerat com un bé jurídic que s'ha de protegir. Per tant, al·leguen uns drets 

inexistents en cap estat o organització internacional. En aquest sentit, defensa la 

reforma de la Llei de l’avortament perquè elimina l’aberració legal que permetia que 

les nenes de setze i disset anys poguessin avortar sense el consentiment dels pares, 

quan els pares tenen l’obligació de tutelar les menors, tal com reconeix el Codi civil. 

Puntualitza a la Sra. Benedí que el PP no decideix si les nenes poden avortar 

o no, sinó els seus pares, que no són pas els enemics dels seus fills; i li demana que li 

citi un sol país de la UE que permeti avortar lliurement a aquestes edats, llevat de la 

República Txeca. 

Conclou que l’avortament és una decisió de gran transcendència per a 

qualsevol dona, especialment per a les nenes. 

Per tant, avança que són absolutament contraris a la proposició, i afegeix 

que no es pot equiparar l’avortament a qualsevol altra situació mèdica. 

 

La Sra. PÉREZ justifica el suport a la proposició amb el convenciment que 

les dones tenen dret a decidir sobre el propi cos, i que és una lluita que s’ha de 

defensar constantment i no es pot abaixar la guàrdia. En aquest sentit, recorda que la 

Llei de l’avortament aprovada el 2010 va tenir una bona acollida en la societat i entre 

els professionals sanitaris perquè, d’una banda, garantia cobertura sanitària pública 

de qualitat, i un bon acompanyament professional en casos d’interrupció voluntària 

de l’embaràs; i perquè, d’altra banda, es mantenia el respecte per l’objecció de 

consciència del personal sanitari. 

Remarca que aquest avenç assolit, i que socialment ja estava integrat, s’ha 

vist amenaçat novament, i han reculat a temps remots, més enllà del 1985, arran de 

les iniciatives del PP i de l’església catòlica, gràcies a les quals ara hi ha un nou 

col·lectiu de risc, que és el 10% de les adolescents embarassades que s’estima que no 

té el suport dels progenitors a l’hora d’interrompre l’embaràs. 

Consideren que, com a administració, tenen el deure d’oferir a les noies de 

setze i disset anys acompanyament i assessorament social, sanitari i legal per 

garantir-los un tracte digne, adult, allunyat de tuteles i retrets, i evitant les 

conseqüències indesitjables de la violència familiar. 

Diu que aquesta proposició els recorda que tots els avenços que 

s’aconsegueixen s’han de defensar permanentment amb tots els instruments que 

tenen a l’abast; i reconeix que aquesta lluita no s’aturarà fins que l’avortament 

desaparegui del Codi penal. Remarca que la defensa d’aquest dret no pot quedar en 

mans de l’opció d’un partit polític o de determinades idees religioses, sinó que s’ha 

de defensar des d’un espectre ampli a fi que esdevingui un dret. 

 

La Sra. ROVIRA replica que la reforma de la Llei d’avortament es va 

aprovar el juliol passat, de manera que està vigent, i per aquest motiu han presentat la 

proposició; i remarca que d’ençà de la seva aprovació tot el moviment feminista es 

va articular per generar una resposta i xarxes per assegurar l’avortament a les noies 

de setze a divuit anys, que lliurement ho decideixen, atès que si són prou grans per 

tirar endavant un fill o una filla també ho són per avortar. 
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Confirma que l’Ajuntament de Barcelona té competències en aquest àmbit 

atès que participa en el Consorci Sanitari, en el Parc de Salut Mar o l’Hospital de 

Sant Pau, que són xarxes sanitàries fonamentals per poder garantir un avortament 

lliure, gratuït i digne. 

Afegeix que la salut democràtica de molts països europeus es mesura en 

funció del dret que atorguen a l’avortament lliure i gratuït, i precisa que a França es 

pot avortar als setze anys sense tutela paterna. 

Convida a llegir-se els estudis existents sobre la defensa del dret al propi cos 

i que s’escolti els professionals de la salut, el moviment feminista i les dones que, en 

definitiva, lluiten per fer front a una violència institucional, a un estat 

heteropatriarcal, i contra la seva invisibilització. 

Entenen, per tant, que Barcelona s’hauria de declarar ciutat insubmisa a la 

reforma de la Llei de l’avortament i, encara més, impugnar-la. 

 

La Sra. BENEDÍ fa notar que quan es parla de drets el grup del PP 

s’incomoda explícitament; i ratifica la defensa del dret al propi cos, i a la maternitat 

lliure. 

Considera que és obvi que l’avortament no és fàcil per a cap dona, i afegeix 

que en el 90% de casos de noies entre setze i divuit la decisió d’avortar és compartida 

pel pare i la mare o els tutors; i puntualitza que és en casos extrems o d’alta 

conflictivitat familiar o de violència masclista que cal fer determinades actuacions. 

 

La Sra. ANDRÉS ratifica que l’avortament és un dret, que està reconegut en 

una llei que estableix terminis i condicions. Tanmateix és un dret que s’intenta 

restringir a les dones entre setze i divuit anys, i reitera els exemples que ha esmentat 

en la seva primera intervenció en què els setze anys es considera majoria d’edat per a 

moltes coses, entre les quals contraure matrimoni. 

Està d'acord que no és el mateix qualsevol intervenció que un avortament, 

atès que qualsevol intervenció es fa en un àmbit hospitalari, cosa que no es pot dir de 

molts avortaments. 

 

La Sra. ESTELLER proclama que el seu grup fa una defensa del dret a la 

vida, del dret dels pares a prendre decisions de transcendència amb les seves filles, 

perquè els pares volen el millor per a elles, motiu pel qual estan plenament d’acord 

amb la reforma de la llei. 

 

La Sra. PÉREZ puntualitza que l’Ajuntament té les mateixes competències 

per rebutjar fermament la reforma de la Llei de l’avortament que les que tenien per 

expressar el desacord amb l’inici del procés de creació de l’Estat català independent. 

Insisteix que tenen competències per facilitar informació, assessorament 

legal, mèdic i psicològic a totes les dones, alhora que tenen la responsabilitat de 

treballar per assolir un avortament gratuït i garantit a la xarxa sanitària pública. 

Reclama, però, que la Generalitat també assumeixi les seves responsabilitats, entre 

les quals garantir mètodes anticonceptius a l’abast de tothom i gratuïts per als joves 

mitjançant la xarxa d’assistència de salut sexual i reproductiva. 

Finalment, fa notar que avui no tindrien aquest debat si el PP no hagués 

trencat un consens social i reobert un debat que només existia en un sector molt 

minoritari de la societat, i que ha posat per davant de la garantia del dret de les dones 

al seu propi cos, que és la seva obligació en un estat de dret. 
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La Sra. ROVIRA recorda que l’aprovació d’aquesta proposició significarà 

una victòria de les dones que lluiten dia a dia als barris, de les que pateixen les 

diverses violències de gènere i també la violència institucional d’un estat 

heteropatriarcal que els imposa com han de ser i sobre el seu dret a decidir. 

Confirma que, tant si s’aprova com si no, la lluita de les dones continuarà. 

 

El Sr. SECRETARI crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació 

que, en ser cridats, respondran sí, no, o m'abstinc. 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: M’abstinc 

Jaume Asens Llodrà: Sí 

Eloi Badia Casas: Sí 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

Maria Magdalena Barceló Verea: 

No Montserrat Benedí i Altés: Sí 

Raimond Blasi i Navarro: M’abstinc 

Alfred Bosch i Pascual: Sí 

Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: Sí 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Josep Garganté i Closa: Sí 

Mercè Homs i Molist: Sí 

Maria José Lecha González: Sí 

Jordi Martí i Galbis: M’abstinc 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol i Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: No 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: Sí 

Sonia Sierra Infante: No 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: M’abstinc 

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: Sí 
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Ada Colau Ballano: Sí 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: 

27 sís, 10 nos i 4 abstencions. 

 

S’APROVA la proposició amb contingut de declaració institucional amb el 

text transaccionat següent: 

 

Primer- Que l’Ajuntament de Barcelona rebutgi fermament la reforma de la 

Llei d’avortament del PP, defensant el dret al propi cos de les dones i impugnant-la, 

instant la Generalitat a presentar el recurs. Segon- Garantir com a institució 

municipal la informació i l’assessorament legal, mèdic i psicològic a totes les dones, 

i en especial les d’entre 16 i 18 anys, per tal de garantir l’exercici del seu dret a 

l’avortament. Tercer- Treballar per assolir un avortament gratuït i garantit per la 

xarxa pública per a totes les dones. Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat que 

garanteixi mètodes anticonceptius a l’abast de tothom, amb gratuïtat per als i les 

joves a través de la xarxa d’assistència de salut sexual i reproductiva. Sisè- Reforçar 

encara més l’educació afectiva i sexual a tots els centres educatius. Setè- Que es doti 

dels recursos necessaris les diferents àrees de l’Ajuntament que han de fer possible 

desenvolupar aquest acord. Vuitè- Donar suport a una reforma de la Llei de 

l’avortament que permeti de nou a les dones de 16 i 17 anys exercir el dret al seu 

propi cos a una maternitat lliure sense el coneixement dels seus pares o tutors. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prec 1.- (M1519/1499) Que l'Ajuntament de Barcelona mantingui el lideratge públic en la promoció 

del sector econòmic de les smart cities i una participació activa en l'impuls de la 

innovació i el desenvolupament d'activitats tecnològiques intel·ligents, com a mitjà 

per estimular la creació d'ocupació i la millora de la qualitat de vida de les persones. 

 

El Sr. TRIAS es refereix a la conferència de l’alcaldessa a la Cambra de 

Comerç ara fa pocs dies, i subscriu plenament l’afirmació que hi va fer en expressar 

que calia recuperar el lideratge públic en els sectors econòmics per garantir que la 

riquesa que genera la ciutat arribi a tothom. 

En aquesta línia, destaca el gran lideratge de la ciutat en el sector de les 

smart cities i, per tant, convida l’alcaldessa a mantenir-lo i a incrementar-lo en el 

sector smart, que és de futur, que atreu inversió i que genera activitat econòmica, 

ocupació i millora la qualitat de vida de les persones en molts àmbits. 

 

La Sra. ALCALDESSA accepta el prec, i destaca la disposició del Govern 

municipal per mantenir i incrementar el lideratge públic en el sector de les noves 

tecnologies, que són una eina amb un gran potencial, sempre que es garanteixi un 

lideratge públic real i democràtic que les posi al servei de l’interès general. 

 

El Sr. TRIAS justifica aquest prec perquè considera que hi ha qui tendeix a 

menysprear l’èxit de la ciutat en l’àmbit de les smart cities; altrament, creu que cal 

felicitar-se pel paper pioner de Barcelona en aquest terreny, la importància del qual 

va quedar ben palesa en l'Smart City Expo celebrada la setmana passada amb la 

representació de cinc-centes ciutats, 466 empreses i 400 ponents. 
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Destaca el paper de Barcelona com a referent internacional en l’aplicació de 

noves tecnologies en la gestió de ciutats, i el fet que la ciutat lidera el procés de 

transició cap a ciutats intel·ligents, amb una consegüent creació de llocs de treball. 

Per tant, manifesta que cal consolidar el lideratge de Barcelona com a capital del 

mòbil, de la innovació; alhora, destaca el premi de Bloomberg Philantropies Mayors 

pel projecte "Vincles", que demostra que les noves tecnologies poden ser una eina 

essencial per a les polítiques socials, i destaca la col·laboració amb empreses socials. 

 

La Sra. ALCALDESSA reitera que el Govern municipal subscriu la 

demanda del Sr. Trias, i posa com a exemple l’article del Sr. Pisarello que aquesta 

mateixa setmana s’ha publicat al diari Ara, que entre moltes altres coses comentava 

que els canvis tecnològics dels darrers anys tenen un potencial indubtable, sobretot si 

es vol construir una ciutat justa i democràtica amb una economia cada vegada més 

circular i ecològicament sostenible. I remarca que hi afegia que el matís que volen 

aportar a aquest desenvolupament, és que si parlen d’smart city no poden acceptar 

sense més que hi hagi barris on prop del 70% de la població no té accés a internet. 

Afegeix que tampoc no estan d’acord amb el fet que la quantitat de dades que genera 

Barcelona vagin a parar a unes quantes butxaques privades, en comptes de funcionar 

en codi obert al servei del conjunt de la ciutadania. 

Manifesta, igualment, que no és propi d’una ciutat intel·ligent desenvolupar 

molt determinades empreses, com s’ha fet fins ara i, en canvi, ser incapaç de 

desenvolupar un sistema electrònic senzill per fer consultes regulars a la ciutadania. 

Altrament, remarca que el Govern municipal treballa amb l’enfocament d’aprofitar 

tot aquest potencial tecnològic, i destaca que han trobat molta sintonia amb moltes 

delegacions internacionals com ara amb la de Nova York, amb la qual establiran 

col·laboració. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prec 2.- (M1519/1489) Que el Govern municipal prengui mesures immediates per tal que cessin les 

pràctiques de nepotisme als càrrecs de responsabilitat i que es posi fi a les actuacions 

que afavoreixen els interessos professionals de despatxos o empreses vinculades als 

membres de la corporació municipal. 

 

La Sra. MEJÍAS es refereix al codi ètic del Govern municipal, d'obligat 

compliment per als càrrecs electes i per als de lliure designació; i segons deia la 

mateixa alcaldessa, per acabar amb els privilegis dels quals ha gaudit durant molts 

anys bona part de la classe política i que han provocat el seu allunyament de la 

ciutadania. Igualment, es refereix al fet que ahir mateix, el Sr. Asens va fer pública la 

creació de l’Oficina de Transparència per lluitar contra les corrupteles internes en 

aquest ajuntament, i que dóna la possibilitat de denunciar aquests casos a tothom qui 

en tingui coneixement. 

Fa notar que el nepotisme està tipificat en l’àmbit de les corrupteles, i 

esmenta que dels onze regidors que componen el Govern municipal, cinc tenen 

vinculacions familiars o personals amb càrrecs de lliure designació o empreses 

vinculades a la contractació de serveis municipals. 
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Pregunta a l’alcaldessa, doncs, si pensa fer alguna cosa per evitar aquesta 

situació, atès que no només es tracta de la imatge que dóna l’equip de govern, sinó 

també la que es dóna a la ciutadania de tot el Consistori. 

En conseqüència, justifica el prec per demanar que s’evitin aquestes 

pràctiques a fi de garantir que realment es fa nova política i es lluita contra la 

corrupció. 

 

La Sra. ALCALDESSA nega la major, i afirma que no hi ha cap pràctica de 

nepotisme al Govern de la ciutat. Convida la Sra. Mejías a aportar dades probatòries, 

i assegura que no tindran cap inconvenient a parlar-ne. 

Per tant, no accepta el prec en considerar que allò que pretén és difamar i 

mentir sobre tractes de favor que no s’estan produint. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta a l’alcaldessa si no li sembla estrany que dels 

onze regidors del Govern, cinc tinguin familiars en càrrecs de decisió; o que les 

empreses contractades per l’Ajuntament per fer el seguiment dels processos 

participatius en molts casos estiguin vinculades a persones que tenen càrrecs a 

l’equip de govern. Continua qüestionant que, per exemple, el Sr. Asens, que ha 

impulsat algunes de les querelles contra els bombardejos de l’aviació italiana a 

Barcelona al seu despatx professional, sigui qui obri les oficines d’atenció ciutadana 

perquè la ciutadania pugui aportar proves, que emprarà per a la seva activitat 

professional privada. 

Conclou que tot plegat són pràctiques de nepotisme i de tràfic d’influències. 

 

La Sra. ALCALDESSA assenyala que la política del Govern municipal és la 

de fer un ajuntament amb parets de vidre, i per aquest motiu han fet públiques les 

agendes, i han forçat que altres partits que no tenien aquestes pràctiques comencessin 

a assumir-les. Confirma que han signat un codi ètic que estan complint; que s’han 

reduït els sous, malgrat que formacions com la de la Sra. Mejías, CiU, el PP i el PSC 

van impedir en aquesta cambra que s’abaixessin els sous. I afegeix que estan 

col·laborant amb la fiscalia arran del requeriment d’investigació de males praxis en 

aquest ajuntament. 

Quant a les empreses de participació, fa notar que es tracta d’un titular en un 

mitjà de comunicació determinat, i insta la regidora a demostrar que més enllà d’un 

titular és una certesa; i remarca que es tracta d’unes empreses que ja existien abans 

que Barcelona en Comú comencés a governar la ciutat, i rebat que hagin de censurar 

qualsevol empresa perquè hi coneixen algú. 

Acaba la seva intervenció reclamant a la Sra. Mejías que, si disposa de cap 

prova o indici, empri tots els instruments al seu abast, entre els quals l’oficina de 

Transparència i Bones Pràctiques, i la bústia que garanteix l’anonimat; i pel que fa a 

l’acusació de tràfic d’influències, la convida a acudir a la fiscalia i que posi una 

denúncia. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prec 3.- (M1519/1492) Que el Govern municipal actuï en ferm per tal de tornar a reactivar el projecte 

de Biblioteca Provincial, que s'hauria d'ubicar a l'edifici de nova planta pendent de 

construir entre l'Estació de França i el passeig de la Circumval·lació de Barcelona. 

Que s'aprofiti l'actuació per tal de recuperar i dignificar les restes del Baluard de 

Migdia. 
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El Sr. PUIGCORBÉ posa de manifest que la província de Barcelona és 

l’única de tot l’Estat espanyol que no disposa d’una biblioteca provincial, amb 

funcions de gran biblioteca que coordini la xarxa de biblioteques públiques. 

Recapitula que aquest greuge comparatiu es remunta al 1840, en què per 

primer cop es va preveure aquest tipus d’equipament estratègic, vinculat a la 

recuperació del patrimoni bibliogràfic procedent de la primera desamortització de 

Mendizábal, amb el nom de Biblioteca Provincial y Universitaria. 

Fa notar que, des d’aleshores ençà, aquest projecte mai no ha estat 

considerat prioritari pels diferents ministeris de Cultura que hi ha hagut. Afegeix, 

però, que el 2009 l’empresa Nitidus Arquitectes va guanyar un concurs públic, al 

qual es van presentar setanta-una propostes, per projectar un edifici de 18.000 

metres quadrats entre l’Estació de França i el passeig de la Circumval·lació que, 

tanmateix, no ha rebut ni un sol euro de finançament. 

Valora com a inversemblant la inexistència d’una biblioteca provincial a 

Barcelona, per la qual cosa entenen que el Govern municipal ha d’actuar en ferm 

per reactivar el projecte de l’edifici de nova planta de l’empresa guanyadora a fi 

que, després de més de cent cinquanta anys, Barcelona pugui disposar d’aquest 

equipament. 

Afegeix la consideració que cal aprofitar l’obra al solar esmentat per 

dignificar i recuperar les restes del Baluard de Migdia, construït durant el regnat 

de l’emperador Carles V i escenari d’episodis èpics i decisius de la història de 

Barcelona. I recalca que, amb tot plegat, s’evitarà que es prolongui en el temps el 

nyap urbanístic actual. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta que el Govern té com a prioritat 

treballar per desencallar el projecte de la Biblioteca Provincial, que depèn del 

Ministeri de Cultura. 

Així, doncs, accepta el prec, i fa avinent que en la darrera reunió de la 

Comissió de Seguiment el desembre de 2014, el Ministeri va fer una proposta poc 

concreta de fer les obres per fases, sense especificar terminis ni acompanyar la 

proposta de les partides pressupostàries corresponents. 

Afegeix que l’alcalde Trias va mantenir una entrevista el març de 2013 

amb el llavors ministre de Cultura, el Sr. Wert, per demanar l’execució del 

projecte de la biblioteca i habilitar les partides pressupostàries necessàries per al 

trienni 2014-2016. Igualment, assenyala que, fins a tres vegades, s’ha ajornat una 

reunió amb José M. Lassalle, secretari d’Estat de Cultura, un dels objectius de la 

qual és exigir la construcció de l’equipament. 

Conclou, per tant, que l’única informació nova que poden aportar és la 

proposta del Ministeri de Cultura de fer l’obra per fases, tot i que en el pressupost 

de 2016 del ministeri esmentat no hi consta cap partida específica per a la 

biblioteca; i assegura que continuaran insistint al Ministeri de Cultura que 

compleixi els acords. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prec 4.-(M1519/1496) Que el Govern municipal ens informi sobre el compliment de les 

propostes polítiques aprovades per majoria en aquest Ajuntament amb relació a 

l'activitat econòmica de la ciutat, entre altres, l'activitat turística o la de terrasses, i 

que ens informi sobre el resultat de la consulta en línia referent als horaris 

comercials que va finalitzar el darrer 8 de novembre, qualificant les preferències 

escollides tant en el període com en l'horari d'obertura. 
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El Sr. MULLERAS precisa que durant els cinc mesos de mandat s’han 

aprovat quinze proposicions de l’oposició relacionades amb l’activitat econòmica de 

la ciutat, la majoria de les quals demanen canvis en les polítiques municipals. 

Esmenta, en aquest sentit, la suspensió de les llicències hoteleres, la campanya de 

Nadal, les terrasses i el top manta. 

En conseqüència, justifica el prec que formula el seu grup per saber si el 

Govern municipal té intenció d’acceptar les propostes i rectificar les seves polítiques 

econòmiques equivocades. 

Recorda, d’altra banda, que el 8 de novembre es va acabar la consulta en 

línia sobre horaris comercials, i que en la comissió d’Economia i Hisenda el Govern 

es va negar a donar els resultats i, per tant, avui els els tornen a reclamar. 

 

El Sr. COLOM avança que no accepten el prec perquè el Govern compleix 

allò que és possible; així, pel que fa als resultats de la consulta sobre horaris 

comercials, fa avinent que van dissenyar un procés amb els seus temps, i una anàlisi 

conjunta, per rigor i per responsabilitat. Recorda que van anunciar que, una vegada 

buidades les dades de les enquestes, tant les fetes en línia com les qualitatives, les 

presentarien en una jornada específica. 

Amb referència a l’ajornament d’uns articles de l’ordenança de terrasses, 

recorda al Sr. Mulleras que, jurídicament, no és pot fer, sinó que cal modificar-la i no 

pas ajornar el seu compliment una vegada està en vigor. 

Finalment, quant a l’aixecament parcial de la suspensió temporal 

d’atorgament de llicències, recorda que els serveis jurídics els han fet saber que fins 

que no es procedeixi a l’aprovació inicial del Pla especial no tindran la justificació 

jurídica per prendre aquesta mesura. 

 

El Sr. MULLERAS retreu al Govern municipal la paralització de 

l’economia de la ciutat; que estigui foragitant possibles inversors i posant milers de 

traves a l’activitat econòmica. Alerta que amb aquesta actitud es posen en perill 

molts llocs de treball, tant actuals com futurs. 

Reclama al Govern que faci cas del Plenari del Consell Municipal, que 

aixequi la suspensió indiscriminada de llicències turístiques; que deixi de perseguir i 

posar traves a les terrasses; que sigui inflexible amb el top manta i, per tant, que no 

permeti una competència absolutament deslleial al comerç de la ciutat. Demana, en 

definitiva, que sigui demòcrata i que accepti allò que decideix la majoria d’aquest 

Ple. 

Reitera que és possible governar en minoria, però no contra la majoria. I 

afegeix que no té altre remei que preguntar-se si la dictadura de la minoria és la nova 

política que proclama el Govern de la ciutat. 

Pel que fa a la consulta en línia d’horaris comercials, fa notar que a més de 

ser un procés opac, tendenciós i sense garanties, els amaguen les respostes de 1.543 

veïns, menys del 0,1% de la ciutadania. 

 

El Sr. COLOM creu que és ben evident que el Govern municipal no ha 

paralitzat l’activitat econòmica; en aquest sentit es refereix a l’informe de conjuntura 

econòmica i al de turisme que van presentar fa foc, on totes les dades posen de 

manifest que l’activitat econòmica a la ciutat està funcionant força bé. 
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Quant a l’ordenança de terrasses recorda que el grup del PP hi té força a 

veure, atès que la va elaborar amb el govern anterior; per tant, entén que si la van fer 

malament, ara no els poden demanar que ho intentin resoldre malgrat que la llei no 

permet modificar només alguns articles. 

Refusa les lliçons de democràcia que els dóna el regidor, i li recorda que 

està legislat que determinades decisions preses en comissió i al Ple no són vinculants. 

Acaba dient que estan determinats a complir, però no pas allò que 

jurídicament no és possible. 

Finalment, pel que fa a l’enquesta en línia, demana rigor al Sr. Mulleras en 

les seves anàlisis, i que no menyspreï la participació d’uns veïns, mentre que, d’altra 

banda, valora extremadament els resultats. Així, li fa avinent que per responsabilitat i 

rigor en un aspecte sensible com són els horaris comercials, presentaran els resultats 

una vegada analitzats. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1.- (M1519/1500) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre la celebració del Cap 

d'Any 2015-2016 a l'espai de Maria Cristina respecte a l'acte que s'ha celebrat els 

darrers dos anys? Té previst el Govern municipal mantenir-lo, canviant el disseny de 

l'acte, o es té previst suprimir-lo i descentralitzar la celebració als barris? 

 

La Sra. RECASENS posa en relleu el reconeixement internacional de 

Barcelona com a ciutat organitzadora de grans esdeveniments, i la col·laboració 

publicoprivada com a instrument per tirar endavant grans projectes, una herència que 

prové de l’organització dels Jocs Olímpics. 

Es refereix a l’organització, dos anys seguits, de l’espectacle de la nit de 

Cap d’Any a Maria Cristina, que ha esdevingut una cita en el calendari de Barcelona 

i que, a banda de la qualitat de l’espectacle, també serveix per evitar les trencadisses 

de vidres que es produïen en la celebració de la plaça de Catalunya. 

Afegeix la valoració que la celebració de Cap d’Any a Maria Cristina era 

una festa familiar, ciutadana i oberta a tothom, que alhora complia amb uns valors. 

En aquest sentit, es refereix a l’eliminació de l’Home del Mil·lenni, la icona de la 

Fura dels Baus, i entén que fóra bo obrir un procés de reflexió. 

Per tant, pregunta quin és el model de celebració de Cap d’Any del Govern 

municipal. 

 

El Sr. COLOM confirma que la festa de Cap d’Any se celebrarà a 

l’avinguda Maria Cristina i, atès que aplega un gran nombre de ciutadans i de 

turistes, l’enfoquen com una festa de gaudi per a tothom i amb un gran impacte 

turístic. 

Precisa que enguany serà un espectacle d’aigua, llum i foc, amb música en 

directe, que realçarà l’espai arquitectònic en què es fa. 

 

La Sra. RECASENS diu que tenen la sensació que el projecte de Nadal del 

Govern és el canvi pel canvi, sense saber ben bé cap a on van. 

Igualment, entén que la festa de Cap d’Any serà com la dels anys anteriors, 

tret de la presència de l’Home del Mil·lenni. 
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Pel que fa al projecte de Nadal, recomana al Govern d’abandonar la seva 

actitud de gestualitat i de demagògia, que reflecteix que “volen i dolen”. En aquest 

sentit, posa de manifest que hi ha tants Nadals com maneres hi ha de viure’l, però 

creu que no per això se n’ha de fer una polèmica estèril. 

 

El Sr. COLOM considera que la regidora fa de l’anècdota una categoria. 

Ratifica que han mantingut la festa de Cap d’Any i han canviat allò que els tècnics i 

els operadors de l’esdeveniment els han dit que ja estava esgotat, com és el cas de 

l’Home del Mil·lenni. 

Nega que canviïn per canviar, sinó que ho fan per millorar. I afegeix que de 

cara a l’any vinent, atès que aquest ja no hi havia temps, faran un concurs d’idees. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 2.- (M1519/1490) Té previst el Govern municipal donar compliment als mandats democràtics 

emanats de les comissions extraordinàries i ordinàries, i del Plenari d'aquest 

Ajuntament, adoptats per la majoria de representants d'aquest? 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta al Govern si considera que són vinculants o no els 

acords democràtics majoritaris presos al Ple per la majoria del Consistori. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que no tenen un efecte jurídicament 

vinculant, i assegura que, políticament, prenen nota d’aquests acords i, moltes 

vegades, arriben a consensos amb els grups. 

 

La Sra. MEJÍAS insisteix a preguntar com és possible que avui s’hagi 

aprovat per silenci administratiu l’ampliació d’una superfície comercial, quan el Ple, 

a instància del grup de Ciutadans, va aprovar un acord majoritari per revisar tots els 

expedients i evitar les aprovacions d’aquesta mena. 

Pregunta, igualment, com és possible que l’Ajuntament es negui 

sistemàticament a donar compliment a acords que demanen l’aixecament de la 

moratòria de llicències hoteleres, la qual cosa perjudica enormement petites i 

mitjanes empreses. I afegeix la qüestió de la negativa del Govern a deixar sense 

efecte les disposicions transitòries de l’ordenança de terrasses, que perjudica 

greument un sector de la restauració indiscriminadament en tota la ciutat, tot i que hi 

ha un acord majoritari del Ple que ho demana. 

Considera que el Govern té un sentit relatiu sobre si s’han d’aprovar o no els 

acords majoritaris, i manifesta que els preocupa l’efectivitat dels acords que pren el 

Ple tenint en compte la manca de cas que els fa el Govern. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que l’únic mandat democràtic és el que els 

atorguen els veïns i les veïnes de Barcelona amb les seves votacions i les consultes. 

Així, remarca que en les darreres eleccions van rebre el mandat democràtic de canvi 

a la ciutat. 

Puntualitza que en les comissions de Plenari es duu a terme una tasca 

d’impuls i de control polític, i que les decisions que s’hi prenen no són mandats 

democràtics sinó acords polítics, molts dels quals han condicionat la posició del 

Govern i s’han complert, entre els quals esmenta la creació d’una comissió per als 

Jocs Olímpics d’Hivern, la del Consell de Turisme i Ciutat, o fins i tot en aspectes 

com la data d’encesa dels llums de Nadal. 
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Considera que la Sra. Mejías es refereix d’una manera discrecional als 

acords, i s’oblida de casos com els que acaba d’esmentar. Per tant, creu que no 

convencerà el Govern fent una oposició de trinxera, altrament, li recomana que opti 

per la via del diàleg i la negociació i de fer oposició constructiva. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Preg. 3.- (M1519/1493) Com té previst el Govern obrar amb relació al Parc de Bombers situat al parc 

urbà de Joan Miró de l'Eixample de Barcelona? 

 

El Sr. CORONAS formula la pregunta, que contextualitza amb l’explicació 

que, arran d’un seguit de permutes d’espais amb l’Hospital Clínic, es va optar per la 

construcció del parc provisional de bombers de l’Eixample al parc de Joan Miró; 

afegeix que una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa número 9, del juny 

de 2012, ordena l’enderroc i el desmantellament un cop finalitzat l’ús provisional del 

parc de bombers, i obliga a restituir l’estat anterior a les obres. 

 

El Sr. COLOM indica que el govern anterior no va ser capaç de resoldre 

aquest assumpte, de manera que, en trobar-se’l damunt la taula, el primer que han fet 

ha estat sol·licitar a l’Hospital Clínic que executi tot allò a què estava obligat i a què 

s’havia compromès, el qual els ha respost amb una negativa. Per tant, manifesta que 

ara s’han de plantejar executar les obres del nou parc a l’emplaçament previst, 

repercutint-ne el cost, o buscar un emplaçament nou i, per tant, confirma que estan en 

fase d’estudiar aquests supòsits per donar compliment a la sentència. 

 

El Sr. CORONAS considera que aquest assumpte és molt rellevant i 

adverteix que urgeix trobar-hi una solució, atès que afecta directament els serveis a 

les emergències de la ciutat. 

Per tant, demanen que per damunt dels criteris urbanístics prevalguin els de 

seguretat, prevenció i logística, cosa que garantia l’antic parc del carrer de Provença. 

Confien, per tant, que també tinguin en compte els professionals del parc de bombers 

quant a la ubicació. 

Afegeix la pregunta de si hi ha alguna possibilitat de recuperar els terrenys 

del carrer Provença per fer-hi el parc, ja que ara com ara l’Hospital Clínic no hi tira 

endavant l’actuació prevista. 

 

El Sr. COLOM comparteix la preocupació del Sr. Coronas, sobretot en la 

seva condició de regidor del Districte de l’Eixample; confirma, però, que estan 

treballant amb l’Àrea d’Urbanisme amb els criteris que allò que ha de prevaldre, per 

damunt de l’urbanisme, és la capacitat d’acció, la rapidesa de resposta i la idoneïtat 

de la ubicació del parc de bombers. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Preg. 4.- (M1519/1502) Quina és l'opinió de l'alcaldessa sobre els processos de deslocalització de seus 

socials o centres de gestió i decisió d'empreses localitzades a Barcelona i la seva àrea 

d'influència? Té previst emprendre alguna mesura respecte d'aquest tema? 

 

El Sr. COLLBONI posa de manifest que un dels principals reptes de la 

ciutat és la reducció de les desigualtats, entre altres coses amb la creació d’ocupació. 
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En aquest sentit, assenyala que un altre repte és la retenció del talent que surt de les 

universitats i del sistema de coneixement, i que un dels principals desafiaments és 

que Barcelona continuï sent una capital econòmica del sud de la Mediterrània. 

No obstant això, posa de manifest que darrerament hi ha força notícies als 

mitjans de comunicació d’empreses que decideixen traslladar la seva seu social o de 

decisió fora de la ciutat. 

Diu que el seu grup segueix aquest fenomen amb atenció i força 

preocupació. Consideren que hi ha molts factors que en aquests moments afecten 

negativament la incipient o possible recuperació de l’economia al país, i 

lamentablement, també, elements com la fiscalitat, als quals cal sumar-hi la 

inseguretat jurídica que està creant el context polític a Catalunya, i que no només 

denuncia el seu grup sinó també institucions d’àmbit econòmic com el Cercle 

d’Economia, que ha posat de manifest que la situació crea inseguretat jurídica a 

escala de Catalunya amb uns efectes negatius quant a les decisions empresarials 

d’inversió i de localització de seus corporatives. 

 

La Sra. ALCALDESSA comparteix la preocupació per possibles processos 

de deslocalització empresarial en general, que poden respondre a múltiples causes, la 

majoria de les quals escapen a les competències d’aquesta administració. 

Afirma, però, que l’Ajuntament s’esforçarà per retenir inversions i activitat 

econòmica a la ciutat, tot i que es confirma que diversos indicadors palesen que hi ha 

un increment en la creació d’empreses, o l’augment de les exportacions de les 

empreses locals. Per tant, diu que no creu que s’hagi de caure en l’alarmisme. 

Reconeix que cal treballar conjuntament per atraure activitat empresarial a 

la ciutat, especialment aquella que s’adeqüi a l’estratègia i als objectius de ciutat 

justa, democràtica i sostenible. 

 

El Sr. COLLBONI remarca que elements com la fiscalitat són perjudicials 

per a Catalunya, especialment per comparació amb la resta d’Espanya; tanmateix, fa 

notar que aquests diferencials han provocat un saldo negatiu a Catalunya en la 

captació de noves empreses. Observa, doncs, que la deslocalització d’empreses 

catalanes no repercuteix només en Madrid, sinó també en València. 

Admet que això comporta un debat que ultrapassa les competències d’aquest 

ajuntament, però sí que li pertoca crear confiança en la ciutat, cosa que implica, entre 

altres coses, resoldre moratòries, horaris comercials, regulació de terrasses, i de l’ús 

de l’espai públic des del vessant econòmic. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta que és evident que es creen titulars amb 

un interès polític quant a la situació que planteja el Sr. Collboni. De tota manera, 

apunta que, des de la neutralitat, hi ha dades que demostren que ara com ara el canvi 

de domicili fiscal d’algunes empreses de Catalunya assoleix les mateixes xifres que 

el 2009. I afegeix que a la comunitat de Madrid es dobla, respecte a Catalunya, el 

nombre d’empreses que han canviat la seva seu fiscal. 

Considera, doncs, que s’ha de treballar en positiu, amb les universitats, amb 

els grups municipals i amb les empreses, sense que això impliqui estar disposats a fer 

qualsevol cosa per atraure activitat econòmica. En aquest sentit, discrepen amb 

l’aplicació de receptes de dúmping fiscal o de reducció d’estàndards de protecció 

laboral; altrament, allò que pretenen és avançar en garanties laborals i ambientals, i 

assegura que no acceptaran atraure a qualsevol preu activitat econòmica. 
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Preg. 5.- (M1519/1503) Quan licitarà el Govern el projecte executiu de les obres de connexió del 

tramvia per la Diagonal, que d'acord amb el seu pla de xoc havia de fer-se en els 100 

primers dies de mandat? 

 

El Sr. MÒDOL fa notar que la pregunta que formula té molt a veure amb 

assumptes que s’han tractat en aquesta sessió, i remarca que el seu grup ha donat 

suport a diverses mesures relacionades amb la salut pública i la mobilitat sostenible. 

En aquest sentit, diu que es van felicitar perquè Barcelona en Comú plantejava licitar 

en els primers cent dies de govern el projecte executiu del tramvia al tram central de 

la Diagonal. 

Tanmateix, observa que fins ara només tenen notícia de l’encàrrec d’uns 

estudis alternatius als existents, i pregunta si encara mantenen els terminis que van 

apuntar de bon principi. 

 

La Sra. VIDAL informa que, tal com es va fer públic el 18 de setembre 

passat, el Govern municipal va encarregar, dins els cent primers dies de mandat, els 

estudis previs per a la connexió de les dues línies de tramvia. 

Confirma, per tant, que tenen la voluntat de fer aquesta actuació com una 

aposta clara per la millora ambiental i la mobilitat sostenible. 

Precisa que els estudis encarregats abracen tots els aspectes de la connexió, 

entre els quals els tècnics, els que afecten la mobilitat i el model de trànsit, 

l’avaluació estratègica ambiental, l’estudi de la demanda i servei de la xarxa 

unificada, la regulació semafòrica i l’estudi d’alternatives per a l’evolució de la 

concessió. 

Destaca que es tracta d’una gran feina, que aborden amb molta 

professionalitat els serveis tècnics municipals. 

 

El Sr. MÒDOL pregunta, arran de la resposta de la regidora, si tot allò que 

han promès en campanya ho han d’estudiar durant el mandat. 

Alerta que s’acabarà el mandat i no s’haurà iniciat el projecte de connexió, 

atès que transcorreguts sis mesos no hi ha cap projecte executiu redactat, que és una 

cosa ben diferent als estudis previs. 

 

El Sr. VIDAL replica que els temps administratius, que el regidor coneix 

molt bé, són llargs i complexos si es volen fer les coses ben fetes, que és la seva 

prioritat. 

Manifesta que el Govern fa una aposta seriosa pel tramvia, i agraeix 

l’interès manifestat pel grup del PSC, que revela que hi ha formacions interessades 

en el fet que el projecte tiri endavant, i confia a poder treballar-lo conjuntament al 

llarg del mandat. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 6.- (M1519/1497) Té previst l'alcaldessa sotmetre la seva continuïtat a una qüestió de 

confiança? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ assenyala que ha transcorregut mig any d’ençà 

de les eleccions municipals, i el Govern de la ciutat continua sent el que descriu com 

una barreja de radicalitat, esperpent, paràlisi de l’activitat econòmica, projectes 

aturats, “top-manta a tope”, Nadal laic, o manifestacions del Govern amb veïns i 

veïnes en contra seu; i remarca que el Govern s’ha vist obligat a retirar els 

pressupostos municipals del 2016, fet que en una altra administració hauria 

comportat un avançament electoral o altres decisions que impedirien la continuïtat 
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del Govern. 

 

La Sra. ALCALDESSA, després d’agrair irònicament les paraules del 

regidor per l’estima que li demostren, respon la pregunta dient-li que la presentació 

d’una qüestió de confiança no és una opció que prevegi ara com ara. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que la situació d’aquest precís 

moment és la mateixa que ara fa un mes, tenint en compte l’hora i el temps que fa 

que dura aquest ple i, per tant, entén que les seves paraules no fan cap gràcia a 

l’alcaldessa. 

Feta aquesta apreciació, recorda a la Sra. alcaldessa que diu sempre que vol 

expressar el sentir de la majoria, però creu que ha de tenir present que mai un govern 

de la ciutat de Barcelona havia estat tan minoritari com aquest. Igualment, posa de 

manifest que també diu que li agrada dialogar, tot i que constata que és incapaç de 

tancar acords de ciutat, tal com demostra que ni tan sols pot presentar els 

pressupostos municipals, ni es compromet a donar compliment als acords que pren el 

Consistori per majoria. 

Afegeix que tampoc no li agraden les lleis, especialment algunes, però li 

recorda que és gràcies a una llei que pot governar sense tenir majoria al Consistori. 

Per tant, li reitera la demanda que presenti una qüestió de confiança, i si no obté el 

suport del Plenari, li demana que renunciï al seu càrrec, atès que Barcelona necessita 

tenir majoria per aprovar pressupostos, ordenances fiscals, el PAM i el Pla 

d’inversions. 

Conclou que el Govern municipal ha de ser el motor perquè la ciutat tiri 

endavant, i considera que cada dia que passa s’està convertint en un llast. 

 

La Sra. ALCALDESSA torna a agrair les consideracions del Sr. Fernández 

Díaz, i observa que les afirmacions cal que se sustentin en fets. En aquest sentit, 

remarca que en aquesta mateixa sessió, el grup de govern ha participat en molts 

acords de consens; assenyala que han iniciat el tràmit de les ordenances fiscals per 

aprovació majoritària del Ple; o que amb només quatre mesos de govern van 

aconseguir, gràcies a l’acord polític, una ampliació pressupostària del 2015 per 

invertir cent milions d’euros en polítiques socials i prioritats de la ciutat. 

Per tant, entén que les apreciacions del regidor cerquen titulars més que cap 

altra cosa. I li torna a dir que, si considera que no té suficients suports per ser 

alcaldessa o perquè Barcelona en Comú governi la ciutat, té l’opció de presentar una 

moció de censura i postular-se com a candidat alternatiu, que, de ben segur, sabrà 

construir consensos amplis. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Preg. 7.- (M1519/1485) Tenint en compte que al mes de desembre l'Autoritat del Transport 

Metropolità (amb un 51% de la Generalitat, un 25% de l'Ajuntament de Barcelona i 

un 24% de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) decidirà els preus del transport per a 

l'any 2016 i que l'alcaldessa de Barcelona és, alhora, la presidenta de l'AMB, quina és 

la proposta, la partida destinada per a cada una de les administracions i la previsió 

amb relació a qüestions tarifàries per a l'any vinent? 
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El Sr. GARGANTÉ recorda que el darrer 20 d’octubre el seu grup va 

presentar a la comissió d’Economia i Hisenda una proposició en què demanaven que 

es preveiés una partida dels pressupostos a fi de reduir d’un 25% els preus de tots els 

títols de transport de la primera corona, així com a la gratuïtat del transport per a 

persones aturades, pensionistes i joves fins a 18 anys. Precisa que es va quantificar en 

120 milions d’euros la partida esmentada, i també recorda que cap grup municipal no 

va donar suport a la proposició amb la justificació que aquesta despesa enfonsaria 

l’Ajuntament, tot i que entén que és ben evident que les opcions hi són. 

Per tant, formula la pregunta adreçada a l’alcaldessa, en la seva qualitat de 

presidenta de l’Àrea Metropolitana, entitat que representa el 49% de l’ATM, que és 

qui decideix els preus del transport, quina proposta de tarifes del transport 

metropolità es fa per a l’any vinent. 

 

La Sra. ALCALDESSA considera que a la majoria de la ciutadania li 

preocupa el transport públic, un bé comú de primera necessitat. Puntualitza que el 

transport públic té un deute enorme, atès que no s’ha resolt el seu finançament a 

Catalunya en general, fet que ha posat en perill la seva estabilitat. Concreta que 

l’Estat ha disminuït la seva aportació de 200 milions d’euros el 2010 als 98 milions 

del 2015, que qualifica d’autèntic frau a les prioritats de la ciutadania. 

Expressa, doncs, el compromís ferm d’aquest ajuntament de, com a mínim, 

congelar les tarifes per a l’any vinent, i treballar per ampliar la tarificació social. 

Indica que així ho han fet saber a les altres dues parts, atès que hi hauria qui podria 

estar temptat d’augmentar les tarifes per eixugar part del deute arrossegat. 

Per tant, insta els grups municipals a tancar un acord de ciutat per a la 

congelació de tarifes i augmentar la tarificació social. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera que les aportacions de l’Ajuntament i l’AMT 

poden créixer; alhora, anuncia que la plataforma Stop Pujades sortirà a les estacions 

de metro i autobús a protestar contra el preu del transport públic. 

 

La Sra. ALCALDESSA precisa que en la proposta de pressupost de l’any 

vinent preveien una partida de cinc milions d’euros per avançar en la congelació i la 

tarificació social, i, malgrat que de moment no ha prosperat, confien poder tirar-ho 

endavant. Igualment, remarca que totes les administracions han de complir amb la 

seva part, i no fer-la recaure tota en aquesta administració. 

 

Preg. 8.- (M1519/1486) Té l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes o les seves empreses 

municipals contractats serveis amb Endesa, Eulen o Atento, per quins serveis i en 

quina data finalitzen aquests? 

 

La Sra. LECHA indica que l’empresa Eulen fa el servei externalitzat 

d’atenció al client d’Endesa, i que a data 1 de desembre finalitza la concessió, i 

l’empresa subministradora contractarà el servei a Atento. Precisa que aquest canvi 

afecta 344 persones, a les quals Eulen els ha comunicat l’acomiadament per un 

expedient de regulació, atès que el conveni de telemàrqueting no obliga a absorbir la 

plantilla en canviar l’empresa contractant. Afegeix que Atento ha ofert la possibilitat 

de contractar algunes d’aquestes persones, sense precisar-ne el nombre, però en 

condicions pitjors de les que tenien amb Eulen. 

Posa de manifest que el sector de telemàrqueting és un aparador vergonyós 

de la manca de garanties laborals bàsiques, en què les condicions de treball són 

d’absoluta precarietat, tal com demostra que han de demanar permís per anar al bany 

o per a les pauses de cinc minuts estipulades en el conveni, amb uns sous de menys 

de nou-cents euros, i amb una degradació progressiva a cada nova concessió del 
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servei. 

Per tant, pregunta si l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes i 

empreses municipals tenen contractes en vigor amb Endesa, Eulen o Atento, per 

quins serveis i en quina data finalitzen. 

 

El Sr. BADIA comparteix les propostes dels treballadors d’Eulen quant al 

fet que la plantilla s’hauria de subrogar en la seva totalitat mantenint les condicions 

laborals, tot i que no és un contracte vinculat directament amb aquest ajuntament. 

Informa que l’Ajuntament té tres contractes de subministrament amb Endesa 

Energia; un de compra de gas, que acaba el 12 de desembre d’enguany; un de 

subministrament elèctric de baixa tensió, que expira el 25 de març de 2016, i el de 

subministrament de mitja tensió, que acaba en la mateixa data. Pel que fa a Eulen, 

SA, indica que hi ha el contracte de manteniment d’escales mecàniques i ascensors, 

que finalitza el 13 de juliol de 2018; i dos més amb Eulen Servicios Sociosanitarios, 

un de gestió d’una residència de gent gran al Guinardó, que finalitza el desembre 

d’enguany, i un altre per a serveis educatius, que finalitza el juliol del 2016. Afegeix 

que ara com ara no hi ha cap contracte amb l’empresa Atento. 

 

La Sra. LECHA precisa que la demanda de les persones acomiadades 

d’Eulen és que l’Ajuntament faci pressió en funció del compromís que té amb les 

empreses, i pel compromís del Govern municipal contra la precarització laboral; 

demanen que es trobin en una taula de negociació per forçar que conservin els drets 

bàsics de les seves condicions laborals. 

 

El Sr. BADIA recorda que ja es van comprometre a intentar mitjançar en 

aquest conflicte, alhora que assenyala que, en principi, no poden rescindir els 

contractes amb Endesa, atès que considera que, fins que no es constitueixi un 

operador elèctric alternatiu, el mercat actual no ofereix gaires alternatives. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

 

MOCIONS 

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DI 1.-  Atès que se celebra a París la COP-21, la 21a Conferència de les Parts de la 

Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, on es reuneixen els 

196 estats que l’han ratificada, per tal d’afrontar la necessitat d’assolir un nou acord 

internacional sobre el clima, aplicable a tots els països, amb l’objectiu de mantenir 

l’escalfament global per sota dels 2 °C. 

Atès que es considera que el canvi climàtic és un problema internacional 

que requereix absoluta solidaritat, atès que els seus efectes traspassen tota mena de 

fronteres, mentre que el seu tractament resta contrarestat pels conflictes d’interessos, 

els grups de pressió econòmics i la precaució governamental. Aquests efectes no 

tenen la mateixa intensitat a tot el món, ja que els països que més estan patint els 

impactes climàtics són els menys emissors i els que menys capacitat tenen per 

contrarestar els efectes negatius per a la seva població. Els acords internacionals ja 

no poden obviar per més temps ni els impactes ambientals ni els impactes socials que 

el model de creixement insostenible està provocant arreu del món. 

Atès que el repte no resideix únicament en el descobriment de millors 

solucions tecnològiques, sinó també en la manera com ens mobilitzem tots els actors per 
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avançar col·lectivament cap a una nova forma de governança. El canvi climàtic és, 

també, una qüestió de democràcia i d’equitat. 

Atès que les ciutats representen part del problema del canvi climàtic i, per això 

mateix, també són una part imprescindible de la solució. 

Atès que les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic en les 

concentracions urbanes són clau. Localment, en la mesura que milloren les condicions 

de vida de la ciutadania, i a escala global, perquè les ciutats sumen més del 60% dels 

habitants del planeta i concentren la major part de les emissions i del consum energètic 

mundial. En concret, a la Unió Europea, un 74% de la població viu en àrees urbanes on 

es consumeix el 75% de l’energia. 

Atès que els efectes del canvi climàtic presenten riscos en termes de salut i 

benestar de les persones (onades de calor, aparició de malalties), de seguretat (garantia 

de subministrament d’aigua i d’energia, vulnerabilitat de les infraestructures, risc 

d’incendis), i de pèrdua de fertilitat del sòl i biodiversitat, entre altres, que cal preveure i 

prevenir en l'àmbit global. 

Atès que Barcelona afronta els mateixos problemes d’arrel que moltes ciutats: 

un consum energètic globalment elevat, i unes fonts d’energia ni prou netes ni 

renovables, amb una elevada dependència de recursos fòssils i nuclears. 

Atès que a la nostra ciutat la tendència dels darrers anys en consum d’energia 

final ha estat a l’alça. Es va passar de consumir 15.664,78 GWh l’any 1999 a consumir 

16.782 GWh el 2012, tot i que la tendència és a disminuir el consum per càpita, ja que 

mentre l’any 1999 el consum d’energia per habitant era de 10,60 MWh/any, l’any 2012 

va ser de 10,35 MWh/any. 

Atès que pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (diòxid de 

carboni, metà, òxid nitrós...), l’any 2012 Barcelona va emetre un total de 

3.690.37 tones de CO2 equivalent que representen 2,28 tones de CO2 equivalent per 

càpita, força per sota de les emissions de l’any 1999, que van ser de 3,19 tones de CO2 

equivalent. Tot i això, el problema no és menor i cal continuar actuant. Ens queda 

encara molta feina a fer per estendre la nova cultura de l’energia i vetllar perquè la 

sortida de la crisi econòmica tingui una base sòlida d’ús sostenible dels recursos 

naturals i, especialment, en opcions d’eficiència i potenciació de les energies 

renovables. 

Atès que reafirmem els compromisos internacionals i locals que Barcelona ja 

ha adoptat en: 

· El Pacte d’alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea - Compromís amb una 

energia sostenible local: signat l’any 2008, representa el principal objectiu pel que fa a 

mitigació, preveient un mínim d’un 20% de reducció d’emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle l’any 2020. 

· El Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a l’adaptació al canvi climàtic, de la Unió 

Europea, signat l’any 2014, representa el principal compromís en termes d’adaptació al 

canvi climàtic per les ciutats i preveu l’elaboració d’un pla d’adaptació al canvi 

climàtic. 

· El Compact of Mayors, signat l’any 2015, és un acord global, més enllà de la 

Unió Europea, que suposa la reafirmació de la ciutat respecte dels principals 

compromisos, tant de mitigació com d’adaptació, recollits en el Pacte d’alcaldes/esses i 

en el Pacte d’alcaldes/esses per l’adaptació. 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://mayors-adapt.eu/
http://www.compactofmayors.org/


Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

105 

 

 

· La declaració i acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat de suport al Comunicat de Lima, signada l’any 2015, sense uns 

objectius quantitatius específics, representa un posicionament estratègic de tots els 

membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, entre ells Barcelona, 

envers la sostenibilitat. 

· El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, signat per les 800 

entitats ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible i el mateix 

Ajuntament de Barcelona. 

A proposta de les 800 entitats ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + 

Sostenible, signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 

conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i d’acord amb el que estableixen els 

articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament orgànic municipal, l’Ajuntament de 

Barcelona vol manifestar el seu posicionament i aprovar la declaració institucional 

següent: 

1. Volem que Barcelona sigui capdavantera i referent en la protecció 

climàtica. 

2. Prenem com a punt de partida i referència els compromisos ja adoptats i 

volem fer un pas més a escala de ciutat, amb la xarxa de signants del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat i amb tots els barcelonins i barcelonines que s’hi vulguin 

sumar, per contribuir a la reducció d’emissions i a l’adaptació al canvi climàtic en els 

propers anys. 

3. Amb l’acció col·lectiva volem aconseguir que l’any 2030 Barcelona: 

- Pel que fa a mitigació, hagi reduït els seus nivells d’emissions de CO2 

equivalent per càpita un 40% respecte als valors del 2005. 

- Pel que fa a adaptació, hagi incrementat el verd urbà en 1,6 km
2
, és a dir, 1 

m
2
 per cada habitant actual. 

4. Per avançar vers aquests objectius definim un primer full de ruta amb un 

seguit de projectes per realitzar en els propers dos anys. 

5. L’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania ens comprometen junts i els 

uns amb els altres, cadascú en el seu propi àmbit, i sumem les iniciatives per 

desenvolupar aquest Compromís de Barcelona pel Clima, i instem els diferents 

col·lectius econòmics i socials, administracions, empreses, agents i entitats socials i 

ciutadania que, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, promogui, impulsi i 

lideri actuacions que afavoreixin la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació de la 

nostra ciutat per prevenir-ne els impactes. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Vidal. 

 

DI 2.-  El món del comerç a Barcelona constitueix una de les principals activitats 

econòmiques de la ciutat i la principal generadora de llocs de treball amb més de 

150.000  

150.1 llocs de treball. 

La ciutat i el Consistori municipal sempre han manifestat el seu suport i 

defensa d'un model propi, amb una xarxa de comerços i una xarxa de mercats 

municipals que basen el seu èxit en la legalitat, la proximitat, la qualitat, el servei i la 

diversitat. 

Aquest model ha estat i és reconegut en l'àmbit internacional i ajuda a 

enfortir la marca Barcelona. Això es va traduir en el darrer mandat amb la celebració 

de les 13es Jornades Europees del Comerç Urbà, que cada any organitza la Federació 

d’Associacions de Comerciants Europees, “Vitrines d’Europe” l’any 2014 i el IX 

Congrés Mundial de Mercats organitzat per Project for Public Spaces (PPS) 

http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/resultatsassemblees
http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/resultatsassemblees
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCYQFjAAahUKEwi9p7yQ9t_IAhXLuhoKHbhiBL0&amp;url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2FMediAmbient%2FContinguts%2FFitxers%2FCompromisCiutadaSostenibilitat.pdf&amp;usg=AFQjCNHEIi98rjIRBn8Tr8bi4bMHMW1tfA&amp;sig2=E6tI5DM2I9OL0N7Ir2TObg


Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÀG. 

106 

 

conjuntament amb l’Institut Municipal de Mercats (IMMB) i amb la col·laboració 

d’ONU-Hàbitat aquest mateix any 2015. 

Aquest model presenta una gran varietat, heterogeneïtat i riquesa de formats 

que coexisteixen, i que tenen un paper fonamental en la vertebració de la trama 

urbana i la cohesió social. A la vegada aquest model interacciona amb moltes altres 

activitats, projectes, iniciatives, i mostra la seva transversalitat. 

L’associacionisme comercial constitueix un dels pilars del model comercial 

de la ciutat. La seva tradició organitzativa en gremis i la seva participació en el 

desenvolupament de la Ciutat Comtal es remunten als seus orígens. Un bon reflex és 

el Saló de Cent, on hi ha representants els escuts gremials existents a l’època de la 

seva construcció. 

El comerç de la ciutat, a través del seu teixit associatiu, col·labora i participa 

en la dinamització de la ciutat: El Gran Recapte, fires i mostres de comerç, la 

campanya de Nadal, etcètera. 

Aquesta participació s’ha vist reforçada en els darrers anys amb el Fòrum 

Ciutat i Comerç i el Consell de Consum, i en l'àmbit organitzatiu, amb l’existència 

d’una regidoria de Comerç i Mercats, l’Institut Municipal de Mercats (IMMB), la 

Direcció de Comerç i Consum, l’Oficina Municipal de Consum (OMIC) i la Junta 

Arbitral de Barcelona (JAB). 

A la vegada, la ciutat s’ha dotat de diferents plans i mesures per definir i 

fomentar el seu propi model de comerç, especialment aglutinadors són els vigents Pla 

d’impuls i suport al comerç de Barcelona i el Pla estratègic de mercats 2015-2025. 

D’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del 

Reglament orgànic municipal, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu 

posicionament i aprovar la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1) Donar suport al model comercial propi de la ciutat de Barcelona. 

2) Defensar i fomentar el comerç legal i estable com a font generadora de 

riquesa social i econòmica. 

3) Promoure el teixit associatiu comercial i col·laborar-hi. 

4) Tirar endavant els plans i mesures comercials elaborats de forma 

participativa. 

5) Continuar promovent i impulsant les campanyes dinamitzadores del 

comerç. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Blasi, amb 

el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de Candidatura 

d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 

DI 3.-  Ara fa tot just un any l’Ajuntament de París va organitzar una jornada durant 

el Dia Mundial contra la Sida, en què van participar els programes conjunts de les 

NU per al VIH (ONUSIDA), pels assentaments urbans (ONU-Hàbitat) i l’IAPAC. 

Durant aquesta trobada, alcaldes i alcaldesses de tot el món van signar la Declaració 

de París, que reconeix el rol estratègic de les ciutats en la lluita contra aquesta 

malaltia i les insta a impulsar mesures accelerades amb l’objectiu de posar fi a 

aquesta epidèmia a les ciutats a escala mundial l’any 2030. Aquesta estratègia va en 

la línia de l’Acord nacional per la prevenció del VIH i contra l’estigma associat, 

aprovat pel Parlament de Catalunya el 2014. 
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Per això, els signants es comprometen a assolir l’objectiu 90-90-90 l’any 

2020, per tal que el 90% de les persones que viuen amb el VIH siguin coneixedores 

del seu estat; que el 90% de les persones que saben que estan infectades del VIH 

rebin un tractament adequat i que el 90% de les persones en tractament tinguin la 

càrrega viral indetectable. Aquests fórmula, redueix ràpidament el nombre 

d’infeccions i les morts provocades pel VIH i facilita arribar a l’objectiu 95-95-95 el 

2030, que suposaria una disminució dràstica de les noves infeccions per VIH i la 

pràctica desaparició de la sida. Aquests objectius també poden facilitar la detecció i 

el tractament d’altres problemes de salut pública i un catalitzador que afavoreixi la 

transformació social. 

Per tal d’assolir l’objectiu recollit en la Declaració de París, s’identifiquen 

quatre línies de treball prioritàries a la nostra ciutat: 

- Millorar la detecció del VIH i de les infeccions de transmissió sexual 

(ITS), especialment en les poblacions de més alt risc i els col·lectius de major 

vulnerabilitat per les situacions de desigualtat que pateixen. 

- Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó de la 

infecció per VIH. 

- Treballar perquè totes les persones que viuen a Barcelona tinguin ple accés 

al sistema sanitari públic, especialment per a les persones amb risc elevat d’infecció 

o amb infecció documentada i per als col·lectius més vulnerables, independentment 

de la seva condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. 

- Garantir l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent la 

reducció de danys des d’una perspectiva de drets i, per tant, abordant els factors que 

fan que les persones siguin més vulnerables al VIH. Millorar l’apoderament de les 

persones positives per VIH o altres ITS i del seu entorn immediat. 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Primer.- Que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a la Declaració de 

París, d’acció accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l’epidèmia del VIH/sida a 

escala mundial a les ciutats el 2030, el text de la qual es troba a l’annex d’aquesta 

declaració. 

Segon.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast 

per tal de lluitar contra el VIH a la ciutat de Barcelona i assolir els objectius 90-90-90 

fixats per al 2020 i posar fi a l’epidèmia el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, 

en la lluita contra la discriminació, en l’apoderament de les persones i en l’adopció 

de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al sistema sanitari públic. 

Tercer.- El suport explícit de l’Ajuntament de Barcelona a tots aquells 

agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la 

salut i la promoció de la salut sexual, incloent la reducció de danys des d’una 

perspectiva de drets i, per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin 

més vulnerables al VIH. 

Quart.- Fer arribar aquest acord als organismes impulsors d’aquesta 

declaració. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat 

llegida per la Sra. Benedí. 

 

DI 4.-  L’1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una 

dràstica pujada de l’impost sobre el valor afegit (IVA) sobre el consum de béns i 

serveis culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de 

tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l’impacte recaptatori desitjat i ha 

suposat un clar cop per a la creació i l’accés a la cultura de la majoria de la nostra 

ciutadania. 
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Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés 

de Diputats com del Senat, presentant nombroses iniciatives parlamentàries per 

rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren derrotades sistemàticament 

per la majoria absoluta del PP. 

La pujada desproporcionada de l’IVA està perjudicant greument la cultura 

com a sector d’oportunitat de creixement econòmic i també les possibilitats 

d’accedir-hi per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva 

hagi augmentat significativament, ja que l’escàs creixement d’aquest impost indirecte 

ha quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos 

per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, 

conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 

En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una 

tremenda mostra de miopia per part d’aquest govern estatal, i en concret, pel seu 

efecte directe sobre el foment de la nova creació cultural de proximitat i de petit 

format existents en moltes ciutats i pobles, i, per tant, que afecta l’economia local de 

molts municipis com els nostres. 

Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al 

contrari, en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos 

amb un paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 

Per això, i de conformitat amb els articles 65,73.5 i 101.1 del Reglament 

orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, els grups municipals sotasignants 

presenten al Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Instar el Govern d’Espanya a rebaixar l’IVA modificant l’article 23 del 

Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els béns, 

activitats i consum de continguts culturals, i a situar-los o mantenir-los en els tipus 

d’IVA superreduït del 4%. 

2. Demana proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió 

Europea, l’establiment d’un IVA reduït per a la cultura i que estigui harmonitzat a tot 

el territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de 

protecció i promoció de la creació. 

3. Aquesta moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de 

Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i 

Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del 

nostre municipi. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. 

Ballarín, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Ciutadans, del Partit Popular i de Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem 

Barcelona. 

 

DI 5.-  El 13 de novembre passat es van produir diversos atacs terroristes en 

diverses zones del centre de París, entre les quals es troba la sala de festes Bataclan i 

altres zones pròximes, en els quals van morir 132 persones i van haver-hi més de 350 

ferits. 
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Aquests atacs terroristes són un atac a Europa i al nostre model de 

convivència, per això les ciutats i països de la Unió Europea hem d’unir esforços per 

fer-hi front. 

Les expressions ideològiques que utilitzen la violència per imposar-se —

siguin de fonament religiós o polític— representen una amenaça contra les nostres 

societats, contra el dret a la vida i contra la llibertat dels ciutadans, que volen viure en 

una democràcia oberta i plural. 

A Barcelona coneixem el dolor que causa el terrorisme, ja que 

malauradament hem patit diversos atemptats de la banda terrorista ETA, i sabem que 

la unitat i la cooperació dels demòcrates és l’únic camí per fer front amb èxit a 

l’amenaça terrorista. 

Atès que rebutgem qualsevol acció que es pretén imposar sobre la base del 

terror i la intolerància. 

Per aquests motius, d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65 i 

101.1 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, es presenta al 

Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Condemnar els atemptats terroristes de París del 13 de novembre passat i 

que han estat reivindicats per l’Estat Islàmic. 

2. Expressar el seu suport i solidaritat amb el poble francès, traslladar als 

familiars de les víctimes el seu condol i desitjar la ràpida recuperació dels ferits. 

3. Reafirmar el compromís de Barcelona amb la defensa del nostre model de 

convivència, de la vida, de les llibertats i de la democràcia. 

4. Assumir el compromís de col·laborar i sumar esforços en la lluita contra 

el terrorisme. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha llegit el Sr. Fernández 

Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona. 

 

DI 6.-  Després d’anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de 

defensa de drets humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s’ha 

aconseguit visibilitzar la realitat dels centres d’internament d’estrangers (CIE) i 

denunciar l’opacitat i impunitat que els envolta. 

El darrer any a Catalunya, i de manera especial a la ciutat de Barcelona, s’ha 

fet un pas endavant amb relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i 

també les institucions sobre l’existència dels centres d’internament de Barcelona: en 

són exemple la moció que va aprovar el Consell de Ciutat de Barcelona el mes de 

novembre passat, el procés que es va iniciar al Parlament de Catalunya i que va 

concloure amb l’aprovació d’una moció pel Ple en què, entre altres assumptes, 

s’instava el Ministeri de l’Interior a iniciar un procés per tancar com més aviat millor 

el CIE de Barcelona; així com també les darreres mobilitzacions davant del centre. 

Fruit d’aquest treball es presenta, avui, aquest text a l’Ajuntament de 

Barcelona, amb l’objectiu de seguir avançant cap a un canvi de paradigma en les 

polítiques de migració i estrangeria, que comporti deixar d’entendre la immigració 

com un problema per passar a concebre’l com un dret i com un fenomen social 

complex i consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica. 

Amb aquest propòsit, és una primera passa fonamental reclamar fermament el 

tancament dels CIE. 
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El marc normatiu actual de la UE obliga l’Estat a expulsar o regularitzar les 

persones que es troben en situació irregular. Així s’estableix, en efecte, a la Directiva 

2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 2008, 

relativa a normes i procediments comuns als estats membres pel retorn de nacionals 

de tercers països en situació irregular (BOE núm. 348, de 24 de desembre de 2008), 

coneguda com "Directiva de retorn". 

Però l’article 15.1 d’aquesta mateixa norma, quan regula l’internament previ 

a l’expulsió, d'una banda, exigeix que s’adoptin "amb eficàcia mesures suficients de 

caràcter menys coercitiu"; i, d'una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en 

establir que "els estats membres podran mantenir internats els nacionals de tercers 

països que siguin objecte de procediment de retorn". Per tant, si bé és possible, no és 

en cap cas obligatori que l’Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE disposi 

d'un CIE. Amb respecte escrupolós a la legislació europea vigent, demà, amb majoria 

social i voluntat política, es poden tancar tots els CIE immediatament. 

Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que els CIE 

resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció que els ha estat 

encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més bàsics de les persones 

internes. 

1. Tot i els termes de l’actual política migratòria (que, no obstant això, 

segons s’ha indicat, s’hauria de reconsiderar), els CIE resulten ineficients i 

innecessaris. Del total de persones internades el 2014, 7.340 segons dades del 

Ministeri de l’Interior, tan sols 3.483 persones van ser efectivament expulsades, la 

qual cosa suposa un 47% del total. La majoria de persones que pateixen el brutal 

internament, per tant, són posades en llibertat, i no expulsades. Les dades, per tant, 

demostren que la mesura s’empra de manera abusiva, internant indegudament 

persones que per se no són expulsables, i, d'altra banda, resulta ineficaç. Per tant, 

sense modificar els objectius i principis de les polítiques d’estrangeria, es podrien 

tancar els CIE amb caràcter immediat i l’impacte als fluxos migratoris seria 

pràcticament inexistent. 

A tot això se suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que 

s’estan destinant a la detenció, internament i deportació de les persones migrants. El 

Ministeri de l’Interior ha reconegut una despesa de 8,8 milions d’euros anuals 

destinats a la gestió dels CIE, als quals s’han de sumar els 11.985.600 euros 

pressupostats a l’any actual per l’execució de vols macro de deportació. El cost mitjà 

per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa en 100 euros diaris, 

sense comptar el cost de les infraestructures. Una despesa, sens dubte, excessiva per 

les finalitats preteses. 

2. Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE és que, al 

marge que la seva pròpia existència podria considerar-se contrària als drets 

humans, com així ho confirmen diverses sentències del Tribunal Europeu dels 

Drets Humans (TEDH), en què es reconeix que determinades condicions 

d’internament vulneren l’article 3 del CEDH (prohibició de la tortura o 

maltractaments o tractes inhumans o degradants), resulta provat que en aquests 

centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de les persones internes. 

Les vulneracions, tal com ha reconegut el mateix Govern espanyol, no han 

cessat amb l’aprovació del Reglament 162/2014, pel qual es regula el reglament 

de funcionament i règim interior dels centres d’internament d’estrangers aprovat 

pel Reial decret el 14 de març de 2014 (BOE núm. 64 de 15 de març de 2014). 

El reglament no ha comportat cap tipus de millora en la garantia dels drets de les 

persones internes, entre altres motius, perquè no ha limitat el mateix marge 

d’arbitrarietat atribuït als directors dels CIE, i perquè ha fet cas omís d’aspectes 

essencials que havien tractat de garantir les resolucions dels diferents jutges de 

control. 
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Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen 

adequadament drets tan bàsics com la salut física i psicològica, l’educació o la 

identitat; però tampoc drets fonamentals com són els drets a la vida personal i 

familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l’accés a la justícia o, fins i tot, a la 

mateixa vida. Les persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu 

entorn —família, amistats— pateixen una situació personal extremadament dolorosa. 

I aquest patiment, com també altres vulneracions de drets, és més greu encara en el 

cas de les dones. Com afirma l’Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones 

s’enfronten a una major vulnerabilitat i risc que els homes. S’ha provat que, entre les 

dones tancades als CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles sol·licitants 

de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a Espanya els 

seus fills i filles. També és important destacar que als CIE es continua internant 

persones amb malalties físiques i psíquiques greus, i es redueix les possibilitats que 

rebin atenció mèdica especialitzada i continuïn els tractaments. En aquest punt, no 

podem oblidar Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis Manukyan, que van morir al 

CIE de Barcelona entre el 2010 i 2013. 

Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l’ús dels controls 

policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació i la pràctica d’expulsions 

sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les comissaries com des dels 

CIE. 

En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics són il·legítims, 

discriminatoris, racistes i injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la 

dignitat, contra el dret a la lliure circulació i incompleixen els criteris fixats a la 

legalitat vigent, soscavant els principis de l’estat de dret. A més, generen un 

imaginari estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant la 

població migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, la qual cosa origina 

xenofòbia i racisme social; reforçant també la sensació d’inseguretat, i provoca una 

alarma social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als 

barris. 

D'altra banda, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals 

de les persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de deportació 

del Ministeri de l’Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que 

seran deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, 

quan no amb camises de força. 

Finalment, també interessa posar de manifest l’ús, cada cop més 

generalitzat, de les expulsions des de comissaria (expulsions exprés); aquest és un 

mecanisme que limita severament les garanties processals. Aquest tipus d’expulsió 

genera una forta indefensió, entre altres coses perquè no sempre és possible 

l’assistència lletrada durant la detenció, perquè el breu termini de temps del qual es 

disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) i perquè no es realitza 

una valoració individual de les circumstàncies particulars de les persones. En 

definitiva, resulta imprescindible entendre que el procediment d’expulsió forçosa 

exigeix, en tot cas, almenys defensa lletrada i revisió jurisdiccional de la mateixa 

ordre d’expulsió (que ha pogut ser dictada anys enrere). 

L’Ajuntament, en la seva condició d’institució més propera a la ciutadania, 

ha de posicionar-se contra aquestes i qualsevol altra pràctica i legislació que vulneri 

drets protegits pel dret internacional dels drets humans, per la Constitució espanyola i 

per l’Estatut de Catalunya. Certament, els ajuntament i ens locals, com a espais 

polítics de proximitat a la ciutadania i les institucions, han de fomentar el 

desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l’exercici dels drets, per la qual 

cosa, tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, han de reclamar la 

garantia dels principis i drets constitucionals i internacions. 
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Per tant, amb els antecedents descrits, es presenta aquesta declaració 

institucional i se sol·licita l’aprovació dels acords següents per part del Ple 

Municipal: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Acord previ.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament a treballar per 

l’eradicació del racisme a la ciutat i per garantir la igualtat de drets i oportunitats per 

a tots els seus ciutadans i ciutadanes. 

Primer.- Manifestar el compromís d’emprendre mesures municipals sobre la 

base de la legalitat i les competències existents, amb l’objectiu de garantir que cap 

persona sigui identificada i detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel 

sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. D'acord amb això es 

comunicarà als diferents cossos policials que actuen a la ciutat, de manera escrita i 

mitjançant els organismes de coordinació existents, l'oposició d’aquest Ajuntament a 

la identificació basada en el perfil racial, la detenció i trasllat del CIE de cap veí o 

veïna del municipi. 

Segon.- Garantir el dret a lliure mobilitat a la ciutat de Barcelona de totes les 

persones independentment del seu origen, condició social, cultural o religiós, instant 

les empreses adjudicatàries del transport públic a: 

1- Assegurar que les tasques obligatòries de documentació acreditativa dels 

usuaris de transport públic no impliqui acreditar la seva situació administrativa. 

2- Garantir que, en compliment de la legalitat vigent, l’ús de la xarxa de 

transport públic no es vegi pertorbada per identificacions segons el perfil ètnic. 

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que iniciï un procés que 

condueixi al tancament dels centres d’internament d’estrangers; i que, en concret, 

insti el Govern que no es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat durant 3 mesos 

per obres. 

Quart.- Instar el Govern espanyol que cessin les deportacions exprés, 

mitjançant les quals la policia deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim de 

detenció de 72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d’assistència 

lletrada. Tanmateix, instar que s’efectuï un desplegament normatiu de mesures 

cautelars alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 

Cinquè.- Instar el Ministeri de l’Interior que derogui, per vulnerar els drets 

fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de deportació de la Policia 

Nacional de 2007, que permet, entre altres mesures vulneradores de drets, la sedació 

forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges a les 

persones que seran deportades. 

Sisè.- Instar el Ministeri de l’Interior que no es realitzin deportacions en 

vols col·lectius, ja que s’ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de 

drets, tant al procediment que s’empra per completar les places de cada aeronau, com 

als mateixos vols. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. 

Lecha amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el de 

Ciutadans i del Partit Popular. 
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No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les quinze hores i trenta minuts. 


