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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-NOU de JUNY de DOS MIL DIVUIT, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

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

Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, 

i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Laura 

Pérez Castaño, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal 

de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond 

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

López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco 

Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Montserrat Benedí i 

Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, 

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

Eulàlia Reguant i Cura i els Srs. Gerard Ardanuy i Mata, i Juan José Puigcorbé i 

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

 

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

expressarà el seu vot remotament per mitjans electrònics en virtut del que disposen 

els articles 10.3, 84.2 i la disposició addicional tercera del Reglament orgànic 

municipal, segons redacció donada en la modificació del reglament esmentat, 

aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer 

d’enguany. 

 

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

 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, i l’Im. Sr. Daniel Mòdol 

Deltell. 

 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou hores 

i cinc minuts. 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda dels temes 

principals per resoldre en la relació entre el Govern municipal i el Govern de l’Estat, 

i iniciar les negociacions pertinents en les matèries següents: 

 

1. Exigir la modificació de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), per tal 

d’incorporar-hi mecanismes que impedeixin l’augment abusiu de preus, i ampliar 
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la durada —almenys fins a cinc anys— dels contractes de lloguer, per facilitar 

l’estabilitat dels llogaters. D’altra banda, el Pla estatal d’habitatge 2018-2021 ha 

d’augmentar la dotació d’ajut al lloguer social i complementar l’esforç que estan 

fent Barcelona i altres ciutats. 

 

2. Demanar al Govern de l’Estat que incrementi la seva aportació al sistema de 

transport públic metropolità, fins a arribar a 150 milions anuals, recuperant les 

aportacions que l’Estat realitzava l’any 2010. D’altra banda, exigir que s’executin 

totes aquelles inversions en el transport ferroviari de Rodalies que es van acordar 

en el seu moment. 

 

3. Demanar a l’Estat la creació d’una oficina tècnica social a Barcelona; que es 

prioritzin els perfils familiars que provinguin del SAIER, i l’augment de la 

plantilla de les oficines d’atenció a refugiats, per escurçar els terminis en què les 

persones refugiades són ateses per l’Estat. 

D’altra banda, l’Estat hauria de restablir els fons per a la integració i l’acollida 

d’immigrants pels municipis, suspesos l’any 2011 pel govern del PP. 

 

4. En relació amb les infraestructures que són competència de l’Estat, es demana el 

següent: 

 

a. Exigir el compromís per l’aposta del corredor mediterrani com a eix estratègic 

per a l’economia catalana i espanyola. 

b. Continuar el ritme de les obres de la Sagrera iniciades el gener del 2018. 

 

c. Licitar de manera independent les obres de l’estació de Sant Andreu Comtal. 

d. Tancar la proposta d’integració de l’estació de Sants amb l’entorn i el calendari 

d’execució. 

e. Crear un grup de treball Estat-Ajuntament per fer operativa la definició viària 

de la ronda Litoral - Morrot. 

f. Donar màxima prioritat a les actuacions d’accessos ferroviaris al port i 

coordinar-ho amb el projecte d’accessos viaris. 

 

5. En relació amb el sistema cultural de Barcelona, es demana recuperar la 

implicació econòmica per part de l’Estat i, en concret: 

 

a. Recuperar l’aportació originària de 15 milions d’euros anuals, a través del 

conveni de capitalitat cultural recollit a la Carta municipal. 

b. Resoldre definitivament el conflicte derivat de la petició de compensació per 

part del Ministeri d’Hisenda, a entitats culturals, de recerca i mitjans de 

comunicació públics, incloent-hi el període anterior a la vigència de la llei 

actual. 

c. Activar la construcció de la Biblioteca Central Urbana; Barcelona és l’única 

capital de província de tot l’Estat que no disposa d’aquest tipus d’equipament, 

malgrat l’esforç de la ciutat per dotar-se d’una xarxa de biblioteques públiques. 

 

6. En relació amb el finançament dels governs locals, es proposa iniciar el camí per 

acostar-se progressivament a la gestió d’un 25% dels recursos públics de l’Estat: 

 

a. Revisar el sistema de finançament local a través d’un increment de la PIE o de 

la cessió efectiva de tributs (IRPF i IVA). 
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b. Establir el mecanisme per a la compensació de l’impacte de la sentència del TC 

sobre la cessió de plusvàlues. Ajustar la proposta de modificació de l’impost de 

plusvàlues amb una nova fórmula que respecti l’especificitat de Barcelona. 

c. Disposar d’autonomia per a la fixació de bonificacions a l’IBI, especialment 

pel que fa a bonificacions relacionades amb el nivell de renda. 

 

7. En relació amb el desplegament de la Carta municipal de Barcelona i amb la 

resolució de problemes de governança que s’arrosseguen des de fa anys, es 

proposa: 

 

a. Estudiar el reforç de la governança metropolitana, atesa la importància 

estratègica de l’escala supramunicipal en termes socials i econòmics, de 

sostenibilitat, d’habitatge i de mobilitat. 

b. Atesa la importància estratègica de l’àrea del delta del Llobregat en el progrés 

de Barcelona, ampliar la participació de l’Ajuntament de Barcelona en totes 

aquelles infraestructures i plataformes que depenen de l’Estat. Reforçar el 

paper de l’Ajuntament en el Port de Barcelona, incorporar el Govern municipal 

a la gestió de l’aeroport del Prat i, finalment, modificar els estatuts del 

Consorci de la Zona Franca per tal que esdevingui un instrument de gestió 

realment compartit entre ambdues administracions. 

c. Resoldre la desafectació de la zona marítima-terrestre arran de la seva 

modificació. 

 

8. En relació amb la lluita contra la desigualtat social, es demana el següent: 

 

a. Incrementar la partida de la llei d’autonomia personal i dependència i crear un 

fons per als municipis per a les polítiques de cura i autonomia amb la 

perspectiva del canvi demogràfic i l’envelliment. 

b. Dotar de finançament l’Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 

2015-1010. 

c. Recuperar el fons econòmic per al finançament de l’educació infantil 0-3 i Plan 

Educa 3. 

 

9. Barcelona ha estat sempre una ciutat de diàleg, i és per això que el Govern 

municipal es posa a disposició dels dos nous governs, de Catalunya i d’Espanya, 

per contribuir a destensar la situació i trobar espais de diàleg que permetin 

reconduir el conflicte. 

 

Volem posar de manifest que un dels elements bàsics per aconseguir-ho és fer tot 

el possible per revertir la judicialització del conflicte i posar fi a l’empresonament 

dels polítics i dels líders de les entitats sobiranistes. 

 

10. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat i instar la convocatòria immediata de 

la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, integrada per representants de 

l’Estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta comissió no 

està operativa des del mes d’octubre del 2011. 

 

2.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda dels temes 

principals per resoldre en la relació entre el Govern municipal i el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, i iniciar les negociacions pertinents en les matèries 

següents: 



Ref.: CP 

10/18 V: 

25/07/2018 
PÀG. 4  

1) Una nova política d’HABITATGE que inclogui: 

 

• Impulsar un nou pla pel dret a l’habitatge a Catalunya. 

• Recuperar les inversions pel parc d’habitatge social fins que correspongui al 60% 

de la inversió a la ciutat de Barcelona. 

• Donar suport a la promoció d’habitatge social de lloguer i recuperar els ajuts al 
lloguer i a la rehabilitació, per arribar al 60% dels ajuts a la ciutat de Barcelona. 

• Destinar els pisos i immobles d’herències intestades a augmentar el parc públic 
d’habitatge. 

• Celebrar una sessió extraordinària del Consorci de l’Habitatge, abans d’acabar 

l’estiu, copresidida per l’alcaldessa de Barcelona i el president de la Generalitat de 

Catalunya, en la qual es concretin nous avenços en aquesta matèria. 

 

2) DRETS SOCIALS 

 

• Desplegar de manera completa i immediata la renda garantida de ciutadania. 

• Recuperar el finançament públic d’una tercera part del cost de les escoles bressol 
públiques municipals des de la Generalitat. 

• Elaborar un pla d’inversió en equipaments educatius definitius per a les escoles de 

primària que es troben en situació provisional i de construcció de nous instituts. 

• Reduir les llistes d’espera en el sistema de salut de la ciutat, especialment en salut 

mental, atenció primària i proves diagnòstiques. Accelerar les inversions sanitàries 

pendents a la ciutat, i posar calendari a l’ampliació de l’Hospital del Mar i el nou 

equipament de la Magòria. 

• Aprovar i dotar econòmicament l’estratègia integral per a l’abordatge del 

sensellarisme a Catalunya i abordar-ne el desplegament en col·laboració amb els 
municipis. 

• Confeccionar un pla d’inversió en residències i equipaments per a la gent gran i 

elaborar una estratègia catalana per afrontar el canvi demogràfic i l’envelliment. 

 

3) Transport públic 

 

Desplegar la llei del finançament del transport públic, a fi de: 

 

• Garantir un finançament del transport públic que permeti congelar les tarifes i fer 

efectiva la integració tarifària en Zona 1 de la segona corona metropolitana. 

• Donar impuls i acabar les línies 9 i 10 del metro. 

• Impulsar la T-Mobilitat a partir de la tardor del 2018, que permetrà millorar 
l’accessibilitat i la política tarifària del transport públic, beneficiant aquells usuaris 

més intensius del transport públic. 

 

4) TURISME 

 

• Traspassar la gestió del 100% de l’import de la taxa turística a l’Ajuntament de 
Barcelona, així com impulsar un increment significatiu de la tarifa. 

• Regular el lloguer d’habitacions de curta estada per a usos turístics, permetent als 

ajuntaments fer també regulacions específiques per a cada territori. Permetre 
l’atorgament de permisos temporals que puguin ser revocables. 

 

5) SEGURETAT 

 

• Enfortir la seguretat pública a Barcelona, amb més dotació d’efectius de Mossos 
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d’Esquadra, per fer front a les noves problemàtiques (narcopisos, furts, venda 
ambulant no autoritzada...). 

• Establir un acord per desplegar la nova sala conjunta de comandament. 

 

6) REFUGIATS 

 

Convocar una cimera entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona per donar resposta a l’increment de persones sol·licitants d’asil. En la 

trobada caldrà tractar els temes següents: 

 

• Incrementar la despesa en el pla d’acollida adreçat a les persones que arriben a la 
nostra ciutat. 

• Organitzar, per part de la Generalitat, l’acollida dels migrants per tot el territori de 
Catalunya. 

 

7) Barcelona ha estat sempre una ciutat de diàleg, i és per això que el Govern 

municipal es posa a disposició dels dos nous governs, de Catalunya i d’Espanya, 

per contribuir a destensar la situació i trobar espais de diàleg que permetin 

reconduir el conflicte. 

Volem posar de manifest que un dels elements bàsics per aconseguir-ho és fer tot 

el possible per revertir la judicialització del conflicte i posar fi a l’empresonament 

dels polítics i dels líders de les entitats sobiranistes. 

 

8) Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i instar a la convocatòria 

immediata de la comissió de coordinació institucional Ajuntament de Barcelona - 

Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre la sessió extraordinària del Plenari del Consell 

Municipal i, en primer lloc, saluda la regidora Mercedes Vidal, que assisteix al ple 

telemàticament en trobar-se de baixa per maternitat. 

Tot seguit, dona la benvinguda al regidor del grup municipal del PP, el Sr. 

Villagrasa, que s’incorpora avui al Plenari. 

Indica, també, que, en compliment de l’article 44 del ROM, es comunica al Plenari 

del Consell Municipal que el regidor Joan Josep Puigcorbé ha informat l’Alcaldia i la 

Presidència del Plenari que passa a ser regidor no adscrit, de manera que canvia la 

seva ubicació en aquesta cambra. 

Precisa que la sessió extraordinària consta de dues proposicions que tenen a veure 

amb la relació i l’agenda d’aquest ajuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb 

el Govern de l’Estat. 

Indica que la Presidència del Plenari ha tingut coneixement que alguns grups 

municipals han expressat que no hi ha hagut prou temps per debatre i consensuar 

aquestes proposicions i, en conseqüència, informa que seran retirades. Assegura que 

el Govern municipal obra, així, amb ànim constructiu, donant-se vint dies més fins a 

la sessió plenària del juliol a fi de poder consensuar-les al màxim possible. 
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Així, doncs, manifesta que valorant la importància d’aquestes propostes, que 

inclouen l’agenda d’aquest ajuntament amb les institucions de la Generalitat i del 

Govern de l’Estat, han decidit de retirar-les de l’ordre del dia d’avui, i s’emplacen a 

tractar-les en un termini màxim de vint dies, coincidint amb la propera sessió de 

plenari del Consell Municipal. 

Seguidament, obre un torn de paraula als grups municipals, de menor a major, a fi 

que expressin, si ho desitgen, la seva opinió respecte de la retirada d’aquestes dues 

propostes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ retreu al Govern que convoqui de forma unilateral dos 

plens extraordinaris, amb continguts també unilaterals i mínim consens de la resta de 

grups municipals, i tot just de començar la sessió la Presidència anuncia que els 

retira. Diu que sospiten que els han arribat rumors que les propostes no tirarien 

endavant i, en conseqüència, han optat per retirar-les, al·legant la voluntat de consens 

amb els grups municipals que, altrament, no els ha importat a l’hora de convocar la 

sessió ni tampoc quant als continguts de les propostes. 

Conclou, per tant, que les retiren no pas amb la voluntat de dialogar, sinó per no 

posar en evidència, novament, la minoria absoluta amb què governa Barcelona en 

Comú, i l’amnèsia que manifesten les propostes esmentades, que no fan referència a 

l’ocupació, la seguretat, les pensions, al tancament dels CIE, a la cobertura de la 

ronda de Dalt, que hauria de finançar l’Estat. És a dir, tot allò que reivindicaven 

ostensivament els darrers mesos en què governava el PP, ha caigut en una amnèsia 

selectiva pel que fa a les reclamacions al Govern d’Espanya. I afegeix que en la 

mateixa línia van les reclamacions al Govern de la Generalitat, ja que una vegada 

més el Govern de la ciutat se situa a la riba independentista, mentre va apel·lant a 

l’establiment de ponts. 
 

El Sr. COLLBONI lamenta el que defineix com un nou episodi d’improvisació i de 

manca de diàleg per part del Govern; i remarca que no han retirat aquests dos punts 

perquè cap grup els ho hagi demanat sinó perquè el grup del Govern era conscient 

que perdria la votació d’una manera estrepitosa i s’ho ha volgut estalviar davant 

l’opinió pública. 

Destaca que la gran oportunitat que significa el canvi de govern a la Generalitat, un 

govern efectiu que, en principi, algun dia ha de començar a prendre decisions, i un 

canvi de govern a Espanya, que ja ha mostrat la seva predisposició —que corrobora 

personalment— de reprendre la col·laboració amb Catalunya i amb Barcelona. 

Lamenta, doncs, que el Govern de la ciutat, en comptes d’aprofitar aquesta 

oportunitat que li ofereix la conjuntura i que li han brindat els grups de l’oposició, 

improvisi una llista de propostes, que pretén que debatin posteriorment. Fa notar a 

l’alcaldessa que així no s’aconsegueix bastir consensos ni majories. 
 

El Sr. BOSCH afirma que els sap greu la retirada en el darrer moment d’aquests dos 

punts, de fet dues llistes de la compra; d’una banda, allò que no havia fet l’Estat 

espanyol i, d’altra banda, allò que no havia fet la Generalitat. 

Considera que el problema rau en el fet que no han fet la llista que toca, i que és 

sobretot la d’allò que el Govern municipal va prometre i que no ha fet. Per tant, diu 

que si volen consens és aquesta la llista que han de portar a debat, que, en comptes de 

centrar-se en estratègies de campanya electoral, els hauria permès parlar d’allò que 

interessa a les persones que viuen a Barcelona: tot allò que està pendent i que el 

Govern no fa. 
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La Sra. MEJÍAS diu que estan davant l’evidència més clara de la incapacitat del 

Govern per dialogar i per parlar de la ciutat. Subscriu, com acaba d’apuntar el Sr. 

Bosch, que el Govern porta al ple un programa electoral, un de nacional i un altre 

d’autonòmic; i suggereix que això ho encarreguin als seus grups institucionals, i que 

aquest ajuntament s’ocupi de treballar per a la ciutadania. 

Addueix que la resta de grups també podrien portar a aquesta cambra la llista dels 

incompliments del programa electoral de Barcelona en Comú; i creu que seria molt 

més interessant debatre sobre això que no pas que el Govern de la ciutat es dediqui a 

imputar les culpes de tot a la resta d’administracions, quan és el responsable d’un 

autèntic fracàs. 

Considera que aquesta situació és l’evidència que el Govern de la ciutat és incapaç de 

dialogar, i que intenta imposar unilateralment els seus criteris, sense cap mena de 

cintura política. 

Entén que avui al Govern municipal li ha sortit malament la tàctica que la millor 

defensa és un bon atac, i li ha sortit el tret per la culata. 

 

El Sr. TRIAS diu que quan algú li pregunta com van les coses per aquesta casa sol 

respondre: paciència i sentit de l’humor; tanmateix, diu que se’ls acaben ambdues 

coses, ja que estan en un moment molt important quant a les relacions amb l’Estat i 

amb la Generalitat, i retreu al Govern de la ciutat que actuï com ho fa. Remarca que 

l’alcaldessa, en comptes de fer allò que li pertoca, que és telefonar a primera hora i 

anunciar als grups que retiraran les propostes, faci un cop d’efecte en començar la 

sessió. 

Qualifica de teatre aquesta actuació per part del Govern, però assegura que ja no els 

compren el guió de tan dolent com és; i, a més, és un guió equivocat, ja que en un 

moment en què s’haurien de posar d’acord en moltes coses, el Govern fa l’impossible 

per evitar els acords, i posa com a exemple el Pla d’habitatge, al qual el seu grup va 

donar suport, i que el Govern fa i desfà sense comptar-hi per a res. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que les que acaben de retirar són les propostes del 

Govern municipal, que contenen un mínim d’exigències irrenunciables envers l’Estat 

i la Generalitat. 

Assegura que no han aparcat assumptes com l’habitatge, la defensa del corredor 

mediterrani, o exigir diners per a les escoles bressol; i diu que si l’oposició necessita 

més temps per plantejar més propostes ja es posaran d’acord i tornaran a portar 

aquest tema al plenari. 

I fa avinent, sobretot adreçant-se als grups d’esquerra, que ara tenen una oportunitat 

amb els nous governs de l’Estat i de la Generalitat per posar-se d’acord i avançar; i 

que s’han de donar més temps, si cal, per parlar-ne, mentre continuen treballant per a 

la ciutat. 

 

ES RETIREN els dos dictàmens. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les nou 

hores i vint minuts. 


