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Secretaria General 

 
 

Ref: CP 21/19 

 

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el VINT-I-NOU DE 

NOVEMBRE de 2019, s’hi reuneix el Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària, 

sota la presidència de l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 

els Ims. Srs.: Joan Subirats Humet, Janet Sanz Cid, Laura Pérez Castaño, Jordi Martí 

Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra 

Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle 

Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Margarita Marí-Klose, 

Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Ernest Maragall i Mira, 

Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi 

Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, 

Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, Elsa Artadi Vila, Neus Munté 

Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, María 

Luz Guilarte Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, 

Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti i 

Eva Parera Escrichs, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 

certifica. 

 

Hi són presents l’interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa (fins al punt desè 

de l’ordre del dia), i l’interventor adjunt, Sr. Jesús Carrero López (a partir del punt desè). 

 

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

deu minuts. 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre de 2019, 

l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del consistori; i S’APROVA. 

 

B) Part informativa 

 

a) Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1. – Decret d’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2019, que delega en el titular de la Gerència de 

l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI la competència per 

aprovar l’emissió dels documents de veïnatge, de conformitat amb el decret que regula 

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

Govern en sessió de 30 de novembre de 2017. 

 

2.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa membres suplents de la Junta 

General del Consorci d’Habitatge de Barcelona, en representació de l’Ajuntament de 

Barcelona, les persones següents: 
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Sr. Carlos Macías Caparrós, suplent de la Ima. Sra. Lucía Martín González 

Sr. Gerard Capó Fuentes, suplent de la Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Sra. Natalia Frers Teberobsky, suplent del Sr. Javier Burón Cuadrado 

Sr. Xavier González Garuz, suplent de la Sra. Àngels Mira Cortadellas 

Sr. Jordi Ayala Roqueta, suplent de la Sra. Laia Claverol Torres 

 

3.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que cessa el Sr. Oriol Puig i Morant com a 

membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, amb efectes de 25 d’octubre 

de 2019. 

 

4.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa membres de l’Assemblea 

General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en representació de 

l’Ajuntament de Barcelona, les persones següents: 

 

Membres: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Im. Sr. Eloi Badia Casas 

Sr. Frederic Ximeno Roca 

Sr. Manuel Valdés López 

Sra. Laia Grau Balagueró 

Sra. Lidia García Soler 

Sra. Anna Cardellach Giménez 

 

Membres suplents: Sr. Eduard Cuscó Moya 

Sr. Carlos Vázquez González-Román 

Sra. Cristina Castells Guiu 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sra. Teresa Franquesa Codinach 

Sr. Adrià Gomila Civit 

Sr. Pere Camps Harder 

 

5.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que primer.- Designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology 

for the Habitat (Bit Habitat), les persones següents: 

 
Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vocals: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Ima. Sra. Maria Buhigas i San José 

Im. Sr. Jordi Martí Galbis 

Sr. Javier Matilla Ayala 

Sr. Michael Donaldson Carbón 

Sr. Jordi Bea Costa 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

Sr. Carlos Manuel Rivadulla Oliva 

Sra. Montserrat Pareja Eastaway 

Sra. Vanesa Daza Fernández 

Sra. Maria Pilar García Almirall 

Sra. Maria Rubert de Ventós 

Sra. Teresa Serra Majem 

Sra. Veronia Kuchinov 
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Segon.- Deixa sense efectes les anteriors designacions de representants de l’Ajuntament 

de Barcelona al Patronat de l’esmentada fundació. 

 

Tercer.- Proposa al Patronat de l’esmentada fundació com a vicepresidents les persones 

següents: 

 

Vicepresidenta primera: Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Vicepresidenta segona: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

 

Quart.- Proposa al Patronat de l’esmentada fundació com a membres del Comitè 

Executiu les persones següents: 

 

Presidenta: Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Membres: Sr. Michael Donaldson Carbón 

Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Fèlix Ortega Sanz 

Sra. Laia Grau Balagueró 

Sra. Marta Continente Gonzalo 

Sr. José Luis Gómez Fernández 

Sr. Arnau Monterde Mateo 

Sr. Lluís Torrens Melich 

 

6.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que deixa sense efectes la designació del Sr. 

Francisco Rodríguez Jiménez com a membre del Consell Rector de l’Institut Municipal 

d’Informàtica de Barcelona. 

 

7.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que primer.- Delega la vicepresidència 

primera del Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en 

l’Im. Sr. Joan Subirats Humet. 

 

I segon.- Designa membres als òrgans de govern de l’esmentat consorci les persones 

següents: 

 

Consell Rector 
 

Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, i suplent, la Sra. Carolina Recio 

Cáceres 

Sra. Marta Clari Padrós, i suplent, la Sra. Núria Serra Busquets 

 

Comissió Executiva 
 

Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

 

8.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que delega la representació de l’alcaldessa 

de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell General del Consorci Universitari 

Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - Centre Ernest Lluch, en l’Im. Sr. Joan 

Subirats Humet. 
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9.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa la Ima. Sra. Montserrat Ballarín 

Espuña representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada 

Institut d’Economia de Barcelona, en substitució del Sr. Agustí Colom Cabau. 

 

10.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designar membres de la Subcomissió 

d’Urbanisme del municipi de Barcelona, les persones següents: 

 

Vicepresidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Vocals: Sra. Laia Grau Balagueró 

Sr. Xavier Matilla Ayala 

Sra. Amelia Mateos Higuera 

Sra. Sonia Cobos Lucas 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sra. Montse Hosta Privat (suplent) 

 

11.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa membres del Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, les persones següents: 

 

Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Ima. Sra. Neus Munté Fernández 

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea 

Im. Sr. Óscar Ramírez Lara 

 

12.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa l’Im. Sr. Celestino Corbacho 

Chaves membre del Consell d’Administració de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en 

substitució del Sr. Koldo Blanco Uzquiano. 

 

13.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa la Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

vicepresidenta del Consell d’Administració de la Fundació Mies van der Rohe, en 

substitució de la Ima. Sra. Lucía Martín González. 

 

14.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que delega en l’estructura executiva que 

s’annexa la competència per resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació 

pública prevista a l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els termes previstos per 

aquesta norma. 

 

15.- Decret d’Alcaldia, de 24 d’octubre de 2019, que designa la Sra. Laia Grau Balagueró, 

gerent d’Urbanisme, com a vocal del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 

Barcelona - Àmbit Metropolità. 

 

16.- Decret d’Alcaldia, de 25 d’octubre de 2019, que proposa al Consell d’Administració de 

l’Autoritat Portuària de Barcelona la designació de l’Im. Sr. Jordi Rabassa Massons com 

a membre del Consell de la Gerència Urbanística Port Vell de l’Autoritat Portuària de 

Barcelona, en substitució de la Sra. Gala Pin Ferrando. 

 

17.- Decret d’Alcaldia, de 28 d’octubre de 2019, que designa representants de l’Ajuntament 

de Barcelona a la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, les 

persones següents: 
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Sr. Davide Malmusi 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sra. Carolina Recio Cáceres 

Sra. Sandra Escapa Solanas 

 

18.- Decret d’Alcaldia, de 28 d’octubre de 2019, que proposa al Patronat de Barcelona 

Graduate School of Economics l’Institut Barcelona, Fundació Privada, la designació de 

la Ima. Sra. Laia Bonet Rull com a membre de l’esmentat Patronat en representant de 

l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució del Sr. Agustí Colom Cabau. 

 

19.- Decret d’Alcaldia, de 28 d’octubre de 2019, que designa representants de l’Ajuntament 

de Barcelona als òrgans de govern del Consorci del Barri de la Mina, les persones 

següents: 

 

Consell de Govern 
 

- Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

- Ima. Sra. Lucía Martín González 

- Im. Sr. David Escudé 

Rodríguez Comissió Executiva 

- Ima. Sra. Lucía Martín González 

 

20.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que aprova provisionalment les variacions 

de les dades del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2019 i de 

la qual resulta una població de dret d’1.650.280 habitants, sense perjudici de les 

variacions motivades per les tasques de control i coordinació pròpies de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Consell d’Empadronament. 

 

21.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que comunica al Plenari del Consell 

Municipal, pel seu assabentament, la designació de la Ima. Sra. Elsa Artadi Vila com a 

presidenta del Grup Municipal Junts per Catalunya en substitució de l’Im. Sr. Joaquim 

Forn i Chiariello, i la designació de la Ima. Sra. Francina Vila i Valls com a portaveu 

adjunta, en substitució de la Ima. Sra. Elsa Artadi i Vila, amb efectes de 25 d’octubre de 

2019. 

 

22.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que assigna, de conformitat amb allò 

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

l’article 11.2 ROM, a la Ima. Sra. Francina Vila i Valls el règim de dedicació exclusiva, 

amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de 

juliol de 2019 per als portaveus adjunts/es de grup municipal i efectes des del 25 

d’octubre de 2019. 

 

23.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que designa representants de l’Ajuntament 

de Barcelona al Consell General del Consorci Fira Internacional de Barcelona, les 

persones següents: 

 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vocals: Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
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Im. Sr. Ernest Maragall i Mira 

Ima. Sra. Elsa Artadi Vila 

Ima. Sra. Núria Marín Martínez 

 

24.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que proposa a la Junta General de la 

societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, la designació com a representants 

d’aquest Ajuntament en el seu Consell d’Administració de les persones següents: 

 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Lucía Martín González 

Sr. Manuel Valdés López 

 

25.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que primer.- Proposa al Patronat de la 

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya el nomenament del 

Sr. Michael Donaldson Carbón com a membre de l’esmentat Patronat, en representació 

de l’Ajuntament de Barcelona; i segon.- Deixa sense efectes els anteriors nomenaments 

de patrons a l’esmentada fundació en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

26.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que designa com a representants de 

l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 

Naturals del Delta del Llobregat, les persones següents: 

 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui. 

Im. Sr. Eloi Badia Casas o persona en qui delegui. 

 

27.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que designa representants de l’Ajuntament 

de Barcelona a les Fundacions que es relacionen, les persones següents: 

 

Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons Cerdà 
 

Membre del Patronat: Sr. Xavier Matilla Ayala 

Fundació Factor Humà 

Membre del Patronat: Sr. Javier Pascual Gurpegui 

 

 Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals 
 

Membres del Patronat: Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Sr. Jordi Cases Pallares 

 

Fundació Ulls del Món 
 

Membre del Patronat: Sra. Pilar Solanes Salse 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Membres del Patronat: Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

Sr. Davide Malmusi 
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Fundació Privada Antoni Tàpies 
 

Membre de la Comissió Delegada: Sra. Marta Clari 

Padrós 

Fundació del Gran Teatre del Liceu 

Membres de la Comissió Executiva: Im. Sr. Joan Subirats Humet 

Sra. Marta Clari Padrós 

 

28.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que designa representants de l’Ajuntament 

de Barcelona en els consorcis que es relacionen, les persones següents: 

 

PAMEM 
 

Consell d’Administració 

 

Presidenta: Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

Membres: Sr. Davide Malmusi 

Sr. Antoni Fernández Pérez 

Sra. Montserrat Escoda Mallorques 

 

 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
 

Consell de Govern 

 

Vicepresident: Sr. Xavier Matilla Ayala 

Membres: Im. Sr. Joan Subirats Humet 

Sr. Màrius Boada Pla 

 

29.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que nomena la Sra. Mònica Mateos 

Guerrero vocal de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment excepcional 

d’interès públic del vintè aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes, en representació de 

l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució de la Sra. Margarita Tossas Marquès. 

 

30.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que primer.- Designa membres als òrgans 

de govern del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola les persones següents: 

 

Assemblea General 
 

Membre titular: Im. Sr. Eloi Badia Casas 

Membre suplent: Sr. Enric Gornés Cardona 

 

Comissió Executiva 
 

Membre titular: Sr. Frederic Ximeno Roca 

Membre suplent: Sr. Francesc Jiménez Gusi 
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I segon.- Deixa sense efectes el Decret d’Alcaldia de 8 d’octubre de 2019 en relació amb 

els nomenaments de representants de l’Ajuntament de Barcelona als òrgans de govern 

del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 

31.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que designa la Sra. Laia Grau Balagueró i la 

Sra. Amelia Mateos Higuera Martínez, vocal i suplent, respectivament, de la Comissió 

d’Urbanisme de Catalunya en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

32.- Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2019, que primer.- Cessa el Sr. Gabriel Morcillo i 

Figueras com a membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia, i el Sr. Xavier 

Farrés Torrecabota com a membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample; i 

segon.- Nomena el Sr. Xavier Farrés Torrecabota com a membre del Consell Municipal 

del Districte de Gràcia, i el Sr. Gabriel Morcillo i Figueras com a membre del Consell 

Municipal del Districte de l’Eixample. 

 

33.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa l’Im. Sr. Manuel Valls 

Galfetti membre de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció, en substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs. 

 

34.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que primer precisa el Decret d’Alcaldia 

de 24 d’octubre d’enguany de designació dels membres titulars i suplents de 

l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Membres titulars: Membres suplents: 

 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Enric Gornés Cardona Sr. Carlos Vázquez González-Román 

Sr. Frederic Ximeno Roca Sra. Cristina Castells Guiu 

Sr. Manuel Valdés López Sr. Adrià Gomila Civit 

Sr. Xavier Matilla Ayala  Sr. Pere Camps Harder 

Sra. Lidia García Soler Sr. Eduard Cuscó Moya 

Sra. Anna Cardellach Giménez Sra. Teresa Franquesa Codinach 

 

Segon, proposa a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona la designació de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid i del Sr. Enric Gornés Cardona 

com a vocals del Consell de Govern de l’esmentat consorci. 

 

I tercer, proposa a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona la designació de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a vicepresidenta de 

l’esmentat consorci. 

 

35.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, les 

persones següents: 

 

Consell Rector 
 

Sra. Marta Cruells López, en substitució de la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
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Comissió Executiva 
 

Sra. Marta Clari Padrós, en substitució de la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

 

36.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa representants de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell de Govern del Consorci dels Serveis Socials, les 

persones següents: 

 

Vicepresidenta: Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 

Membre titular: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Membre suplent: Sr. Lluís Torrens Melich 

Membre titular: Sra. Sònia Fuertes Ledesma 

Membre suplent: Sra. Anna Maria de Palau Rovira 

Membre titular: Sra. Laia Claverol Torres 

Membre suplent: Sra. Núria Menta Sala 

 

37.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa la Sra. Mònica Mateos 

Guerrero membre del Consell General del Consorci del Mercat de les Flors, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona i en substitució de la Sra. Pia Mazuela Coll. 

 

38.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa la Sra. Yolanda Hernández 

Darnes, gerenta del Districte de Ciutat Vella, vocal del Patronat de la Fundació Casa de 

Misericòrdia de Barcelona en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en 

substitució del Sr. Ricard Fernández Ontiveros. 

 

39.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que designa la Sra. Marta Clari Padrós, 

gerenta de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, com a membre del 

Patronat de la Fundació Privada Antoni Tàpies. 

 

40.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que primer, delega en la Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid la representació de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General 

d’Accionistes de la Societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, 

SA; Segon, proposa a la Junta General de la Societat Barcelona Regional, Agència de 

Desenvolupament Urbà, SA la designació com a representants d’aquest Ajuntament en 

el seu Consell d’Administració, de les persones següents: 

 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Sr. Xavier Matilla Ayala 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Albert Aixalà Blanch 

 

I tercer, proposa al Consell d’Administració de la Societat Barcelona Regional, Agència 

de Desenvolupament Urbà, SA el nomenament de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a 

presidenta de l’esmentat Consell d’Administració. 

 

41.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que proposa al Consell General de 

l’Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona la designació de la Ima. Sra. 

Laia Bonet Rull com a membre del Consell Rector de l’esmentada associació, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució del Sr. Gerardo Pisarello 

Prados. 
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42.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que crea la Comissió Barcelona 

Esdeveniments, com a espai de presentació, valoració, decisió i autorització dels 

esdeveniments i/o iniciatives que tinguin lloc a la via pública i que, per la seva 

naturalesa, impacte o complexitat organitzativa, requereixin una autorització 

excepcional o singular; en determina la composició, li assigna funcions i n’estableix el 

funcionament. 

 

43.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que modifica l’apartat segon del Decret 

d’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, de creació de la Taula de Coordinació 

Transversal de Dades, en el sentit de renovar-ne la composició. 

 

44.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que modifica l’apartat segon del Decret 

d’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, de creació del Comitè Executiu de Dades, en el 

sentit de renovar-ne la composició. 

 

45.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, 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. Cristina Caballé Ferrater Districte de l’Eixample 

Sr. Albert Deusedes Perelló Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Josep Maria Gebelli Isart Districte de les Corts 

Sra. Mercè Amat i Riera  Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi 

Sra. Olga Hiraldo i Martí Districte de Gràcia 

Sr. Victor Valls Andrés Districte d’Horta-Guinardó 

Sr. Carlos Izquierdo Lázaro Districte de Nou Barris 

Sr. Antonio Fortes Gutiérrez Districte de Sant Andreu 

Sr. Francesc Carmona Pontaque Districte de Sant Martí 

 

46.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que cessa el Sr. Enric Manzano i 

Casalins com a membre del Consell Municipal del Districte de les Corts. 

 

47.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que primer, cessa el Sr. Óscar Benítez 

Bernal com a membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i el 

Sr. Pedro Vargas Heredia com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant 

Martí; i segon, nomena el Sr. Rodrigo Martínez García com a membre del Consell 

Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i el Sr. Óscar Benítez Bernal com a 

membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

 

48.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que delega en el primer tinent d’alcaldia, 

l’autorització de la transmissió a tercers de les concessions de l’ús privatiu dels quioscos 

situats a la via pública o en altres espais d’ús públic municipal per a la venda de diaris, 

revistes, llibres i, en general, altres publicacions periòdiques. 

 

49.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que delega en la presidència de l’Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida l’aprovació de les actuacions especials 
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recollides en l’annex 1, lletra C, del procediment regulador del foment de les activitats 

de la campanya municipal per a la protecció i la millora del paisatge urbà, aprovat per 

Decret d’Alcaldia de 12 de març de 2002 (BOP 116 de 15 de maig de 2002), modificat 

pel regidor-president de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en 

dues ocasions (BOP 1-7-2008 i BOP 15-09-2008). 

 

50.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que cessa el Sr. Josep M. de Torres 

Sanahuja, com a personal d’alta direcció en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, amb efectes del 15 de desembre de 2019. 

 

51.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que nomena el Sr. David Martínez 

García, com a personal d’alta direcció en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, amb efectes del 16 de desembre de 2019. 

 

52.- Decret d’Alcaldia, d’11 de novembre de 2019, que adscriu provisionalment el Sr. Jordi 

Campillo Gámez al lloc de director de Projectes Estratègics, amb nivell de destinació 30, 

de la Gerència Municipal, amb efectes 12 de setembre de 2019, fins a la seva cobertura 

definitiva pels procediments establerts. 

 

53.- Decret d’Alcaldia, de 14 de novembre de 2019, que estableix els serveis mínims per la 

vaga convocada per als dies 19 de novembre i 20 de desembre d’enguany, que afecta el 

personal de les unitats de gestió administrativa dels Centres de Serveis Socials (inclòs 

l’equip volant), i els serveis EAIA, SADEP, SARA, EDEIAR i Oficina de Prestacions, i 

personal auxiliar administratiu i administratiu de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

(IMSS). 

 

54.- Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2019, que delega en la regidora d’Habitatge i 

Rehabilitació i en el gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI diferents atribucions en matèria de pobresa energètica. 

 

55.- Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2019, que nomena el Sr. Sergi Mariné i Santos 

com a membre del Consell Municipal del Districte de les Corts. 

 

56.- Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2019, que nomena la Ima. Sra. Francina Vila i 

Valls regidora adscrita als districtes de les Corts i d’Horta-Guinardó, en substitució del 

Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

 

57.- Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2019, que designa la Ima. Sra. Francina Vila i 

Valls membre de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Intraestructures i Mobilitat, en 

substitució del Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

 

58.- Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2019, que introdueix modificacions en el 

Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 pel qual s’aprova l’organització de la direcció 

política i administrativa de l’Administració municipal, el sistema de delegacions i 

l’estructura general de l’Administració municipal executiva. 
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b) Mesures de govern 

 

1. – El nou Port Olímpic. Un espai ciutadà dedicat al mar. 

 

La Sra. SANZ explica que es tracta de la proposta de transformació del futur Port 

Olímpic perquè torni a ser un espai per a la ciutadania, i que suposa un pas més de la 

recuperació de Barcelona cap al mar. 

Constata, doncs, que la ciutat està preparada per assumir immediatament la gestió del 

Port Olímpic. Recorda que a finals del 2016 es va signar el protocol de cessió amb la 

Generalitat, que el Plenari del Consell Municipal va aprovar per unanimitat l’octubre de 

2018, i assenyala que ja han fet tots els tràmits necessaris amb la Generalitat per aprovar 

definitivament el traspàs a fi d’assumir la gestió directa del port. Confirma, per tant, que 

a partir del gener la ciutat liderarà el Port Olímpic. 

Precisa que aquesta mesura de govern implica una proposta del nou model que volen per 

a aquest port, que inclou les prioritats i les primeres actuacions que s’hi faran. Concreta 

que els objectius són aconseguir un Port Olímpic integrat a la ciutat, definint un nou 

model d’usos i d’activitats, la qual cosa implica una reforma integral de tot l’espai, així 

com la millora de la infraestructura marina del port. 

Assenyala que el projecte comporta una reforma integral del Port Olímpic, que volen 

treballar amb els veïns i les veïnes de la zona més propera a aquesta infraestructura, i 

que significarà doblar la disponibilitat d’espai públic per a l’ús ciutadà. Afegeix que 

volen aconseguir un espai de més qualitat, més diàfan i permeable, accessible i amb una 

millor connectivitat, que doni resposta a les necessitats del districte de Sant Martí i 

concretament al barri de la Vila Olímpica. 

Indica que el 2020 començaran amb dues actuacions estratègiques; en primer lloc, la 

intervenció en el dic de recer per solucionar els problemes per garantir la seguretat 

màxima del port; i també un canvi essencial del model d’oci, actualment centrat en l’oci 

nocturn, amb el tancament de les discoteques del moll de Mestral el maig del 2020, 

perquè no se’ls renovarà la concessió. Així, remarca que se substituirà el model d’oci 

nocturn pels usos nàutics econòmics, àmpliament reivindicats pels veïns i les veïnes de 

l’entorn. 

Explica que tenen la voluntat que aquest port també sigui una referència pel que fa a 

l’emergència climàtica, per a la qual cosa ha d’exemplificar les actuacions que cal que 

duguin a terme la resta d’espais portuaris de la ciutat, cosa que implica tirar endavant 

mesures d’excel·lència en sostenibilitat ambiental. 

Constata que tot plegat suposa un canvi de rumb del Port Olímpic que tirarà endavant 

amb una inversió pública de 39 milions d’euros, però que no significarà un cost 

addicional per als pressupostos i les inversions de la ciutat, ja que la mateixa gestió del 

port ho pot autofinançar. Remarca que tot plegat és una clara garantia de gestió al cent 

per cent pública d’aquesta infraestructura. 

Indica que hi haurà un consell rector com a màxim òrgan de govern del projecte del Port 

Olímpic, i una comissió de seguiment amb representació de tots els agents implicats; i es 

farà l’encàrrec concret a BSM per a la gestió operativa. 

Reitera, doncs, que tot està a punt perquè la ciutat recuperi la gestió d’aquest port, que 

és un pas més perquè la ciutadania visqui de cara al mar i no d’esquena com fins ara. 

 

El Sr. COLLBONI destaca la recuperació del Port Olímpic per a la ciutat, que inclou 

àmbits com el coneixement i la divulgació, esports nàutics, restauració de qualitat i una 

gestió cent per cent pública. Remarca que aquestes són les claus d’aquesta primera gran 

transformació urbana que es produirà durant aquest mandat, i fruit de treballs previs fets 



CP 21/19 13/79  

durant l’anterior, i que volen que serveixi per dignificar aquest espai i recuperar-lo per a 

la ciutadania amb activitats que fins ara no han tingut prou protagonisme com és el cas 

de l’economia blava. 

Confirma que ja s’està treballant, en comissions de seguiment, amb els restauradors per 

pilotar el període de transició que s’haurà de fer els propers cinc anys de transformació 

del Port Olímpic. 

 

La Sra. BUHIGAS celebra en nom del seu grup que es faci efectiva aquesta delegació de 

gestió i poder començar a treballar en el Port Olímpic. Això no obstant, diu que no 

acaben d’entendre el motiu que els fa presentar avui aquesta mesura de govern, ja que fa 

uns mesos que van votar el pla estratègic en el Plenari i que inclou els continguts que 

apunta la mesura. 

Destaca que aquesta intervenció en el Port Olímpic recull la reivindicació de veïns i 

veïnes que han hagut de patir la deriva negativa d’aquest espai. Celebra, per tant, el 

canvi de model i la importància del compromís de gestió i manteniment del port. 

Seguidament, entén que aquesta transformació del Port Olímpic s’ha de posar en el 

context del projecte conjunt per al front litoral barceloní, perquè temen que es justifiqui 

amb aquesta actuació la transformació global. Comenta, en aquest sentit, que continua 

havent-hi problemes amb locals d’oci nocturn a la Barceloneta, que també estan 

sotmesos a règim de concessió i, per tant, l’Ajuntament s’hi haurà de pronunciar de 

manera clara en el moment que expirin les concessions. Afegeix que també hi ha 

assumptes pendents en espais de la ZMT o del Port Vell o la plataforma del zoo marí, 

que també són espais de relació de la ciutat amb espais portuaris. 

Comenta que durant el mandat anterior es va fer una feina de reflexió sobre el conjunt 

d’aquests espais, i subratlla que no s’ha d’oblidar que una peça —el Port Olímpic— no 

és el tot ni suposa una visió de conjunt. 

Per tot plegat, conclou que, atès que es preveu una taula del Pla litoral, s’hi hauria 

d’incloure la reflexió del Port Olímpic que, com ja ha dit abans, celebren. 

 

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix al Govern la presentació d’aquesta mesura sobre el nou 

Port Olímpic, que recull el canvi d’usos, que transforma l’oferta d’oci nocturn que no 

agrada a una gran majoria i la integració a la ciutat. 

Valora positivament aquests dos eixos d’actuació, però consideren que ho fan amb 

retard, i recorda que en el Ple de setembre s’havia donat per tancat el Pla estratègic, però 

que en realitat no era així, atès que fins a aquest mateix dilluns la comissió mixta 

Generalitat-Ajuntament no ha tancat formalment l’acord de traspàs de la gestió. Per tant, 

entén que ara s’han d’apressar per tirar endavant totes les accions previstes en aquesta 

mesura de govern, que són ambicioses i que tenen un horitzó d’execució de cinc anys. 

En conseqüència, consideren que ara és bàsic posar-s’hi, cosa que implica àrees centrals, 

empreses municipals i Territori perquè tenen a sobre la finalització de la concessió 

actual; i també, perquè cal mantenir el calendari d’obres pactat amb el veïnat i les 

entitats, amb el Districte i amb els operadors. Remarca que es tracta d’obres importants, 

especialment la del dic de recer. Apunta, en tercer lloc, que cal abordar la concessió de 

les noves activitats dels locals del moll de Mestral, vinculades a l’economia blava, 

l’esport i la restauració de proximitat. 

Reitera la necessitat de garantir el manteniment de les activitats del Club Patí Vela de 

Barcelona, que si bé està previst en la mesura de govern cal concretar-ho; i que també 

estigui previst que la construcció i la gestió de l’explotació del nou Centre Municipal 

d’Esports Nàutics compti amb la participació de la UFEC, de les 25 federacions 

esportives que fa temps que treballen aquest projecte. 
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Igualment, entén que el Consell rector i la comissió de seguiment han de ser instruments 

que garanteixin la plena governança del nou model de Port Olímpic, i que l’empresa 

municipal BSM, que no està especialitzada en la gestió de ports, ha d’adquirir el 

coneixement i les capacitats necessàries per dur a terme una bona gestió i explotació 

d’aquesta infraestructura. 

Finalment, reclama que el govern compleixi els compromisos inversors, 39 milions 

d’euros segons es diu en la mesura, i que el pla financer sigui realista quant a l’obtenció 

d’ingressos provinents de la comercialització dels locals i dels amarradors del Port 

Olímpic; i alerta que, ara com ara, aquesta xifra és tan sols una estimació. Subratlla que 

aquests ingressos són essencials perquè el projecte sigui sostenible. 

 

El Sr. SIERRA, com a consideració prèvia, diu que el seu grup no es refia d’una 

Administració, la Generalitat, morosa amb aquest Ajuntament pel que fa al deute 

comptable que hi manté i pel que deixa d’aportar a tots els consorcis; i també, perquè la 

transferència de la gestió no està feta encara. 

Dit això com a premissa prèvia, agraeix la presentació de la mesura i les explicacions 

donades en el Consell d’Administració de BSM. Observa, tanmateix, que perquè aquesta 

mesura de govern tingui sentit hauria de fer honor al seu títol, que inclou “un espai 

ciutadà de cara al mar”, considerant que el més nàutic que ha explicat la tinenta 

d’alcaldia ha estat que es farà un canvi de rumb en el model d’oci del Port Olímpic. 

Entén que perquè aquesta definició sigui certa han de ser conscients que és el port i el 

mar allò veritablement important per obrir el mar a la ciutadania. En aquest sentit, 

considera indispensable que es potenciï la nàutica que, en si, ja és un esport i el que cal 

és fer-la assequible. En aquest sentit, destaca que disposen de l’Escola de Vela i de 

moltes federacions; en definitiva, tenen l’oportunitat i l’espai per potenciar determinats 

esports que no es mencionen en la mesura. Recorda que tenen una joia en l’àmbit nàutic, 

el patí català, i que tot plegat requereix el compromís municipal amb el mar i amb la 

nàutica; i, en primer lloc, això requereix el canvi de rumb que ha dit la Sra. Sanz, i que 

implica, entre altres coses, que la Barcelona World Race torni a Barcelona, que el 

Govern municipal doni suport a l’esport nàutic, a la pesca esportiva, entre moltes altres 

opcions per a la recuperació d’aquest espai per a la ciutadania. 

Confirma, per tant, la necessitat de definir els plans d’usos, i d’entrar en les 

consideracions tècniques quan es faci la transferència. En definitiva, afirma que el que 

necessiten és fer un canvi de rumb del Govern municipal. 

 

El Sr. RAMÍREZ també agraeix al Govern la presentació d’aquesta iniciativa per 

establir un nou model per al Port Olímpic, en què les principals activitats que s’hi 

desenvolupin estiguin vinculades a l’esport i a la nàutica, conjuntament a la gastronomia 

i el coneixement i la divulgació de l’àmbit marítim. 

Posa de manifest que la iniciativa que presenten, més enllà de la gestió cent per cent 

municipal, suposa la connexió entre el port i la ciutat i millora la connectivitat i 

l’accessibilitat en tot el front litoral de Barcelona. Igualment, valora positivament 

l’increment de l’espai d’ús públic, que permetrà doblar el que hi ha ara accessible per als 

vianants. 

Fa referència, també, a l’ampliació dels usos i les activitats per prioritzar els esports 

nàutics, que preveu des de la construcció d’un centre municipal d’esports nàutics o 

l’ampliació del Centre Municipal de Vela fins a un nou centre de divulgació del 

coneixement del mar. 

Pel que fa a la reforma del Centre Municipal de Vela o el nou Centre Municipal 
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d’Esports Nàutics, amb una execució prevista per al 2022-2025, demanen més concreció 

sobre el calendari de les inversions a fi de definir el detall de les actuacions i 

infraestructures tan necessàries i reivindicades històricament pel veïnat. 

Quant als locals d’oci del moll de Mestral, que seran substituïts per usos nàutics i 

gestionats per empreses relacionades amb la nàutica, manifesta que, tot i que no estan en 

contra del tancament dels actuals locals d’oci nocturn, no estan d’acord amb la 

criminalització d’aquest tipus d’oci com a únic generador de problemes, molèsties i 

incivisme. Així, diu que subscriuen plenament la necessitat d’erradicar-ho, però entenen 

que convindria un millor control i gestió d’aquest tipus d’activitats des de la perspectiva 

de la seguretat ciutadana. 

Afegeix que es confirma en la mesura que en el moll de Gregal es mantindrà l’activitat 

de restauració, amb aposta per la cuina mediterrània i de proximitat, i que es preveu 

escollir els restauradors que operaran a la zona mitjançant un concurs; fa notar, en 

aquest sentit, que els locals que actualment operen en aquesta zona ofereixen una oferta 

gastronòmica de qualitat i relacionada amb el món marítim, per tant, consideren que 

caldrà estar molt atents al model de concurs escollit, i entenen que caldria incloure 

alguna mena de clàusules o alguna fórmula que tingués en compte la inversió feta pels 

locals existents. 

Per acabar, assenyala que cal assegurar en el front marítim les activitats econòmiques 

existents d’oci nocturn i terrasses garantint la qualitat de l’oferta i el manteniment dels 

llocs de treball que generen. 

 

El Sr. VALLS comença la seva intervenció manifestant que el seu grup aprofita aquesta 

oportunitat per imaginar el futur en aquest espai que es recupera per a l’ús ciutadà. 

Precisa que no l’imaginen de manera aïllada, sinó com una peça important de la 

Barcelona que volen per al futur. 

Confirma, per tant, que subscriuen una nova oferta d’oci i esport, la creació d’un espai 

de ciutadania dedicat al mar, als esports nàutics que la ciutat necessitava, i que requereix 

un gran volum de feina per part de tots els actors implicats. 

Afegeix que és indispensable potenciar-hi també els usos familiars i diürns, sense 

eliminar, però, les possibilitats d’oci nocturn. Igualment, diu que estan d’acord amb la 

pèrdua de protagonisme del vehicle privat, però alerta que cal millorar-hi l’accés en 

transport públic, que implica l’increment de freqüències i línies que es dirigeixen a 

aquesta zona de la ciutat; i de forma general hi cal més connectivitat i accessibilitat. 

Constata que la col·laboració publicoprivada ha de ser l’eix vertebrador del nou Port 

Olímpic, tant amb les federacions i associacions esportives com amb les empreses 

nàutiques i de restauració. 

Remarca la necessitat de parlar amb els veïns de la zona, que estan preocupats per la 

seguretat, el soroll i l’incivisme, i la necessitat de valorar les seves propostes. Afegeix, 

però, que és indispensable saber on s’ubicaran les discoteques i els locals d’oci nocturn, 

a quins altres barris o municipis es traslladaran. 

Alerta, tanmateix, que cal evitar fer un lloc buit d’aquestes activitats al Port Olímpic, ja 

que l’oci i el turisme són importants per a la ciutat, per generar i mantenir llocs de 

treball i riquesa. Per tant, afirma que al Port Olímpic cal oci i restauració de qualitat i 

que faci marca, que són activitats que no es poden expulsar de l’àmbit perquè quedaria 

coix, i no poden passar de tot a res. 

Finalment, diu que necessiten un projecte més important que abasti tot el front marítim 

per recuperar la relació de la ciutat amb el mar. 

 

El Sr. SIERRA aprofita el temps que encara li resta al seu grup per explicar que quan es 
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va celebrar la primera edició de la Barcelona World Race el vaixell guanyador va arribar 

a Barcelona pels volts de les deu de la nit, i van sortir a rebre’l set vaixells. Considera 

que això, en un port on la nàutica és propera a la ciutadania, aplegaria un nombre 

importantíssim de vaixells en la rebuda, i no pas la xifra irrisòria que acaba de comentar. 

Entén que aquest exemple els hauria de servir per reflexionar sobre la necessitat de 

tornar a portar la Barcelona World Race, per potenciar de debò l’esport de la vela a la 

ciutat. 

 

2. – Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure de violències masclistes 2019-2023 

 

La Sra. PÉREZ afirma que Barcelona és una ciutat decididament feminista i referent en 

la lluita contra les violències masclistes. En aquesta línia, posa en relleu que durant el 

mandat anterior es van doblar els recursos d’habitatge per prevenir violències i atendre 

les dones que la pateixen; això no obstant, diu que no s’acontenten, motiu pel qual 

presenten aquesta mesura a fi de refermar aquest compromís per una Barcelona lliure de 

violències i per posar el focus en la violència sexual. 

Precisa que les dades referents a la ciutat de Barcelona evidencien que cal continuar 

preocupant-se, ja que una de cada tres dones ha patit violència en algun moment de les 

seves vides, un 20% violència sexual greu. Constata que es tracta de xifres intolerables, i 

aquest Ajuntament vol refermar el compromís per desplegar tots els esforços per 

reforçar la prevenció i garantir l’atenció a les dones que pateixen violència sexual. 

Precisa que la mesura inclou quatre objectius, el primer dels quals és generar aliances 

per una Barcelona lliure de violències masclistes, i implicar la ciutadania, particularment 

els homes, en la lluita contra les violències. Apunta que un segon objectiu és la 

implicació dels sectors culturals, educatius i de salut per transformar els imaginaris 

masclistes que legitimen les violències; un tercer objectiu és millorar la coordinació i la 

capacitat per donar resposta als circuits de violència per raó d’edat, origen i orientació 

sexual. I finalment, indica que el quart objectiu és la definició d’un circuit de ciutat per 

atendre de manera integral les violències sexuals. 

Assenyala que més enllà del rebuig, del lema “No és no”, cal començar a implicar-hi 

activament tots els agents per erradicar la violència, cosa que inclou generar eines 

concretes que permetin a sectors socials diversos emprendre accions; així, esmenta un 

protocol en el transport públic, la implicació del comerç, que gràcies a l’arrelament als 

barris i al dia a dia dels veïnats pot oferir informació sobre serveis i aprofundir en el 

debat ciutadà; continuar incorporant la mirada de les dones en la construcció de l’espai 

públic; incidir en l’àmbit laboral tant per combatre l’assetjament com per facilitar la 

recuperació de les dones que hi han patit violència. I remarca, en l’àmbit laboral, 

l’èmfasi en la mirada en els espais més feminitzats com el treball domèstic i de cures. 

Afegeix que també volen anar a l’arrel del problema i reforçar la prevenció de les 

violències i la promoció de les relacions lliures i respectuoses, cosa que significa 

combatre els estereotips de gènere, promoure la coeducació, proporcionar educació 

afectiva i sexual, reflexionar sobre quina masculinitat i quina feminitat estan construint, 

promovent nous referents més diversos i igualitaris. 

Comenta propostes com el telèfon d’atenció 24 hores, la millora de la formació i, 

sobretot, arribar a tenir un circuit específic. Afegeix, també, les noves línies de treball 

que s’incorporen i que no estaven en la mesura de govern del 2015, i que tenen a veure 

amb nous fenòmens, entre els quals hi ha les violències digitals. 

Confirma, per tant, que allò que pretenien és que aquesta mesura de govern fos d’abast 

estratègic per anar-la desplegant durant el mandat. 

Aprofita per agrair les aportacions dels grups a aquesta mesura rebudes durant les 



CP 21/19 17/79  

darreres setmanes, i que palesen que a Barcelona és possible arribar a acords amplis 

sobre un assumpte tant important com el que els ocupa, i comptar amb la responsabilitat 

i el compromís dels grups polítics. 

 

La Sra. ALAMANY apunta que a Europa una de cada tres dones ha sofert agressions 

físiques o sexuals, i que a Barcelona les dades superen la mitjana de Catalunya; així, un 

31% de dones ha patit fets de violència masclista molt greus al llarg de la vida, i més de 

la meitat de les barcelonines algun tipus de violència masclista, cosa que suposa una 

dada brutal. 

Reconeix, però, que Barcelona no serà una ciutat lliure de violències masclistes fins que 

puguin deixar de mirar els vagons de tren abans d’entrar-hi, fins que es deixin d’enviar 

missatges amb els amics per avisar que han arribat bé a lloc, fins que deixin d’adreçar-se 

de manera condescendent a les dones en reunions de treball, fins que es deixi de pensar 

que joventut és igual a inexpertesa, o que la vellesa és igual a lletjor i inutilitat. 

Remarca que aquests elements que acaba d’esmentar són els que sustenten un sistema 

profundament masclista, a la feina, a l’espai públic, en les relacions de parella, en el 

sexe; tot està transversalitzat per un sistema que fa desiguals homes i dones. Conclou, 

doncs, que la lluita ha de ser compartida, amb la col·laboració i l’esforç de tothom. 

Agraeix la predisposició de la regidora Pérez per incorporar en la mesura les esmenes 

del seu grup, en la línia de bastir complicitats i xarxa de suport amb el teixit associatiu i 

comercial dels barris; l’extensió del programa pilot de parades a demanda en les línies 

de bus nocturn per a les dones que creguin estar en situació de risc; incloure l’educació 

infantil 0-3 en els projectes de coeducació i educació no sexista; establir diàleg amb la 

judicatura i els col·legis professionals per millorar els processos judicials i evitar la 

revictimització existent. 

Afegeix que continuen pensant que cal comptar amb el teixit associatiu, com és el cas 

del Consell de la Joventut de Barcelona, i repensar l’aplicació mòbil de BCN 

Antimasclista a fi que sigui una eina realment útil. 

Considera que aquesta mesura de govern és un punt de partida per continuar treballant 

en tots aquests àmbits i, en aquest sentit, entenen que és fonamental el treball sobre 

l’espai públic. Aprofita per recordar que prop del 25% de les agressions masclistes 

passen a l’espai públic a Barcelona, i considera que experiències com les que va dur a 

terme el Consell de Dones de Montreal el 2002, que van incidir en el disseny urbà per 

garantir la seguretat de les dones, són una línia a explorar i treballar en aquesta ciutat. 

Conclou que, en definitiva, i com diu Carla Vall, la violència no són els altres sinó 

homes amb noms i cognoms que tenen al voltant, per això, cal autocrítica per poder 

avançar, i les institucions tenen un paper fonamental per continuar fent polítiques 

feministes per visibilitzar actituds que no haurien d’estar normalitzades, i fer veure als 

homes que perquè el present sigui feminista ells també han de ser partícips del canvi. 

 

La Sra. ARTADI comença agraint la predisposició i la capacitat de treballar de manera 

conjunta tant de la regidora Pérez com del seu equip, que els ha fet sentir molt a gust i 

els ha permès d’avançar en diferents línies. 

Precisa que parlen de violències masclistes en plural perquè són moltes, perquè els 

feminicidis són la cara més fosca i més dura, que se sustenta en un munt d’altres 

violències i discriminacions. Per tant, afirma que estan fermament convençudes que 

només amb un acord plural i transversal, on hi siguin totes i tots, podran tenir realment 

igualtat entre homes i dones i trencar amb el sistema profundament masclista en què 

viuen. 

Comparteix les reflexions de la regidora Pérez i de la regidora Alamany, i indica que 
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han volgut introduir alguns aspectes que consideraven que calia aprofundir, d’una 

banda, millorar el circuit intern, ja que quan una dona hi arriba després d’haver trencat el 

seu silenci significa que han fracassat com a societat i com a Administració, de manera 

que han de lluitar contra la revictimització i la violència institucional. Fa avinent que en 

aquest àmbit han volgut emfasitzar el sensellarisme en femení, i les necessitats de la 

unitat d’atenció a víctimes de tràfic de persones, tant per la manca de recursos humans 

físics com per la necessitat d’un espai digne per atendre situacions certament 

dramàtiques. 

Afegeix que també han volgut incidir en l’urbanisme de gènere, com ara apuntava la 

regidora Alamany, ja que més del 55% de les agressions es produeixen a l’espai públic, 

al transport públic i en els entorns d’oci nocturn. Remarca que no volen ser valentes, 

sinó que volen estar segures i vives i, en aquest sentit, saben que la il·luminació és un 

aspecte fonamental per a la seguretat i, per això, hi han fet un èmfasi especial. 

Confirma, finalment, que la prevenció ha de ser la clau de l’èxit, i necessiten la millor 

atenció a les dones que han patit violència, però, sobretot, allò que cal és deixar de patir 

violència. Indica que, en aquest sentit, han introduït en la mesura l’àmbit de les escoles 

bressol —101 de públiques amb 400 infants matriculats—, que són la porta d’entrada a 

una societat realment inclusiva i feminista. 

Celebra la feina de sensibilització i la nova campanya que interpel·la els homes, ja que 

saben per les enquestes que encara hi ha homes que no consideren violència obligar a 

tenir relacions sexuals a la parella, que no ho és amenaçar a base de xantatge emocional 

o prohibir-li estar amb amics o familiars. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix a la Sra. Pérez la presentació d’aquesta mesura de govern, 

així com el diàleg que han pogut mantenir amb ella mateixa i amb el seu equip d’ençà 

del 2015 i que confien que continuï durant tot el mandat. 

Referma el compromís del seu grup amb la lluita contra una de les pitjors xacres de la 

societat com és la violència masclista, i remarca que des de començaments d’any han 

estat 52 les dones assassinades al país arran de la violència de gènere, moltes de les 

quals tenien fills menors. 

Reitera que a Barcelona una de cada tres dones ha patit violència masclista greu al llarg 

de la seva vida, en l’àmbit familiar, social i comunitari. 

Agraeix la incorporació en aquest document de les esmenes que hi ha formulat el seu 

grup, entre les quals cal incloure un apartat sobre l’assetjament sexual de segon ordre, o 

noves mesures per a l’atenció a menors i persones amb diversitat funcional que hagin 

patit aquest tipus de violència. 

Afegeix que consideren que és molt important reforçar i incrementar els programes de 

prevenció amb una intervenció transversal que, entre altres, impliqui el Departament 

d’Educació, atès que un dels problemes que ha de tractar la prevenció és treballar amb 

les dones menors per evitar conductes de dependència i submissió envers els homes. 

Observa que, a més de les menors, també s’hauria de parlar de dones grans, i en aquest 

sentit consideren essencial augmentar els programes de detecció i intervenció orientats a 

aquest col·lectiu que ha patit o encara pateix violència masclista, donant cobertura, 

sobretot, a les seves necessitats econòmiques perquè no hagin de dependre dels recursos 

econòmics de les seves parelles. 

Precisa, però, que una de les esmenes que van presentar no s’ha introduït en la mesura, i 

és la que fa referència als horaris dels PIAD, sobre la qual els han respost que avaluaran 

el servei i que s’ho replantejaran; això no obstant, insisteix en la importància que aquest 

servei estigui obert durant una àmplia franja horària, i que les dones que hi acudeixen no 

hagin de demanar cita prèvia, especialment per a una primera visita. Insisteix també que 
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hi troben a faltar el detall en el pressupost. 
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I afegeix que, com ja van tenir oportunitat de comentar amb la regidora, reclamen que es 

cuidin els detalls, i diu que parla concretament de la campanya que s’emet actualment i 

que inclou vídeos adreçats als joves, ja que, altrament, pot perdre la solidesa del 

missatge i estigmatitzar les persones que parlen castellà. Demana, doncs, que es retiri el 

vídeo esmentat perquè és important evitar caure en aquesta mena d’estigmatitzacions. 

Feta aquesta darrera apreciació, reitera que sempre els faran costat per lluitar i fomentar 

mesures contra la violència masclista, una de les pitjors xacres de la societat. 

 

El Sr. RAMÍREZ també agraeix la presentació de la mesura i, especialment, la 

disposició de la regidora Laura Pérez amb els grups municipals a fi que hi puguin fer 

aportacions. 

Remarca que han de posar la xacra de la violència masclista en l’agenda política i, per 

això, valoren positivament aquesta mesura. Això no obstant, diu que consideren més 

convenient parlar de violència de gènere, ja que les situacions de violència, assetjament 

o abús es poden produir entre persones del mateix sexe i diversos tipus de parella. 

Dit això, reconeix que s’han fet passes molt importants per combatre aquesta xacra i 

millorar la protecció a les víctimes; recorda, en aquest sentit, l’aprovació de l’ordre de 

protecció del 2003, la posterior llei integral del 2004, la reforma dels anys 2013 i 2015, i 

el pacte d’estat contra la violència de gènere del 2017, així com també l’estatut de la 

víctima. 

Remarca que tot el que acaba de citar va significar un esforç col·lectiu de totes les 

administracions, del poder legislatiu, del judicial, de la Fiscalia General de l’Estat i de 

les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com de les organitzacions socials 

especialitzades en la violència de gènere; afegeix els mitjans de comunicació, i el 

conjunt de la societat en el consens entorn a un conjunt de mesures ampli i un important 

esforç pressupostari. 

Constata que, lamentablement, malgrat tots aquests esforços les xifres són preocupants. 

Apunta, en aquest sentit, que enguany un total de 52 dones han estat assassinades per les 

seves parelles o exparelles; a més, un 57,7% de les barcelonines, ha patit violència 

masclista al llarg de la seva vida. Remarca que, tot i que s’ha incrementat el nivell de 

denúncia, continua sent força baix ja que un 53,3% de les dones que pateixen aquesta 

violència no ho denuncia. 

Afegeix que de les dades analitzades es pot concloure que les dones més afectades són 

les més joves, de 16 a 29 anys, que se situen en més del doble de la mitjana de la ciutat. 

Considera que queda clar que algunes de les accions previstes en la mesura, com el 

reforç de la formació i la coeducació adreçada al personal d’atenció educativa, 

vetlladores, auxiliars i educadores d’educació especial; o la mesura que es refereix a 

l’educació continuada de les persones responsables als consells escolars. 

Entén que cal continuar treballant en aquesta direcció, i tot i que en la mesura es parla 

d’estereotips, volen denunciar que en la campanya de vídeos “El present és feminista” hi 

ha un clar estereotip sexista vinculat a l’ús d’un idioma, el castellà. Constata que s’hi 

presenta els catalans com els defensors de les dones i als castellans com a masclistes. 

Reclamen, doncs, la retirada d’aquest vídeo, i de mesures semblants que no ajuden gens 

a la lluita contra la violència masclista. 

 

La Sra. PARERA considera que mesures com aquestes són un clar exemple de com, des 

d’aquest consistori, es pot fer una feina molt bona. Valoren positivament, en aquest cas, 

les iniciatives presentades, i el fet que s’ha cercat el consens necessari i la participació 

de tots els grups, cosa que agraeix sincerament. 
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Constata que aquest assumpte s’ha d’acarar amb molt rigor i que no admet cap mena de 

demagògia i, a més, requereix un consens ampli, obligat per part de tots els actors 

implicats. Precisa que la violència masclista no només s’ha de tractar des de l’aspecte 

punitiu sinó, sobretot, des de la prevenció i l’educació. Observa que les actituds 

masclistes són, fonamentalment, conseqüència d’una manca de valors, i és en això que 

han de treballar, en l’educació i la formació en valors. 

Insisteix que han de treballar per afavorir la denúncia i la detecció, sabent que una dona 

maltractada a la llar triga una mitjana de vuit anys a denunciar; i destaca que és 

especialment conflictiu el maltractament psicològic, atesa la dificultat per detectar-lo i 

perquè la mateixa víctima el reconegui, i per això és essencial la formació. 

Assenyala que han de ser conscients que la denúncia implica plans de futur, i una gran 

fortalesa psicològica; en conseqüència, l’Administració pública té l’obligació d’ajudar 

les víctimes a assolir aquesta fortalesa i a tenir perspectives de futur per poder acarar la 

denúncia. Remarca que això també comporta formació dels agents implicats, la societat 

en general, l’advocacia, la judicatura, els cossos policials, els serveis mèdics, que han de 

ser capaços d’empatitzar amb la víctima i ajudar-la a fer el pas de la denúncia. 

Afegeix que cal treballar també en la protecció dels infants, ja que per a una dona 

maltractada ser mare suposa una debilitat, un problema que la fa més vulnerable. 

Igualment, manifesta que cal treballar en la formació a les escoles i, en aquest sentit, 

celebra les mesures proposades, ja que la formació en els centres educatius és essencial, 

sobretot, pel que fa a l’àmbit de la formació digital tant de nois com de noies. 

 

La Sra. PÉREZ tanca les intervencions comentant que algunes de les mesures que van 

començar a desenvolupar el 2015 estan inspirades en el moviment feminista de la ciutat, 

així, esmenta la implantació dels punts lila a les festes majors, que van començar a 

marcar el camí també en altres llocs. Posa en relleu, doncs, que Barcelona ha pogut 

iniciar aquesta línia d’actuacions gràcies a un moviment feminista pioner a la ciutat, 

però també amb altres ciutats i xarxes internacionals que no només són de solidaritat 

sinó també d’aprenentatge, com Montreal o Viena en el marc de l’urbanisme de gènere; 

i també amb ciutats del sud que s’enfronten a uns nivells de violència molt elevats com 

Nova Delhi o Ciutat de Mèxic. 

Constata que la violència és estructural, no entén de classes socials ni d’origen i tampoc 

no entén de llengües. Així, manifesta que cal fugir de la falsa polèmica generada per 

alguns, i si hi ha algun missatge és que la violència es dona en totes les societats. 

Acaba la seva intervenció assegurant que se sent molt satisfeta del diàleg amb els grups, 

i considera que poden comptar, gràcies a aquest pensament col·lectiu, amb una mesura 

més completa i que podran desplegar amb gran força arran d’aquest consens. 

 

c) Informes 

 

PART DECISÒRIA EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1. – (CO 2019-11/21) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del consorci 

Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C, en la sessió d’11 de juny de 2019, 

relatiu a la seva dissolució i liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions 
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en el termini d’informació pública. DISSOLDRE el consorci Institut Infància i 

Adolescència de Barcelona, C, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, un cop ratificada la 

dissolució per totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats 

consorciades. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents. 

 

2. – (20190397) AUTORITZAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la VII Fase de la 

Xarxa de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut a Europa. 

FACULTAR la Ima. Gemma Tarafa Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures, 

per signar la documentació pertinent dimanant d’aquest acord i realitzar les actuacions 

necessàries per a la seva efectivitat. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

3. – APROVAR el compte general de l’exercici 2018 corresponent a l’Ajuntament, als 

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

mercantils de capital íntegrament municipal. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb la moció 

referent a restar assabentats de l’informe de fiscalització a posteriori de l’exercici 2018 

de la Intervenció Municipal, la urgència de la qual es va aprovar a la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU indica que porten a aprovació el compte general de l’exercici 

2018, que és un pas previ de trametre al Tribunal de Comptes els comptes públics 

municipals. 

Observa que avui no es tracta de fer una valoració política de com es van fer les 

despeses sinó sobre els procediments i la fidelitat amb què els comptes palesen la 

situació econòmica i les despeses de l’exercici 2018. 

Confirma que s’han fet les dues reunions de la Comissió de Comptes previstes en 

l’ordenament, una el 25 de setembre i l’altra el 20 de novembre; igualment, s’han 

respost totes les al·legacions presentades pels grups, els quals han tingut accés, com 

sempre, a tota la documentació. Precisa que se n’ha acceptat totalment o parcialment un 

79%, i que les que no s’han acceptat ha estat perquè eren valoracions polítiques sobre la 

naturalesa de les despeses, i que entenien que no era objecte del debat del compte 

general. 

Considera que els debats suscitats en el marc de la Comissió de Comptes, amb 

representants de tots els grups, van ser prou explicatives de tots els arguments i 

consideracions, de manera que creuen que estan en condicions de poder aprovar avui 

aquest compte general. 

 

El Sr. CASTELLANA agraeix, en començar, la feina de l’equip tècnic de la direcció de 

Comptabilitat i de la direcció d’Empreses i Consorcis, ja que sense la seva ajuda i el seu 

suport hauria estat pràcticament impossible fer l’anàlisi de la ingent documentació. 
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Comenta que durant el període d’exposició pública van demanar contractes, i fer la 

revisió d’expedients i de subvencions, i van presentar al·legacions, sobretot respecte a 

qüestions relacionades amb pagaments i cobraments. 

Reconeix que la major part de la feina no l’han feta per la via de les al·legacions i la 

demanda formal d’expedients, sinó que l’han pogut fer braç a braç amb el personal 

tècnic de l’Àrea de Comptabilitat i Direcció d’Empreses, als quals reitera l’agraïment 

del seu grup. 

Confirma que el seu grup votarà favorablement el compte general a fi de permetre que 

els òrgans fiscalitzadors puguin fer la seva feina tècnica d’anàlisi de la comptabilitat del 

2018 de les empreses municipals, les entitats públiques empresarials i del mateix 

Ajuntament. 

Observa, quant a l’execució del 2018, que hi ha àmbits en què no ha estat la prevista; 

així, comenta que del pressupost inicial del Pla de barris de pràcticament 50 milions 

d’euros, se’n van executar uns 32 milions; en la promoció del comerç l’execució ha estat 

del 15%; i en les escoles bressol ha estat d’un escàs 8%; en innovació en serveis socials 

l’execució ha estat de 6,7 milions dels 8,4 pressupostats; prevenció de la contaminació, 

amb un pressupost inicial de 9,6 milions d’euros, només se n’han executat 3,5 milions. 

En conseqüència, manifesta que, més enllà del seu vot favorable al compte general per 

no entorpir el tràmit administratiu i que la Sindicatura de Comptes pugui fer l’anàlisi 

detallada dels comptes de les entitats vinculades directament a l’Ajuntament, volen 

deixar constància del grau d’execució pressupostària de polítiques importants a fi que es 

garanteixi que no es torni a repetir. 

 

El Sr. MASCARELL també se suma a expressar l’agraïment a tots els treballadors i 

treballadores dels serveis de Comptabilitat, d’Empresa, Consorcis i Fundacions; i també 

dona les gràcies a l’interventor municipal i a tot el seu equip pels informes de 

fiscalització que han elaborat i per la seva atenció i dedicació. 

Dit això, considera que el compte general s’ha formulat correctament, i confirma que 

han pogut analitzar la situació patrimonial de les despeses i els ingressos, beneficis i 

pèrdues de l’execució del pressupost de l’Ajuntament i de les seves dependències. 

Fa referència, tot seguit, a l’escrit d’al·legacions que han presentat, i al fet que també 

han demanat informació addicional sobre expedients de contractació, de subvencions i 

informació econòmica i financera tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms, 

entitats empresarials i societats anònimes dependents. Afegeix, però, que haurien volgut 

més concreció en algunes de les respostes a les seves al·legacions. 

Quant al termini de pagament als proveïdors, tot i que el consideren correcte, explica 

que van alertar sobre la disminució del romanent de tresoreria durant el mandat passat, 

que s’acosta a la frontera límit dels 100 milions d’euros per fer front al pagament en 

menys de 30 dies. Per tant, avisa que cal vigilar de prop els propers anys l’evolució 

d’aquest indicador. 

Destaca, igualment, alguns dels expedients de contractació i de subvencions que han 

pogut revisar i comenta que s’han trobat informes de justificació de la despesa molt 

genèrics i massa sintètics, així com també expedients en què no constaven aquests 

informes. Assenyala que l’interventor, en el seu informe de fiscalització, incideix també 

en les explicacions massa genèriques dels informes de justificació de despesa com un 

punt a millorar. 

Afegeix que alguns casos no han quedat prou ben definits, com la despesa en publicitat 

del nou operador energètic municipal; així, l’Ajuntament reconeix que s’ha gastat 

197.000 euros en publicitat, i que a dia d’avui només 1.264 abonats formen part 
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d’aquesta nova operadora. Precisa que es tracta, doncs, d’una despesa de 157 euros per 

cada abonat, xifra que els sembla desorbitada del tot. 

Destaca, finalment, la subvenció atorgada a Metromuster en concepte de canvi de nom 

de la plaça d’Antonio López, que avui dia encara no s’ha materialitzat i per aquest fet, 

per tant, no es justifica la despesa. 

Reconeix que, si bé és cert que el grau d’execució del pressupost és força elevat en 

relació a altres ciutats, hi ha tres indicadors que els preocupen i als quals han fet 

referència en les reunions prèvies que han mantingut; així, esmenta que la taxa 

d’execució del pressupost, la despesa per habitant i la inversió per habitant van ser 

inferiors durant el 2018, un exercici en què l’economia anava bé i, per tant, diu que han 

d’estar atents a aquests indicadors, ja que són els que marquen la salut financera 

d’aquest Ajuntament. 

Avança, per acabar, que pels motius que acaba d’exposar faran una abstenció. 

 

El Sr. SIERRA indica al Sr. Martí Grau que no els pot dir si es pot fer un debat polític o 

no en aquest punt, ja que un exercici pressupostari comporta l’aprovació, l’execució del 

pressupost i l’aprovació del compte general, i remarca que tot això és el reflex de la 

política econòmica municipal. 

Constata que ja fa temps que no s’aprova un pressupost si no és per la porta del darrere, 

que no es fa d’ençà que el grup socialista va donar suport al pressupost presentat per 

l’alcalde Trias per al 2015, any electoral. 

Insisteix que aquests comptes palesen la política econòmica del Sr. Pisarello, i assegura 

que el seu grup no dona suport a la seva gestió desastrosa, amb retallades reconegudes 

pel mateix Govern municipal i per escrit. 

Això no obstant, anuncia que no votaran en contra d’aquest compte general perquè 

entenen que seria convenient que la Sindicatura de Comptes fiscalitzés els comptes 

municipals; i lamenta que no els deixin emprar l’eina informàtica per al control 

exhaustiu durant l’exercici pressupostari en curs i no a exercici tancat. Recorda que en el 

mandat passat van tenir aquesta possibilitat durant un any, i el seu grup la va utilitzar. 

Aprofita per agrair al Sr. Llebaria i al seu equip, així com també a l’equip d’economistes 

del seu grup, Germán Prado, Pedro Miret, Alberto Pichel i Ana Martínez. 

Dit això, fa referència a l’informe de la Intervenció, en el qual s’assenyalen dos aspectes 

que consideren de summa importància, i que són els cobraments pendents d’aquest 

Ajuntament a 31 de desembre de 2018, que d’ençà del 2009 ascendeixen a 529 milions 

d’euros, dels quals els de cobrament dubtós i multes pugen a 498 milions. Constata que 

en l’informe, l’interventor adverteix que cal revisar els saldos a fi d’evitar prescripcions, 

per tant, els reclama que li facin cas, ja que en la política econòmica que practica aquest 

Govern, de retallades i d’aturada de la inversió, de desacceleració econòmica no poden 

perdre oportunitats. I concreta que fa referència, també, als gairebé 11 milions d’euros 

de cobraments pendents no tributaris. 

 

El Sr. BOU agraeix la predisposició, la professionalitat i l’ajuda de tot el personal de 

l’Ajuntament i de les empreses i organismes municipals en el període de revisió del 

compte general. 

Dit això, assenyala que el seu grup va presentar 38 al·legacions concretes a més de 

consideracions generals. Assenyala que van posar un èmfasi especial en la contractació, 

i torna a destacar l’alt percentatge de contractació a dit, mitjançant procediment menor o 

negociat. Remarca que això suposa que la majoria de contractes s’han d’adjudicar a les 

empreses que el Govern ha considerat, sense garantia, en principi, de transparència ni de 

concurrència i igualtat d’oportunitats. I posa en relleu les conseqüències que això suposa 
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per a les empreses petites i mitjanes. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost del 2018, incideix en l’incompliment de la regla 

de despesa, que obliga a l’elaboració d’un pla econòmic i financer, una eina a la qual 

s’ha aficionat el Govern. Afegeix que també els preocupa la disminució del romanent de 

tresoreria, que novament se situa a nivells del 2015, i que pot acabar afectant la capacitat 

de despesa. 

Avança, doncs, que tot i les reserves que han manifestat, però també amb la voluntat de 

no frenar el tràmit administratiu i que el compte general pugui ser fiscalitzat per la 

Sindicatura de Comptes, que faran una abstenció. 

 

La Sra. PARERA recorda que el seu grup no ha participat en l’elaboració dels 

pressupostos del 2018 i, per tant, diu que se’ls fa molt difícil d’avaluar-ne l’execució. 

Indica que, com ja van avançar en comissió, que faran una abstenció, ja que consideren 

que no ha de ser el seu grup qui contribueixi a obstaculitzar el tràmit perquè el compte 

general arribi a la Sindicatura de Comptes. 

Això no obstant, aprofita per destacar dos aspectes del compte que els han cridat 

l’atenció. Esmenta que la mitjana de termini de pagament d’aquest Ajuntament és de 27 

dies, cosa que, tanmateix, no els ha de fer autocomplaents, ja que hi ha alguns 

pagaments que sobrepassen amb escreix els 30 dies preceptius per a l’abonament i, per 

tant, entén que han de ser més rigorosos amb les dates de pagament de les factures als 

proveïdors. 

Igualment, i com ja s’ha apuntat anteriorment, considera que es fa un abús dels 

contractes menors; i remarca que és una modalitat de contractació que s’hauria 

d’utilitzar com a últim recurs, de manera que insten el Govern a minorar el volum 

d’aquesta mena de contractes. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU es felicita pels agraïments expressats a l’equip tècnic, 

especialment al del Sr. Llebaria i a tot l’equip econòmic de la casa, que compta amb 

personal absolutament disposat a ensenyar les interioritats del pressupost i de la gestió 

econòmica, i remarca que estan convençuts que l’exercici de transparència sempre és un 

dels millors instruments per millorar de cara al futur. 

Quant a l’execució pressupostària, i les partides concretes que esmentava el Sr. 

Castellana, confirma que és del 96,8% d’execució de la despesa corrent, i 95,5% 

d’execució de la inversió. Constata, doncs, que són percentatges que estan molt per 

sobre de les mitjanes de governs locals de la mida de Barcelona. 

Tanmateix, reconeix que hi ha partides que es modifiquen, atès que un pressupost no 

deixa de ser una previsió que la dinàmica de la gestió econòmica i ha de permetre, si una 

partida no avança, que altres puguin córrer més. Confirma que això és el que fa 

qualsevol entitat pública capaç d’anar-se adaptant als canvis de la gestió corrent. 

En referència al romanent de tresoreria i a la gestió econòmica, diu que no s’han 

d’amoïnar, i confirma que continuaran pagant per sota dels 30 dies, que és el que marca 

la llei. Admet, però, que s’han de fixar en els àmbits de millora en el cas d’algun 

proveïdor específic amb qui se supera aquesta mitjana, però constata que si bé en uns 

pocs casos se supera, n’hi ha molts que estan per sota. 

Afirma, doncs, que estan en línia amb el que marquen les directives a escala 

internacional sobre la gestió econòmica pública. 

En referència a l’existència d’informes massa genèrics, entén que és un àmbit en què 

s’ha d’anar millorant constantment a fi que els expedients siguin ben complets, i s’hi 

especifiquin sempre els motius de la despesa pública. Reconeix als grups que fan bé 

d’assenyalar els casos en què això no passi. 
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Afegeix que la revisió de saldos és una feina constant, especialment pel que fa als 

cobraments pendents, sobretot els de cobrament dubtós. 

Quant a les observacions que s’han fet sobre un excés de contractació menor, és a dir, 

aquells contractes que es poden adjudicar sense concurrència o amb concurrències 

limitades, explica que el 2018 hi ha un 12,34% menys de contractacions menors que 

l’any anterior, i cap proveïdor que en menors arribi a superar la xifra de 300.000 euros, 

que tot i ser molt elevada recorda que estava quatre vegades per sobre l’any 2015. 

Afegeix que la contractació menor suposa el 15% del pressupost repartit entre una gran 

quantitat de contractes, que està convençut que aniran disminuint, tot i que no és una 

feina fàcil perquè la progressiva evolució de la llei de contractes dificulta cada vegada 

més la gestió dinàmica que la ciutadania exigeix. 

Considera que tot plegat indica que el balanç de l’Ajuntament de Barcelona està ben fet, 

i fins i tot així es desprèn de les intervencions en aquest debat del compte general. Per 

tant, constata que no només tenen bona salut econòmica, sinó també una bona salut de 

gestió econòmica; i posa en relleu que no només és important tenir la caixa ben plena 

per poder pagar de pressa i gastar menys del que s’ingressa, sinó també és molt 

important que això es faci amb transparència i seguint els paràmetres legals. 

 

El Sr. SIERRA observa que el Sr. Martí Grau ha fet un al·legat a la transparència, per 

tant, li demana que també per transparència accepti el prec in voce del seu grup i que 

s’estableixi novament el sistema informàtic per a la fiscalització no només de l’execució 

del pressupost sinó també de la contractació durant l’exercici en curs. 

 

El Sr. BOU observa que un grau d’execució de més del 95% respon a una bona 

competència de gestió; i entén que el percentatge de contractació menor, que segons el 

regidor Martí és d’un 15% del pressupost, hauria de disminuir per salut democràtica. 

Apunta, des de la seva condició d’empresari, que si aquest Ajuntament fos una empresa 

es podria afirmar que està sanejada. 

 

La Sra. PARERA demana que no es faci la comparativa de contractes menors d’ara amb 

el 2015, ja que la llei va canviar el 2017, de manera que el llindar econòmic no és el 

mateix i els percentatges no són comparables. 

Tanmateix, considera que és important, tot i que hi hagi una certa transparència interna 

amb els contractes menors, la concurrència pública en la contractació per part de 

l’Administració pública. 
En conseqüència, reitera la petició d’atenció amb els contractes menors. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU insisteix que ha disminuït un 12,8% la contractació menor d’ençà 

del 2017, i considera que han de continuar en la línia de millorar de cara al futur, tal com 

acaba de demanar el Sr. Bou. 

Dit això, confirma que no tenen intenció d’obrir la fiscalització permanent de la 

contractació i dels moviments econòmics perquè la transparència és, justament, poder 

observar el que s’ha fet en un exercici tancat i sencer; altrament, entrarien en una lògica 

de gestió que no tindria res a veure amb la transparència que pregona el Sr. Sierra. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, 

Mascarell, Martí Galbis i Vila, dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, Barceló i Corbacho, 

dels Srs. Bou i Ramírez, i també del Sr. Valls i la Sra. Parera. 
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4. – (EM 2019-11/18) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari 

del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats 

privades municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA; Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA; Barcelona Activa, SAU; Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; 

Foment de Ciutat, SA, i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, auditors de cadascuna d’elles 

per a l’exercici 2019 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. NOMENAR, com a soci 

únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als seus respectius comptes 

anuals consolidats per a l’exercici 2019 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. 

CONDICIONAR la plena efectivitat d’aquest acord a la formalització de la pròrroga del 

contracte número 16005782-003 (Lot 3). 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

5. – (EM 2019-11/20) APROVAR, en l’exercici de les competències reservades com a soci 

únic de la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), la distribució 

del dividend extraordinari, amb càrrec a les reserves voluntàries existents en el balanç de 

situació de BIMSA, la quantitat de dotze milions tretze mil quatre-cents seixanta-un 

euros amb trenta-set cèntims (12.013.461,37 euros), abans de concloure l’exercici 2019, 

atès el guany obtingut per BIMSA durant l’exercici 2018, especialment per la venda de 

les accions de Mediacomplex, SA, i satisfer-lo durant els 30 dies naturals següents a la 

data d’adopció d’aquest acord. FACULTAR, indistintament, el conseller delegat de 

BIMSA, Sr. Jordi Campillo Gàmez i el director general d’aquesta companyia, Sr. Ángel 

Sánchez Rubio, perquè puguin dur a terme tots els actes materials i jurídics necessaris 

per fer efectiu aquest acord. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

6. – (3-147/2019) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 

durant el període d’exposició pública, la modificació de crèdit de la pròrroga del 

pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 

2019, consistent en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i suplements 

de crèdit per import d’1.277.061,94 euros finançats ambdós amb romanent de tresoreria 

per a despeses generals corresponent a la liquidació del pressupost 2018 (7.267.533,10 

euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 19092790; i AUTORITZAR els presidents dels 

organismes autònoms municipals a utilitzar com a fons de finançament de les despeses 

de personal corresponents a l’execució de la sentència de pagament dels interessos de 

l’increment de l’1% de la massa salarial dels anys 2007 i 2008 el romanent de tresoreria 

per a despeses generals de cada organisme amb les quanties que consten a l’expedient. 
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La Sra. ALCALDESSA indica que els punts 6 i 7 es tractaran de forma conjunta. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU saluda els representants dels sindicats que avui els acompanyen a 

la tribuna de convidats, i destaca que la modificació de crèdit té a veure directament amb 

el pagament dels interessos corresponents als anys 2007 i 2008 arran de la famosa 

sentència de l’1%, que ha seguit un llarg procés que, finalment, arriba a bon port. 

Indica que calia aquesta modificació pressupostària, per tant, per fer front a aquesta 

despesa, de la mateixa manera que és obligatori, segons la llei de despesa, que aquest 

increment porti associada l’aprovació d’un pla econòmic i financer, i que ja es podria 

haver portat al Ple del mes passat, però que la porten ara conjuntament amb la 

modificació de crèdit perquè consideren que és la manera gràfica de palesar l’associació 

entre ambdues qüestions. 

 

El Sr. CASTELLANA assenyala que avui voten aquesta modificació pressupostària 

associada a un pla econòmic i financer per permetre el compliment de la sentència sobre 

un pagament que fa anys que s’hauria d’haver resolt. Celebra, doncs, el tancament d’un 

conflicte que ha durat massa temps. 

Aprofita per comentar el fet que, per donar compliment a una sentència que garanteix el 

dret dels treballadors, calgui fer un pla econòmic i financer, que l’única cosa que 

demostra és l’absurditat de les normes fiscals europees, i sobretot la seva aplicació a 

l’Estat espanyol, i que impedeix que una administració sanejada com aquest Ajuntament 

pugui aplicar directament una modificació pressupostària, sense haver d’emprar 

instruments que no fan altra cosa que burocratitzar encara més la gestió d’una 

administració sanejada, com és el cas. 

 

El Sr. MASCARELL anuncia el vot a favor d’ambdós punts, com no pot ser d’altra 

manera atès que es dona compliment a una sentència, alhora que dona satisfacció als 

treballadors municipals quant als interessos de demora. 

 

La Sra. GUILARTE també expressa el vot favorable del seu grup al punt sisè perquè 

aquesta aprovació significa donar compliment a la sentència judicial que reconeix el dret 

dels treballadors a recuperar una part del salari. 

Quant al punt setè, avança que faran una abstenció perquè entenen que el pla econòmic i 

financer respon a una mala planificació, i consideren que no s’hauria d’utilitzar aquesta 

eina habitualment, sinó que s’hauria de reservar per a casos excepcionals. Afegeix que 

les previsions en què es basa el pla són massa optimistes atès el context econòmic, i 

consideren que no és probable que es pugui complir. En conseqüència, fa avinent que 

estaran pendents del compliment del pla per recuperar la situació financera anterior. 

 

El Sr. BOU confirma el vot favorable al punt sisè de modificació de crèdit per fer front a 

l’execució de la sentència de pagament dels interessos de l’1% de la massa salarial dels 

anys 2007 i 2008. Valoren que es tracta d’un acte de justícia amb els treballadors 

municipals, a més d’acatar una sentència judicial. 

Afegeix que això implica la necessitat d’aprovar un pla econòmic i financer per complir 

la regla de despesa, en el qual el Govern fa la previsió d’ingressos i despeses de 

l’exercici 2020, i que replica el projecte de pressupost aprovat inicialment, però encara 

pendent d’aprovació definitiva. Per tant, manifesta que no poden avalar un pla que 

inclou el cop de destral amb la fiscalitat. 
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La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del seu grup en el punt sisè, i l’abstenció en 

el setè. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU subscriu les paraules del regidor Castellana en sentit de 

l’absurditat que suposa haver de fer un pla econòmic i financer en una administració 

sanejada, obligats per la LRSAL. Per tant, assegura que només pot expressar el desig 

que ben aviat tinguin ocasió de derogar l’esmentada llei i de poder gestionar les coses de 

manera diferent, també a les Corts generals. 

Per acabar, comenta que la negociació de l’1% la va haver de fer Ferran Daroca, que va 

ser gerent de Recursos Humans, i que, a més, va gestionar la signatura del conveni amb 

els sindicats a finals del mandat anterior, que els va deixar ara fa un any i mig, i aprofita 

per expressar un sentit record envers la seva persona. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 

 

7. – (F-1903) APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2019-2020 de l’Ajuntament 

de Barcelona (Exp. F-1903) que consta a l’expedient, en virtut de la Llei orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; i la seva 

tramesa als òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per a 

la seva aprovació. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 

Barceló i Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, i també del Sr. Valls i la Sra. Parera. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

8. – DESIGNAR la Ima. Sra. Francina Vila i Valls representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució 

de l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

9. – ADOPTAR en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 

de la Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, l’acord següent: 1.- 

DESIGNAR membre del Consell d’Administració de la Societat Privada Municipal, 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el Sr. Enrique Gornés Cardona, en substitució de la Sra. 

Gemma Arau Ceballo. 2.- ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es 

nomena serà l’establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament el/la 

president/a i el/la secretari/ària del Consell d’Administració per comparèixer davant 

notari i elevar a escriptura pública els nomenament anterior, com 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. i les Sres. Guilarte, Sierra, 

Barceló i Corbacho. 
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Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 

estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la 

inscripció en el Registre Mercantil. 

 

10. – (2019/626) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Lluís Martí 

Bielsa, per la seva vida dedicada a la lluita antifeixista, als valors de la igualtat i la 

solidaritat i al manteniment de la memòria democràtica. 

 

La Sra. ALAMANY fa referència a “Un entre tants. Memòries d’un home amb sort, el 

títol de les memòries de Lluís Martí Bielsa, la història d’una vida envoltada de guerra, 

de lluita per la igualtat i la llibertat; un referent en la lluita antifeixista que els va deixar 

a l’octubre. El recorda com un militant de la memòria, tot i que fer de la memòria 

militància provoqui dolor. 

Remarca que amb el seu testimoni va aconseguir allò a què s’haurien de comprometre 

des de les institucions, que és no banalitzar la memòria històrica, però tampoc 

sacralitzar-la, ja que entre la banalitat i la sacralització hi ha la memòria històrica de la 

consciència tranquil·la, i manifesta que el seu grup no vol això, sinó la de la reparació i 

la justícia. 

Constata que l’exemple de Lluís Martí Bielsa és el d’un heroi, malgrat que ell defugís 

aquest qualificatiu, i es definia com un home amb sort, que va poder escapar del vagó 

que el duia al camp de concentració de Dachau, i la seva història és la de la 

clandestinitat i la resistència. 

Confia que el seu llegat els serveixi per recordar que la lluita contra el feixisme és més 

viva que mai, i això els ho demostra, malauradament, l’Ajuntament de Madrid, en què el 

Govern ha decidit arrencar les plaques que homenatgen les víctimes de la repressió 

franquista. Així, constata que mentre Madrid retira les plaques de la memòria, aquest 

Ajuntament avui l’honora amb la concessió d’aquesta medalla a Lluís Martí Bielsa i, per 

tant, entén que han d’estar orgullosos de la ciutat. 

Manifesta que el seu llegat es recordi i que el deute amb la memòria històrica no és una 

cosa del passat sinó una necessitat del present. 

 

El Sr. RABASSA saluda i agraeix la presència dels amics i familiars de Lluís Martí 

Bielsa, i sobretot de la Remei, la seva filla, que avui són aquí acompanyant-los. 

Constata que Lluís Martí Bielsa era un dels imprescindibles, no només un entre tants, i 

segurament molts d’aquests tants també eren imprescindibles. Per tant, avui volen 

homenatjar no tan sols la seva biografia, que comença el 1921 a Gallur, que passa per 

Badalona, pel Clot i diversos escenaris de la Guerra Civil, per camps de concentració a 

França i camps de concentració nazis, que és detingut, passa per la Model, pels penals 

d’Ocaña i de Burgos, i que després continua amb la tasca generosa de pedagogia i volent 

ensenyar a la joventut el passat per construir un futur millor. 

Remarca que no només homenatgen aquesta biografia, que sens dubte ho mereix, sinó 

que amb la concessió d’aquesta medalla a Lluís Martí Bielsa també homenatgen un 

referent ètic de compromís amb la vida en majúscules, a la generositat d’una vida 

dedicada a l’antifeixisme i a promoure els valors de la igualtat, la solidaritat i la 

memòria democràtica. 

Observa que tanquen amb la concessió d’aquesta medalla una setmana que va començar 

amb la decisió de l’Ajuntament de Madrid de deconstruir i pervertir el memorial de les 

víctimes del franquisme al cementiri de l’Almudena; i es confirma que el revisionisme i 

el negacionisme ja no són només a les tertúlies i en algunes biblioteques, sinó que ara 

mateix ja són en algunes institucions públiques. I compara això amb el fet que a 
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l’Ajuntament de Barcelona la setmana es tanca amb el setzè Congrés d’Història de 

Barcelona, que ha analitzat els quaranta anys dels ajuntaments democràtics, i amb la 

concessió d’aquesta medalla a Lluís Martí Bielsa, un dels imprescindibles. 

 

El Sr. COLLBONI també saluda la família i amics de Lluís Martí Bielsa que avui són a 

la tribuna de convidats. 

Seguidament, parafraseja Albert Camus, que va dir que va ser a Espanya on la seva 

generació va aprendre que es pot tenir raó i ser derrotat; que la força pot destruir 

l’ànima, i que de vegades el coratge no té recompensa. Assenyala que va ser 

efectivament a Espanya on es va lliurar la gran primera batalla de la llibertat contra els 

totalitarismes, i els qui posseïen la raó democràtica van ser derrotats, i Lluís Martí Bielsa 

va ser un d’aquests derrotats. 

Destaca la seva faceta de lluitador durant tota la seva vida, que va treballar en la defensa 

i reivindicació dels valors de la solidaritat, l’internacionalisme i la justícia social. 

Constata, doncs, que amb aquesta medalla fan un exercici de reconeixement de la 

memòria, però també a tota una generació que va pagar amb l’exili, amb la seva llibertat 

i, en molts casos, amb la vida la defensa dels valors de la democràcia, la tolerància i la 

llibertat. 

Fa avinent que la vida de Lluís Martí Bielsa està plena d’aquests valors i de resistència 

als camps de concentració, a França, i també en la repressió franquista. Considera, per 

tant, que és just recordar avui la seva figura, no només per la seva contribució a la lluita 

contra els totalitarismes, contra els feixismes, sinó també per la feina i el compromís que 

ja en l’etapa democràtica va compartir en defensa de la lluita per la memòria històrica i 

per la reparació. 

 

La Sra. MUNTÉ expressa una especial salutació a familiars i companys de Lluís Martí 

Bielsa, de qui la millor carta de presentació és la seva trajectòria de lluitadors 

antifeixista, d’algú que va haver de marxar a l’exili el 1939, que va passar pel camp 

d’Argelers, que va lluitar contra el nazisme a la França ocupada i que va haver de tornar 

a l’Espanya franquista, on va continuar lluitant i patint presó, repressió i confinament, 

com tants d’altres. 

Subscriu, tal com han expressat els regidors i regidores que l’han precedit en la paraula, 

que aquest és un reconeixement merescut, també envers la memòria que no s’ha de 

perdre per no repetir errors i horrors. Destaca, també, la tasca de Lluís Martí Bielsa en 

l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics, i a l’Amical de les Brigades Internacionals, 

sempre en primera fila fins als seus gairebé cent anys. 

Constata que va ser un dels darrers testimonis d’una època i d’una tasca que no es pot 

oblidar; i avui, amb retallada de llibertats, en una etapa trista de banalització del nazisme 

i del feixisme, així com del retorn d’una extrema dreta que mai no havia desaparegut, 

reconeixen figures com la de Lluís Martí Bielsa per ser plenament conscients d’on 

venen, de les lluites i dels patiments, i és el millor exemple per a les noves generacions, 

que coneguin i que vegin que honoren aquesta memòria i trajectòria humana. 

 

El Sr. SIERRA saluda, en començar la seva intervenció, els familiars de Lluís Martí 

Bielsa. 

Diu que després de tota una vida de lluita i de combat contra el feixisme de debò i el 

nazisme; d’una vida que, si hagués estat nord-americà, hauria inspirat multitud de 

pel·lícules i d’homenatges, li hauria estat reconegut el valor i les gestes que va fer en 

vida, sobre les quals no té intenció d’entrar en detalls perquè són sobradament 

conegudes i s’han esmentat en les intervencions precedents. 
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Addueix que s’haurien de felicitar perquè els grups municipals estan en contra de tota 

mena de totalitarisme, i de refermar el compromís amb la democràcia per part del 

consistori, motiu pel qual avança el vot favorable del seu grup, i manifesta que és un 

orgull que persones com Lluís Martí Bielsa combatessin el feixisme. 

 

El Sr. BOU expressa el seus respectes a la família de Lluís Martí Bielsa, així com el 

respecte màxim a una persona traspassada, i a la coherència d’una vida que va 

transcórrer intensament en un moment històric transcendent per a la humanitat. 

Manifesta que, des de la diferència ideològica, el seu grup respecta la seva lluita durant 

la Guerra Civil com a responsable del PSUC, exiliat després a França, i internat en el 

camp de concentració d’Argelers, i recentment, secretari de l’Associació Catalana d’Ex-

presos Polítics del franquisme, i president de l’Amical de les Brigades Internacionals de 

Catalunya. Destaca, igualment, que el 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva 

continuada lluita contra el feixisme. 

Això no obstant, avança que, malgrat el respecte a la seva persona, el seu grup farà una 

abstenció a la concessió d’aquesta medalla, i cita l’article vuitè del reglament d’honors i 

distincions de l’Ajuntament de Barcelona, que assenyala que la Medalla d’Or es 

concedirà a persones que hagin destacat pels seus extraordinaris mèrits, o per haver 

prestat serveis rellevants a la ciutat. Així doncs, manifesta que no havent-se produït 

aquests serveis a la ciutat en el cas de Lluís Martí Bielsa, entenen que el seu ideal de 

lluita no pot servir per ser beneficiat amb aquesta distinció. 

 

El Sr. VALLS també saluda a la família i amics de Lluís Martí Bielsa. Seguidament 

confirma el pronunciament favorable del seu grup a l’atorgament d’aquesta distinció, 

atès que valoren que és important aquest treball de memòria, d’honorar una trajectòria 

humana i un exemple de lluita contra el totalitarisme i el feixisme en uns moments en 

què s’havia de ser certament valents. Així, esmenta la Guerra Civil, l’exili, els camps de 

concentració del sud de França, la resistència francesa, l’alliberament de París, on fa poc 

que es va reconèixer el paper important dels espanyols el 1944, i la lluita contra el 

franquisme. Entén que tot això els ha de ser un exemple de democràcia, de llibertat, la 

lluita contra els nacionalismes i el supremacisme. 

Constata que aquest treball de memòria s’ha de fer de manera intel·ligent i basant-se en 

la feina dels historiadors, sense fer-ho amb la voluntat de manipular la història o els 

esdeveniments. Remarca que el mateix terme feixisme, que avui s’usa diàriament i en 

tots els àmbits, a través de la vida de Lluís Martí Bielsa recupera la seva autèntica 

accepció, la seva realitat en uns moments històrics convulsos. Entén que això ha de 

contribuir a lluitar contra totes les formes de totalitarisme o de feixisme que estan 

presentant-se a Europa, remarca que això vol dir democràcia, llibertat i tolerància, i no 

pas fabricar noves fronteres i nacionalismes. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca els torns d’intervenció agraint molt sincerament l’enorme 

tasca de les associacions de memòria que la mantenen viva, i a mantenir viu el 

compromís de la societat i de la institució contra el feixisme perquè mai més sigui 

possible enlloc contra ningú. 

 

Tot seguit, gran part dels membres del consistori i de la tribuna aplaudeixen. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bou i Ramírez. 
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11. – (3152/19 (ICUB) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de 

Barcelona, a títol pòstum, al Sr. Claudio López de Lamadrid, per la seva tasca editorial, 

caracteritzada pel lloat equilibri entre l’edició i la difusió de grans noms internacionals i 

nacionals i el risc de trobar i donar oportunitats a autors i autores novells, i la seva 

contribució decisiva a situar Barcelona com a capital editorial del món hispànic. 

 

La Sra. SENDRA se suma en nom del seu grup al reconeixement a Claudio López de 

Lamadrid, en primer lloc pel seu paper en la construcció d’aquesta ciutat tan literària. 

Recorda que va iniciar la seva trajectòria editorial a Tusquets, va crear Galaxia 

Gutenberg, va esdevenir director literari de Grijalbo, posteriorment Mondadori, i 

finalment va ser el director editorial de Penguin Random House. 

Posa en relleu que la seva aportació s’ha produït essencialment en dos camps que han 

canviat el mapa literari de la ciutat; en primer lloc establint ponts amb Amèrica, on va 

propulsar la literatura castellana i va convertir Barcelona en capital de la llengua 

castellana en l’àmbit internacional; i, en segon lloc, en la traducció de la literatura 

contemporània nord-americana, entre la que figuren obres de David Foster, Philip Roth i 

James Ellroy, tota una generació d’escriptors que han marcat l’àmbit editorial del país. 

Manifesta que aquest reconeixement, després de la seva mort sobtada ara farà un any, 

també és un reconeixement al sector editorial que ha fet que Barcelona sigui en aquest 

moment una plaça editorial reconeguda internacionalment; i expressa el desig que 

aquesta medalla que avui li atorga la ciutat serveixi per refermar i consolidar aquest 

sector editorial, avui amb problemes i dispers; també per ampliar la política de consum i 

d’hàbits de lectura entre la ciutadania i, sobretot, per donar sentit al reconeixement de 

Barcelona com a capital literària per la UNESCO ara fa tres anys. 

Valoren, doncs, l’oportunitat d’aquesta medalla, que també ha de servir per al 

reconeixement de Barcelona en l’àmbit internacional. 

 

El Sr. SUBIRATS entén que tots els grups municipals haurien celebrat no haver 

d’atorgar aquesta medalla, que suposaria que Claudio López de Lamadrid continuaria 

viu. Constata que la seva mort, tan inesperada com prematura, l’11 de gener d’aquest 

any, va deixar un buit sobtat en el món editorial, va caure com una bomba, i explica que 

recorda les emocions que es van expressar en aquella circumstància. 

En conseqüència, considera absolutament necessari reconèixer els seus mèrits en l’àmbit 

que ara comentava la regidora Sendra, en una ciutat que vol ser el que ha estat aquests 

anys, capital literària, no només en llengua catalana sinó també en castellana. 

Defineix Claudio López de Lamadrid com un barceloní que va tenir un paper 

fonamental en la projecció internacional del sector editorial de la ciutat, en què va 

destacar, sobretot, pel seu amor per l’obra de Gabriel García Márquez, i per l’esforç 

editorial que va fer per editar-ne les obres completes. Posa en relleu, també, que va 

impulsar joves autors i autores amb el segell Caballo de Troya; i remarca que va crear 

un catàleg amb noms com els de Pamuk, Coetzee, Lobo Antunes, Philip Roth o Foster 

Wallace, una miríada d’escriptors absolutament espectacular. 

Reconeix que un dels aspectes més remarcables de la seva trajectòria ha estat reforçar 

els llaços amb l’Amèrica Llatina, ja que molts dels autors que ell va donar a conèixer 

aquí, com Pablo Montoya, Rafael Gamuzio, Meruane o Toscana, ara parlen d’ell com si 

els hagués deixat orfes. 

 

El Sr. COLLBONI destaca que Claudio López de Lamadrid és una figura cabdal i clara 

perquè va fer de Barcelona la capital literària i editorial d’Espanya i de l’Amèrica 

Llatina. 
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Lamenta que Claudio López de Lamadrid els deixés de forma molt sobtada ara fa molt 

poc, fet que va caure com un cop de mall en les arrels profundes del sistema editorial de 

la ciutat. Posa en relleu que va ser una persona plena d’inquietuds, un gran impulsor de 

la cultura, que va promoure diverses iniciatives en el món editorial com Random House, 

que publica col·leccions com “Mapa de las lenguas”, i que també va fer catàlegs molt 

extensos que inclouen diversos premis Nobel com el mateix García Márquez. 

Subratlla la seva intensa tasca en la connexió d’autors espanyols i llatinoamericans, fent 

possible la difusió a tota Espanya de nombrosos autors de referència a l’Amèrica Llatina 

com Pablo Montoya o Lina Meruane. Destaca, igualment, l’impuls als joves autors amb 

el segell Caballo de Troya, amb què es va generar una pedrera d’autors com Mercedes 

Cebrián o Elvira Navarro. 

Comenta que Claudio López de Lamadrid resumia la tasca d’editor amb la màxima que 

un editor ha de tenir passió, olfacte i saber-se relacionar. Afirma que veient la seva 

trajectòria i els fruits del seu treball, queda clar que va ser una persona que va explotar al 

màxim aquestes tres virtuts, en favor de la cultura, de la literatura i de Barcelona. 

 

El Sr. MASCARELL manifesta que atorgar a Claudio López de Lamadrid la Medalla 

d’Or al Mèrit Cultural és la manera que aquest Ajuntament té per reconèixer la seva 

aportació a la capitalitat editorial, cultural i cívica de Barcelona. 

Constata que Barcelona és una ciutat reconeguda mundialment per la força del talent de 

la seva gent, pel seu esforç i per la diversitat i, sens dubte, Claudio López de Lamadrid 

és una exposició genuïna d’aquest talent, esforç i pluralitat que atorguen identitat i 

personalitat a Barcelona. 

Comenta que el seu talent, iniciat a l’editorial Tusquets i culminat a Penguin Random 

House, ha donat a moltes persones la possibilitat de llegir els millors autors de la 

literatura de referència, i a centenars de nous autors i autores poder expressar les seves 

inquietuds literàries. Posa en relleu el seu esforç, que els ha donat l’oportunitat de 

mantenir Barcelona en el rànquing de les grans ciutats de referència editorial i la seva 

capitalitat com a tal. 

Destaca que Claudio López de Lamadrid va ser un home forjat des de baix, que va 

recórrer tot el procés editorial, clarament compromès amb la literatura universal i amb la 

del país, i ha fet possible que Barcelona mantingui la seva reputació com a ciutat 

d’encontre i mestissatge. Així, destaca que ha fet accessibles figures de tota mena, i tots 

i totes en algun moment hauran llegit, gaudit i viatjat amb algunes de les obres que van 

passar per les seves mans, i ell les va fer possibles amb la seva tasca d’editor. 

Fa referència a la curiositat de Claudio López de Lamadrid, a la seva inquietud i afany 

d’innovació, i que creia en allò que feia i aportava oportunitats a autors i autores de tota 

la vida i als novells; expert en un munt de coses, que llegia escoltant música clàssica i 

que era, per sobre de tot, un home culte, carismàtic i bondadós que aglutinava els millors 

atributs de la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ recorda la figura de Claudio López de Lamadrid com a editor 

barceloní que va desenvolupar el seu projecte vital entre llibres; ja des de ben jove a 

l’editorial Tusquets, una empresa familiar. Destaca la seva feina, posteriorment, en 

diferents editorials, la darrera de les quals va ser Penguin Random House, tot i que allò 

que el va marcar molt especialment, com ell mateix deia, va ser haver pogut treballar a 

París amb Christian Bourgois. 

Confirma que la seva aportació va ser clau en el món editorial a Espanya i a 

Hispanoamérica; i la periodista Inés Martín el va definir com a editor en majúscules que 

va saber transmetre la seva passió literària amb generositat i devoció. Comenta que els 
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qui van tenir oportunitat de treballar amb ell destaquen que sempre va preservar la 

condició de ser editors independents, potenciant la seva llibertat de decisió. 

Remarca el seu gust exquisit i bon criteri en l’edició, que se sumava al seu coneixement 

extens dels procediments artesanals de l’ofici. Igualment, comenta que posseïa una 

intuïció única per descobrir escriptors i obres, i va fer una aposta per autors locals. 

Lamenta el final inesperat de Claudio López de Lamadrid, a qui la mort va sorprendre 

de manera injusta i prematura, però el seu llegat roman. I posa en relleu que va tenir la 

sort de fer de la seva vocació la seva professió, i tal com ell mateix deia, si els editors es 

moguessin per cobdícia no estarien en el negoci dels llibres. 

 

El Sr. BOU apunta que la passió per la feina de Claudio López de Lamadrid es 

manifestava quan deia que tenia la millor feina del món, que era trobar-se damunt la 

taula els manuscrits dels seus autors preferits. Remarca que la seva passió com a director 

literari de Penguin Random House el va portar a convertir-se en una de les figures 

capdavanteres del món editorial, singularment en l’edició en espanyol, tant d’autors 

espanyols com llatinoamericans. 

Destaca que va gaudir en aquest sector d’una posició privilegiada que va aconseguir 

després d’incorporar al seu catàleg la majoria de grans autors hispans com Javier 

Marías, Juan Marsé, Fernando Melchor o César Aira entre molts altres. 

Manifesta, per tot plegat, que Barcelona té el deure de reconèixer Claudio López de 

Lamadrid, atès que ha contribuït a fer què puguin dir que és una gran capital mundial de 

l’àmbit editorial. 

Observa que, com una mena de símbol d’aquesta dedicació, la mort el va sorprendre a la 

feina, un lloc des d’on va col·laborar a l’entesa entre dos mons literaris, un pont entre la 

literatura espanyola i la llatinoamericana, unides per una sola llengua. 

 

El Sr. VALLS assenyala que si bé la mort sempre és injusta, en el cas de Claudio López 

de Lamadrid el va sorprendre en un moment en què estava ple de projectes. 

Destaca, com ja s’ha fet en les intervencions que l’han precedit, la seva personalitat i la 

seva tasca, que el van convertir en referència del món editorial a escala espanyola des de 

Barcelona, una ciutat que ja en els anys seixanta amb l’editorial Tusquets i l’agent 

Carme Balcells, entre molts altres, era referència de creativitat i de llibertat. Així, 

destaca que si Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa es van instal·lar a 

Barcelona en aquells anys era perquè la ciutat representava aquests valors. 

Entén que és obligat destacar la importància de l’aposta pel món editorial en espanyol, 

que és un factor clau de la relació entre milions de persones que parlen la que, també, és 

la seva llengua; i, sens dubte, posa en relleu la feina, la visió, la imaginació de Claudio 

López de Lamadrid, que va ser important per situar Barcelona en un lloc rellevant de 

l’àmbit editorial, del món de la cultura. 

Reconeix que el trobaran a faltar, però constata que cal continuar potenciant la tasca que 

ell ha deixat, recordant, però, la seva memòria i el seu llegat, que ha de servir com a 

exemple per a la ciutat i donar vida a la gran llengua que és l’espanyol. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat. 

 

12. – (885/2019) MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de llocs de treball, tal com es 

detalla als annexos. MODIFICAR les taules retributives municipals, annex 4 de l’Acord 

del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 

de llocs de treball, tal com es detalla a l’annex corresponent que consta a l’expedient. 
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PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web municipal, al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 

Barceló i Corbacho, i també dels Srs. Bou i Ramírez. 

 

13. – (20194517) APROVAR el reconeixement de crèdit, per un import de 4.727,52 euros 

(IVA inclòs), a favor de l’empresa Studio Moretto Group SRL, amb NIF 

IT02936070982, despesa derivada del contracte 16003874, que té per objecte els serveis 

de traducció i interpretació per a l’Oficina Conjunta de Recepció de Denúncies de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona i de Mossos d’Esquadra, ubicada al passeig de Joan de 

Borbó, núm. 32, de Barcelona, atès que la factura d’aquest import, que correspon al mes 

de novembre de l’any 2018 es va presentar fora de termini i no ha estat reconeguda en 

l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR l’esmentada despesa 

per import de 4.727,52 euros, IVA inclòs, del qual 3.907,04 euros corresponen a 

l’import net i 820,48 euros, a l’IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 22719 13211, 

del pressupost de 2019, a favor de l’esmentada empresa. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

14. – (1252/19) APROVAR l’expedient 1252/19 de reconeixement de crèdit per un import de 

1.800,00 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades, en exercicis 

anteriors i no reconegudes durant l’exercici corresponent, a favor de International 

Olympic Committee, amb CH106029126. AUTORITZAR, DISPOSAR I 

RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 1.800,00 euros, 

amb càrrec a pròrroga del pressupost general de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 i 

posició pressupostària 0101-23010-92011, a favor de International Olympic Committee. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. les Sres. Artadi, Munté, 

Mascarell, Martí Galbis i Vila. 

 

15. – (1260/19) APROVAR l’expedient 1260/19 de reconeixement de crèdit per un import de 

10.840,31 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en concepte 

d’insercions publicitàries de “promocions d’activitats esportives” i “ciutat global”, en 

exercicis anteriors i no reconegudes durant l’exercici corresponent, a favor de Carat 

España, SA, amb NIF A28343358. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 

l’obligació de la despesa per un import de 10.840,31 euros, amb càrrec a pròrroga del 

pressupost general de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 i posició pressupostària 

0101-22602-92522, a favor de Carat España SA. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 

 

16. – PROPOSAR, d’acord amb l’apartat b) de l’article 17 dels Estatuts de la Fundació 

Barcelona Zoo, el nomenament com a patrons electius de l’esmentada fundació, les 

persones següents: Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell, Im. Sr. Jordi Martí Galbis, Im. Sr. 

Francisco Sierra López, Im. Sr. Óscar Ramírez Lara i Sr. Adrià Casinos Pardos. 

 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent. 
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COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 

MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

17. – (18PL16648) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit 

discontinu dels sòls situats al passatge de Mariner, 12 (jardins de Caterina Albert) i 

passatge de Llavallol, 16 (jardins de la Sedeta), al districte de Gràcia, d’iniciativa 

municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i 

a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

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

Districte de Sant Martí 

18. – (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 

Cristóbal de Moura, del Treball, del Marroc i de la Selva de Mar, promogut per 

Praedium Global Invest SL; amb les modificacions respecte al document aprovat 

inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 

Barceló i Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, i també del Sr. Valls i la Sra. Parera. 

 

c) Proposicions 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions/declaracions de Grup 

Del Grup Municipal de Junts per 

Catalunya: 

1. – (M1923/306) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern de la ciutat a 

implementar una “tarifa plana” a la ciutadania en el cobrament d’impostos, taxes i preus 

periòdics, informant-los prèviament i personalment de l’import total dels tributs que 

correspon pagar a cada contribuent en l’exercici següent, i comparant-lo amb els 

pagaments dels exercicis anteriors. 

 

La Sra. ARTADI comença agraint l’interès dels grups d’aquesta cambra en aquesta 

iniciativa que avui porten al Ple amb l’objectiu de millorar la relació de l’Administració 

amb la ciutadania, i que volen més transparent, més còmoda i més fàcil. 



CP 21/19 38/79  

Per aquests motius que acaba d’expressar, justifica la presentació d’aquesta proposició 

que incideix en el marc dels impostos, de les taxes que paga la ciutadania a Barcelona, 

cosa que òbviament li representa un esforç, i que en alguns casos implica la necessitat 

d’ajornament i fraccionament. 

Així doncs, proposa el que han anomenat “tarifa plana”, que ja s’aplica en altres 

municipis, tant pel que fa amb la relació amb les famílies com amb les empreses, i s’ha 

valorat molt positivament d’ençà que s’ha implantat. Per tant, afirma que volen que 

aquests beneficis també arribin a Barcelona. 

Precisa que la idea bàsica en què se sustenta aquesta iniciativa és que, un cop s’aproven 

les ordenances fiscals per a l’exercici vinent, es comunica a famílies i empreses la 

quantitat que hauran de pagar per diferents conceptes, entre els quals s’inclou l’IBI i 

l’impost de vehicles. Indica que aquesta comunicació es fa amb una notificació, que ha 

de ser clara i entenedora, i es dona al contribuent l’opció de fraccionar el pagament 

d’una manera estable i regular durant tot l’any. Assenyala que, en cas que la persona 

accepti aquesta fórmula de pagament, se li carrega el mateix import cada mes, sense cost 

de recàrrec i de despesa. 

Constata que els beneficis per al contribuent són obvis, ja que pot fer una previsió més 

acurada de què haurà de pagar mensualment, evita estar pendent del calendari fiscal, i 

estressar l’economia familiar o de les petites empreses en mesos determinats de l’any. 

Igualment, consideren que és un mètode més transparent que permet més informació i 

una factura fiscal clara sobre el que pertoca pagar durant un exercici, i la comparació 

amb els pagaments d’exercicis anteriors també és més senzilla. 

Indica que les ordenances fiscals permeten actualment els fraccionaments dels 

pagaments, però s’ha de sol·licitar expressament, mentre que amb la manera que 

proposen es faria d’ofici a l’inici del curs fiscal. 

Remarca que la fórmula també significa un benefici per a l’Ajuntament quant a la 

previsió dels ingressos i la planificació, que és molt més estable al llarg de l’any, i pot 

evitar qualsevol problema de tresoreria; però, sobretot, redueix molt el volum de la 

gestió de les sol·licituds d’ajornament dels pagaments que es van produint al llarg de 

l’any i que genera molta burocràcia. 

En conseqüència, diu que entenen que Barcelona, que ha estat capdavantera en la relació 

amb la ciutadania en altres aspectes, ha de sumar-se a unes iniciatives que ja estan 

funcionant en altres llocs que clarament beneficien els contribuents i al mateix 

Ajuntament, i aporten més transparència, claredat i eficiència. 

 

El Sr. CASTELLANA agraeix la presentació d’aquesta proposició, així com la 

transacció que han pogut fer amb el grup proposant que ateny, essencialment, a una 

qüestió de caire semàntic, que els semblava que podia clarificar el concepte “tarifa 

plana”, i que quedés clar que aquest sistema de pagament permet que tot l’import que ha 

de fer efectiu anualment cada contribuent es pugui repartir al llarg dels mesos de manera 

equitativa, evitant així grans variacions entre mesos en les economies familiars i 

empresarials. 

Anuncia, per tant, el vot favorable del seu grup; i precisa que estan parlant de més de 

1.200 euros anuals que paga el conjunt de contribuents a l’Ajuntament i que li permeten 

executar les polítiques de despesa d’inversió necessàries per acarar els reptes de la 

ciutat. En conseqüència, valoren que es tracta d’una mesura que ajuda a la gestió i als 

contribuents a fer una previsió més acurada dels pagaments. 

Observa que quan parlen de justícia tributària no només s’ha d’incidir en el que és la 

fiscalitat en si, sinó també en com s’executa aquesta fiscalitat. Per tant, valoren que la 

mesura és positiva també en aquest sentit, i ha de garantir que la manera com la 
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ciutadania contribueix a les polítiques públiques per reduir desigualtats, canvi climàtic i 

altres reptes socials, ambientals i econòmics, es pugui fer de la millor manera possible. 
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Per tot plegat, i atès que aquesta mesura que ja funciona en altres municipis s’ha revelat 

positiva, avisa que ara els pertoca valorar de quina manera es materialitza aquí i amb 

quins mecanismes tècnics s’ha d’aplicar. 

 

El Sr. SIERRA fa notar que la Sra. Artadi ha explicat molt bé una iniciativa que estava 

força mal redactada, ja que el concepte “tarifa plana” es podia molt bé interpretar com 

una rebaixa fiscal, tot i que és evident que allò que amenaça Barcelona és una nova 

estocada fiscal a la ciutadania. 

Suggereix que, amb els socis amb els quals han transaccionat el text, també podrien 

aplicar aquesta mesura a la Generalitat, prèvia aprovació del Parlament. Afegeix que 

també hauria de constar, en aquest supòsit, tot allò que la Generalitat deixa d’aportar a 

Barcelona, el deute comptable que manté amb aquest Ajuntament. 

Observa que, de manera indirecta a Barcelona ja s’aplica una mesura en aquesta línia, 

atès que es pot fer el fraccionament del pagament de l’IBI, per exemple. Tanmateix, i 

atès que es tracta d’una de les principals aportacions que ha fet Ciudadanos al sistema 

democràtic com és la transparència, manifesta que en benefici d’aquesta transparència 

votaran favorablement aquesta iniciativa. 

 

El Sr. BOU diu que el seu grup coincideix amb la finalitat que persegueix la proposició. 

Considera que ajuda les famílies i les empreses a planificar millor el pagament dels seus 

tributs, i a disminuir considerablement les tensions de les economies, especialment de 

les persones amb rendes més baixes o mitjanes. 

Dit això, apunta dues consideracions; d’una banda, consideren que l’aplicació de la 

mesura implica un canvi en la recaptació que tindria efectes importants en molts 

processos i recursos interns tant de l’IM d’Hisenda com del mateix Ajuntament pel que 

fa a la tecnologia utilitzada i el sistema de comunicació amb la ciutadania, així com 

també en la previsió de tresoreria de la mateixa Administració. Indica que, per 

començar, s’hauria d’especificar quines figures impositives s’inclourien en aquesta 

“tarifa plana”, si seria la totalitat d’impostos, els que es paguen anualment, i també si el 

canvi afectaria tots els contribuents, incloses les grans empreses. Destaca, doncs, que es 

tracta d’un canvi que implicaria temps, diners i molta coordinació; i, en conseqüència, si 

volen fer les coses bé cal fixar objectius clars i terminis d’execució realistes, així com un 

pressupost ambiciós per materialitzar-ho. 

Reconeix, d’altra banda, que aquest canvi que es proposa ajudaria a disminuir les 

tensions de tresoreria, però remarca que allò que realment minoraria l’esforç de famílies 

i emprenedors seria pagar menys impostos. Observa que ja poden anar aplicant tarifes 

planes, facilitar la tramitació electrònica, o intentar restaurar la bonificació per 

domiciliació bancària de l’IBI davant de la destralada fiscal que els ve al damunt per 

part d’aquest Ajuntament. Així, fa notar que si s’incrementa el rebut de l’IBI d’un 

5,46% de mitjana, també els impostos als vehicles i es multipliquen per quatre les taxes 

a les terrasses, només per posar un quants exemples, la tensió, no només de tresoreria 

sinó de tota mena, que pateixen famílies, autònoms i emprenedors no farà altra cosa que 

augmentar. 

Dit això, confirma que coincideixen amb la finalitat d’aquesta proposició, i tot i que 

avisen que li calen recursos humans i materials, avança que hi votaran a favor. 

 

La Sra. PARERA posa de manifest que quan van llegir la proposició els va suscitar 

algunes qüestions, que van poder aclarir després de parlar amb la Sra. Artadi. Confirma 

que els sembla una bona iniciativa, i avança que hi donaran suport. 



CP 21/19 41/79  

Considera, per tant, que aquesta mesura està feta pensant en el contribuent, ja que li 

permet planificar molt millor la seva despesa al llarg de l’any, i tenir una visió més 

global de les seves obligacions envers l’Administració tributària. Afegeix que també 

contribueix a fer una millor comparativa de la despesa anual, que moltes vegades, i en 

estar domiciliats els pagaments, acaba esvaint-se i no acaben de saber exactament què 

han acabat pagant a final d’any en taxes i impostos. 

Afegeix que aquesta proposta ajuda l’Administració pública a reduir la xifra 

d’impagaments, i consideren que la domiciliació mensual dels pagaments permetrà 

rebaixar la xifra actualment pendent de cobrament de taxes i impostos que puja uns 116 

milions d’euros. 

Conclou, per tant, que només troben punts positius a la mesura, si bé és cert que els resta 

el dubte, si s’aprova la proposició, sobre els impostos o taxes que es generin durant l’any 

i que no estiguin previstos, i entenen que en aquests casos sí que s’hauria de fer el 

pagament puntual. 

 

La Sra. BALLARÍN destaca que aquest Ajuntament sempre ha estat pioner a facilitar les 

mesures per al compliment de les obligacions tributàries; així, comenta que existeix el 

fraccionament a terminis de l’IBI, el fraccionament de deutes a les persones amb 

dificultats econòmiques; comenta, també, que el 2018 es va fer un canvi en el calendari 

fiscal del contribuent per endarrerir el cobrament del primer trimestre de l’IBI per 

allunyar-lo de les despeses familiars de final d’any. 

Confirma, per tant, que comparteixen plenament els objectius d’aplicar mesures que 

facilitin al màxim el pagament de les obligacions fiscals, encara que no estan d’acord 

amb la idea que aquesta “tarifa plana” que proposen signifiqui cap avantatge per a la 

tresoreria municipal, ja que aquest Ajuntament té una bona salut financera, sense 

tensions de tresoreria, i no requereix estabilitzar els ingressos mensuals. 

Precisa, respecte a la proposta, que els sembla molt interessant i que estan oberts a 

estudiar-la detingudament i amb voluntat d’aplicar-la. Comenta, en aquest sentit, que el 

grup proposant no va acceptar l’esmena que els van presentar en el sentit d’estudiar la 

iniciativa; i justifica la seva presentació perquè, tot i que consideren que la mesura sona 

molt bé, el cert és que hi ha un seguit d’obstacles que cal avaluar seriosament abans de 

pronunciar-s’hi obertament a favor. 

Igualment, aprofita per recordar que els tributs locals més importants són de gestió 

compartida amb l’Estat, de manera que, com a ajuntament, es troben amb la 

impossibilitat de disposar a 1 de gener de la informació necessària per confeccionar 

padrons i quotes procedents de tributs provinents d’altres administracions, com és el cas 

de l’IAE, del qual reben la informació el juliol, o l’impost de vehicles, del qual els arriba 

la informació a finals de febrer. 

Afegeix que també hi ha tasques de manteniment de les bases de dades que comporten 

moviments al llarg de l’exercici per anul·lacions o qualsevol altra incidència, i que 

s’haurien de tenir en compte a l’hora de gestionar aquesta tarifa plana. 

Reconeix que no es tracta d’obstacles insalvables, i que existeixen alternatives, tal com 

demostra que ajuntaments com el de Vitòria, Girona o Olot estan treballant en aquesta 

línia, però sí que vol deixar constància que el volum i la complexitat de gestió són molt 

diferents en aquestes ciutats en comparació amb Barcelona; així, posa com a exemple 

que a Vitòria, d’ençà que es va començar l’anàlisi per implementar la tarifa fiscal plana i 

fins que va ser operativa van passar dinou mesos, tenint en compte que es tracta d’una 

ciutat molt més petita que Barcelona i que està en un territori foral, de manera que té 

molt més propera la informació dels contribuents. 
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Per tant, vol destacar que aquesta mesura no té un cost zero, que no és gratis, i que cal 

tenir en compte que la seva aplicació i posada en funcionament suposarà fer front a 

despeses per canviar procediments, invertir en tecnologia. Recorda que actualment s’ha 

fet una gran inversió en el pla de sistemes de l’IM d’Hisenda, han passat al sistema SAP 

tots els procediments que s’han de consolidar, i serà a partir d’això que es podrà 

començar a fer els canvis necessaris per implantar novetats. 

 

La Sra. ARTADI agraeix els vots favorables a la proposició, tot i que lamenta que el 

màxim compromís que pugui adquirir el Govern sigui estudiar la possibilitat d’implantar 

aquesta “tarifa plana”. Posa de manifest, en aquest sentit, que no van posar en el text que 

això es fes el 2020, en considerar que hi ha d’haver uns terminis suficients, i tampoc no 

diuen que estigui en marxa a 1 de gener, ja que no és com funciona ja en municipis com 

Manresa, Girona, Olot, El Vendrell, la Seu d’Urgell o Granollers, entre altres, alguns 

dels quals ja fa deu anys que ho van posar en marxa. 

Remarca, per tant, que no es tracta d’una novetat ni és impossible de fer, així com que 

tampoc no requereix una tecnologia extremadament complicada. Comenta, en aquest 

sentit, que la Diputació de Tarragona, que té menys capacitat per fer inversió 

tecnològica que no pas Barcelona, posa a disposició dels ajuntaments de la província la 

tecnologia necessària. 

Igualment, celebra, com al·lega la Sra. Ballarín, que l’Ajuntament de Barcelona no 

tingui problemes de tresoreria, però entén que aquest no pot ser l’argument ja que d’allò 

que es tracta és de servir a la ciutadania. 

Reconeix que cal fer inversió per implantar el sistema, però també que significa una 

reducció de costos de cara al futur, i agilita el servei per als contribuents. Apunta que hi 

ha diferents versions en els municipis que ja ho han implementat, alguns dels quals 

només adrecen aquesta possibilitat de tarifa plana a les famílies, mentre que altres hi 

inclouen empreses; i en alguns municipis s’anomena compte de pagament personalitzat 

perquè la notificació permet escollir en quins pagaments es vol fer i en quins no. 

 

El Sr. SIERRA, en referència a la intervenció de la Sra. Ballarín, que ha assegurat que la 

despesa per implantar el sistema seria elevada, formula el prec in voce per saber quant 

ha costat el sistema Copernico, i si seria la mateixa empresa qui implantaria el sistema. 

 

La Sra. PARERA entén que el Govern s’ha de prendre una proposició com aquesta com 

un exercici de transparència de l’Administració pública envers la ciutadania. Constata 

que no és el mateix aprovar en un Ple, per molt públic que sigui i per molt que es facin 

públiques en les ordenances unes taxes fiscals, que responen a percentatges globals, que 

fer una informació detallada a títol personal al ciutadà del cost de les decisions que es 

prenen a l’Ajuntament. 

Insisteix que es tracta d’un gran exercici de transparència i d’empatia amb la ciutadania 

permetre-li adequar els pagaments a l’economia familiar. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que quan s’està al Govern s’aprèn que no tot es pot fer quan 

es vol, i recorda que aquest octubre el Consell Rector de l’IM d’Hisenda va aprovar 

iniciar els treballs per posar a l’abast dels contribuents informació fiscal periòdica de 

manera personalitzada, que inclouria el detall del tribut, import, tipus de pagament i 

dates, i estava previst fer-ho el 2021. 

Confirma, però, que iniciaran la feina per veure de quina manera seria possible la 

implementació d’aquesta tarifa plana fiscal, una vegada que s’hagi consolidat el 

funcionament dels procediments d’Hisenda inclosos al SAP. 
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Corrobora que porten vuit anys treballant per implementar el SAP, i que són l’única 

Administració tributària d’Espanya que disposa d’aquest sistema integrat. Reitera, 

doncs, que primer l’han de consolidar, i després es podran posar a treballar en nous 

procediments i serveis. 

Finalment, i adreçant-se al Sr. Sierra, li recorda, arran de l’al·lusió al Copernico, que 

sempre s’han de fer concursos públics per contractar nous serveis. 

Torna a dir que troben la proposició molt interessant, i que hi treballaran amb voluntat 

d’avançar envers aquest sistema, malgrat que ara com ara no poden assumir el 

compromís explícit i a curt termini. 

 

La Sra. ARTADI agraeix novament que gràcies als grups de l’oposició es pugui aprovar 

aquesta proposició. I insisteix que és possible tirar endavant la proposta perquè hi ha un 

munt d’exemples que ho confirmen, i entén que tot és qüestió de voluntat política. 

En conseqüència, se suma a les peticions al Govern que faci una reflexió i que accepti la 

proposta, atès que no es resignen a quedar-se amb la promesa que l’estudiarà. 

 

S’APROVA aquesta proposició/declaració de grup amb divuit abstencions —emeses 

pels Srs. i les Sres. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, 

Serra i Tarafa, els Srs. i les Sres. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marí, Marcè 

i Alarcón—, i vint-i-tres vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal insta el Govern de la ciutat a implementar una tarifa 

plana (sistema de pagament per quotes de forma fraccionada mensualment i amb el 

mateix import per a cada quota) a la ciutadania en el cobrament d’impostos, taxes i 

preus periòdics, informant-los prèviament i personalment de la possibilitat, de l’import 

total dels tributs que correspon pagar a cada contribuent en l’exercici, i comparant-lo 

amb els pagaments dels exercicis anteriors. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

 

2. – (M1923/294) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- L’Ajuntament de Barcelona 

dotarà pressupostàriament amb els recursos suficients per realitzar campanyes de 

conscienciació sobre civisme, neteja, descans dels veïns, respecte al mobiliari urbà, 

convivència, respecte a l’activitat comercial i compliment normatiu, en coordinació i 

col·laboració amb tots els agents econòmics i socials de la ciutat. 2.- L’Ajuntament de 

Barcelona tindrà tolerància zero amb aquells que ocupin il·legalment la via pública, 

malmetin l’espai públic de tots, embrutin, pertorbin l’activitat comercial o limitin la 

llibertat circulatòria de la ciutadania i de vehicles; fent complir les ordenances 

municipals i iniciant immediatament els expedients sancionadors que corresponguin. 

 

Es presenta el text transaccionat següent: 

 

(M1923/294) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- L’Ajuntament de Barcelona 

dotarà pressupostàriament amb els recursos suficients per realitzar campanyes de 

conscienciació sobre civisme, neteja, descans dels veïns, respecte al mobiliari urbà, 

convivència, respecte a l’activitat comercial i compliment normatiu, en coordinació i 

col·laboració amb tots els agents econòmics i socials de la ciutat. 2.- L’Ajuntament de 

Barcelona vetllarà pel compliment de les ordenances i actuarà en aquelles ocupacions 

sense permís de la via pública que, a més, danyin l’espai públic, embrutin, pertorbin 
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l’activitat comercial o limitin la llibertat circulatòria de la ciutadania i iniciarà els 

expedients sancionadors que corresponguin derivats d’aquesta actitud incívica. 

 

La Sra. GUILARTE manifesta que la intenció d’aquesta proposició és fer veure al 

Govern del consistori que no pot continuar apareixent com el còmplice dels qui 

segresten els carrers, causen greus danys a la ciutadania i perjudicis als comerciants i als 

visitants de la ciutat. Consideren que la seva obligació és garantir uns carrers dignes i 

lliures per a la circulació de persones i vehicles, i que l’activitat comercial es pugui 

desenvolupar amb total normalitat. 

Igualment, diu que creuen que és la seva obligació tenir cura de la marca Barcelona 

perquè sigui un referent mundial de ciutat avançada i oberta, i garant dels drets de tots 

els ciutadans. 

Constata, però, que gairebé durant un mes han vist com el Govern municipal ha tolerat 

una situació vergonyosa, i que no ha sabut estar a l’altura ni de Barcelona ni d’allò que 

la ciutadania mereix. Remarca que així els ho ha fet saber la ciutadania i els 

comerciants; i també ho han palesat les mirades d’espant de molts visitants davant de 

determinades escenes que es produïen a la ciutat. I afegeix que el seu grup ha sol·licitat 

un ple extraordinari per abordar la situació, i que el Govern ni tan sols s’ha dignat a 

respondre, amb la manca habitual de respecte envers el seu grup. 

Retreu al Govern que, amb el seu desgovern i el seu biaix ideològic, hagi contribuït a 

instal·lar el desordre. Constata que la situació és dona quan hi hauria d’haver un projecte 

clar per a la ciutat, per a tothom, tot i que finalment acaben venent fum, autobombo i 

propaganda. Reconeix que al Govern li costa prendre decisions i acaba anant a remolc 

de les iniciatives de la societat civil que, realment, és qui acaba fent l’esforç del 

manteniment i de tenir cura perquè segueixin funcionant els actius de la ciutat. 

Remarca que quan aquesta societat civil ha cercat el suport institucional s’ha trobat amb 

paraules, però en cap cas acompanyades de fets. I fa notar que, finalment, per exemple, 

només calien trenta minuts per desallotjar l’acampada il·legal a la plaça de la 

Universitat, que ha condicionat la vida de milers de ciutadans; reitera que només calia 

mitja hora per fer-ho, i una ordre, d’acord amb la voluntat política, a la Guàrdia Urbana 

perquè procedís al desallotjament. 

Diu que el seu grup es pregunta com és que han hagut d’arribar a aquest punt; com, 

presumptament, es cometia algun delicte molt greu perquè mogués al Govern de la 

ciutat a assumir les seves responsabilitats i competències. Afirma que, això, al seu grup 

li sembla vergonyós, i diu que es dirigeix concretament al Sr. Collboni —que ara no hi 

és— i a tot el grup del PSC, i els acusa d’estar subordinant l’interès i el benestar dels 

barcelonins als pactes que necessiten amb els separatistes i els populistes, de manera 

que, finalment, esdevenen els silenciosos i inoperants còmplices de tot el que ha succeït 

només per afany de conservar un lloc al Govern municipal. Els retreu, igualment, que no 

hagin mogut un dit contra aquells que necessiten per poder continuar governant. 

Indica que el text de la proposició que presenten havia estat transaccionat el dimecres 

d’aquesta setmana amb el grup del PSC, entenen que en nom del Govern municipal, tot i 

que ahir mateix els van anunciar que no hi donarien suport. Remarca que el seu grup ha 

mantingut el text transaccionat, en el qual es retiraven dos termes: tolerància zero i 

il·legal, tot i que no acaben d’entendre per què els suposen un problema aquests dos 

conceptes. 

Es pregunta, doncs, quina és la raó de fons del Govern municipal per, finalment, votar 

en contra de la proposició, si no és que es tracta d’una ordre explícita de l’alcaldessa, i 

perquè no vol contrariar els seus socis de facto en aquest Ajuntament i pròxims en el 

futur Govern d’Espanya com és ERC. 
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Insisteix a preguntar per què els molesta que demanin, per exemple, l’estricte 

compliment de l’ordenança de civisme, i que s’iniciïn expedients sancionadors contra 

organitzadors que no la compleixin, o que l’Ajuntament tingui tolerància zero amb 

l’ocupació il·legal de la via pública i la pertorbació de l’activitat comercial i circulatòria; 

o que reclamin que es dotin de pressupost les campanyes de conscienciació sobre 

civisme, convivència i respecte a l’activitat comercial. 

Conclou, doncs, que esperen que el Govern reflexioni, i es pregunten si el PSC pensa 

continuar instal·lat en la desídia, unint-se a les males pràctiques dels Comuns i dels 

separatistes fins a les properes eleccions. 

 

El Sr. CORONAS confirma que subscriuen la necessitat d’impulsar campanyes de 

civisme, però que ja intuïa que no hi hauria ni una sola paraula en la intervenció de la 

Sra. Guilarte dedicada a aquest aspecte, sinó que s’ha centrat exclusivament en la 

segona part de l’enunciat, i que el seu grup va demanar que es retirés. Observa que la 

transacció del text amb part del Govern només ha servit per edulcorar, però el fons 

continua sent el mateix que en la proposta original; així, en la seva exposició, la regidora 

continua parlant de tolerància zero, malgrat que l’expressió no figuri en la proposició. 

Constata que el grup de Ciutadans tot ho arregla enviant la policia arreu, i assegura que 

el seu grup veu les coses d’una altra manera ben diferent; així, Ciutadans reclama que 

tothom acati, que calli, que es conformi i es quedi a casa, que ningú no alci la veu. 

Remarca que això és el que els demanen contínuament d’ençà que ha començat el 

mandat i també anteriorment. 

Diu que es considera una persona radical, no des del punt de vista ni amb el significat 

que interpreta la Sra. Guilarte, sinó perquè vol anar a l’arrel de les coses; així, quan hi ha 

una protesta ciutadana, creu que cal pensar per què es produeix, quin és el motiu; s’ha 

d’escoltar, s’ha d’entendre el perquè. I confirma que es poden fer moltes coses abans 

d’enviar la policia. Aprofita per manifestar que no està gens d’acord amb com s’ha fet el 

desallotjament de l’acampada de la plaça de la Universitat, gens d’acord amb com s’ha 

abordat aquesta intervenció al·legant que s’havien d’instal·lar els llums de Nadal. 

Reconeix que hi ha altres maneres d’actuar, amb mediació i buscar com fer compatibles 

la protesta i els altres drets de la ciutadania; i per al seu grup, i per a la majoria de 

membres d’aquest consistori, està convençut que la política és una eina de transformació 

per canviar les coses, i no pas per involucionar, limitant el dret a la protesta i manant 

callar a tothom. 

Considera, doncs, que per tot el que acaba d’expressar és obvi que el seu grup votarà en 

contra d’aquesta proposició, i demana que reflexionin sobre aquest projecte que diuen 

que és per a tothom, i que sembla que la ciutadania en general no hi dona suport amb 

gaire entusiasme, ja que elecció rere elecció la formació de Ciutadans és cada vegada 

més minoritària. 

 

El Sr. MARTÍ GALBIS diu que el seu grup sempre ha fet costat el compliment de les 

normes, i a les ordenances municipals en concret, especialment, pel que fa al civisme. 

En aquest sentit, recorda que en el darrer mandat municipal es va intentar fer una 

actualització de l’Ordenança de civisme que no va ser possible tirar endavant. 

Destaca, però, que ara es presenta una proposició transaccionada, i considera que el punt 

primer no admet discussió i entén que el poden subscriure els regidors i regidores del 

Plenari del Consell Municipal. Això no obstant, entén que la transacció que afecta el 

punt dos, i que ja els generava alguns dubtes sobre el paper, en haver escoltat la 

intervenció de la Sra. Guilarte, emprant els termes a què ja els té acostumats, que titlla 

alguns de segrestadors i separatistes en to absolutament despectiu, no els esvaeix en 



CP 21/19 46/79  

absolut. Diu que estaven expectants a veure quin era el to de la intervenció i que hauria 

de decantar el vot del seu grup a aquesta proposició. Confirma, per tant, que en cap cas 

hi poden donar suport. 

Considera que l’esperit que inspira aquesta proposta, acompanyat amb el to dur, i al seu 

parer equivocat, en la seva defensa, els porta al rebuig, però sense voler abonar en la 

crispació del debat en aquesta cambra. 

Recorda que la Sra. Guilarte ve del Parlament de Catalunya, i entén que hauria 

d’adaptar-se al tracte a què estan acostumats els regidors i regidores d’aquesta cambra, 

vinguin d’on vinguin, parlin l’idioma que parlin, i siguin del grup polític que siguin. 

Diu, en aquest sentit, que la crispació no es pot exculpar, enlloc, i menys encara en 

aquesta casa. 

Dit això, considera que el grup de Ciutadans vol estigmatitzar i criminalitzar protestes 

contra una democràcia de baixa qualitat, perquè els drets humans estan sent violats per 

diferents instàncies de l’estat a l’hora de reprimir aquestes protestes, que són 

absolutament justificades perquè no estan parlant de contenidors cremats, sinó de cent 

anys de presó que han caigut a persones honestes, innocents i honorables. 

 

El Sr. BOU indica que en la darrera sessió de la comissió de Presidència va voler ser la 

veu de centenars de denunciants, de centenars d’associacions del gremi del comerç com 

Barcelona Oberta o Barcelona Comerç, que exigien el desallotjament de l’acampada de 

la plaça de la Universitat i que s’acabessin els talls de la Meridiana. Afegeix que el 

mateix dia en què es va celebrar l’esmentada sessió, el responsable de Seguretat els va 

informar del procediment emprat per a la neteja de la plaça de la Universitat, i un parell 

de dies després es va actuar amb els talls de la Meridiana. 

Reconeix que Barcelona no es pot acostumar a situacions d’aquesta mena, que no pot 

viure d’aquesta manera. I assegura que no es tracta de limitar el dret a la protesta, però 

no pot ser que a unes poques dotzenes de persones se’ls acudeixi tallar una entrada i una 

sortida de la ciutat tan importat com és la Meridiana, o altres carrers. Subratlla que amb 

aquestes actuacions es pertorba la recollida dels nens a les escoles, l’activitat dels 

comerços, les indústries, els establiments de restauració i dels veïnats en general. 

Assegura que la gent està molt molesta, i remarca que és bàsic en democràcia conjugar 

el dret de protesta i manifestació, però no pot ser que l’antull d’algunes persones, molt 

poques, pertorbi la vida de la ciutat; una ciutat moderna, europea, i que està donant una 

imatge que no li és gens positiva. 

Reitera que els veïns manifesten la seva preocupació, sobretot per l’incivisme, i per 
l’impediment de poder desenvolupar el seu dia a dia amb normalitat. 

Confirma que no pot estar més d’acord amb la Sra. Guilarte, especialment en el sentit 

que no poden permetre aquesta alteració de la convivència a la ciutat i, per tant, anuncia 

el vot favorable del seu grup a aquesta proposició. 

 

El Sr. VALLS posa de manifest que les ocupacions de l’espai públic han establert un 

precedent molt negatiu i perillós a Barcelona. Així, diu que la inacció, i sobretot la 

incapacitat de restablir l’ordre en un temps raonable, ha tingut moltes conseqüències en 

termes d’imatge de la ciutat, però sobretot per als veïns, els comerciants, per a 

l’economia de la ciutat. 

Constata que tot això crea, sens dubte, un escenari ideal perquè tots els qui tenen ganes 

de saltar-se les normes i la llei creguin que ho poden fer sense cap mena de 

conseqüència. Remarca que quan es dona suport a aquesta mena d’accions s’està creant 

un precedent i unes conseqüències, tot i saber que el compliment de la llei i de les 

normes és essencial en una democràcia. 
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Afirma que viuen en una gran democràcia, imperfecta com totes, amb una justícia 

independent, en què és necessari respectar les normes. 

Afegeix que les persones que actuen d’aquesta manera, i precisa que parla de les accions 

violentes, però també de l’ocupació, i aquells que hi donen suport, no s’adonen que 

estan provocant, també, una reacció a Catalunya i, sobretot, a la resta d’Espanya i a 

Europa amb un creixement de l’extrema dreta entre altres coses. Remarca que el que 

està succeint a Barcelona té conseqüències polítiques importants a la resta d’Espanya, i 

entén que el que va succeir aquí el 10 d’octubre ha tingut conseqüències que s’han 

palesat en les eleccions del 10 de novembre. 

En conseqüència, considera que aquesta proposició, que expressa clarament el rebuig a 

les accions esmentades, i tot i que entén que les responsabilitats venen de totes bandes, 

no pot acusar el Sr. Batlle d’haver actuat malament sinó, en tot cas, d’haver actuat massa 

tard. 

Acaba la intervenció confirmant que donen suport a la proposició, especialment en allò 

que ateny al civisme. 

 

El Sr. BATLLE fa avinent que, tal com han tingut ocasió de manifestar en les converses 

que han mantingut fa uns dies amb el grup de Ciutadans quant a la seva proposta, 

confirma el vot en contra del Govern municipal. Afegeix que no estan d’acord ni amb 

els arguments ni amb el to expressats per la ponent en defensa d’aquesta iniciativa. 

Constata que el Govern de la ciutat ha afrontat amb eficàcia i seguretat els diversos 

problemes sorgits en l’àmbit de l’espai públic en les darreres setmanes, i remarca la 

necessitat de buscar consensos amplis, conscients de les dificultats que això suposa 

ateses les circumstàncies actuals. 

Indica que des dels àmbits de seguretat i d’emergències s’ha donat resposta als 

conflictes que s’han anat produint, i que ho han fet juntament, i sovint coordinadament, 

amb la resta de serveis municipals, els assistencials i els serveis socials, els de 

manteniment, transport públic, mobilitat i sanitat. 

Afirma que defensen i exigeixen la recuperació de la normalitat i, com s’ha pogut 

comprovar, la resposta municipal ha estat responsable i mesurada, que els ha permès 

evitar en tot moment una situació de col·lapse que molts haurien volgut. 

Assegura que fan complir les ordenances, aplicant els criteris fonamentals de les 

actuacions en l’àmbit de la seguretat, que són oportunitat, proporcionalitat i 

congruència; i, esmerçant-s’hi fins al final, amb processos de mediació, que el Sr. 

Coronas ha negat que es produïssin. Afegeix que també han aplicat un principi bàsic 

d’una bona acció de govern com és la discrecionalitat justificada a fi d’evitar en 

ocasions un mal major. 

Considera, doncs, que el Govern ha actuat en la línia de la responsabilitat de no 

exacerbar el conflicte, motiu pel qual reitera el vot negatiu a la proposició. 

 

La Sra. GUILARTE manifesta que agrairia que es fes constar que el Sr. Martí Galbis ha 

tingut una actitud amb ella que és del tot impròpia. Considera que en aquesta cambra 

s’emplenen la boca de paraules per recriminar determinades actituds contra les dones, 

però no considera de cap manera admissible que algú recordi a una regidora d’aquest 

Ajuntament d’on ve, i li digui cap a on ha d’anar i com ha de parlar. 

Feta aquesta observació, fa notar al Sr. Batlle que allò que no agrada al Govern, 

realment, és que hi hagi oposició, que li destapin les vergonyes. Diu que, altrament, el 

seu grup considera que allò que no es pot fer és equiparar els qui defensen el seu dret a 

manifestar-se seguint la llei i les normes, amb els permisos pertinents, amb aquells que 
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se les salten i cometen il·legalitats, en moltes ocasions emprant el xantatge, la força i la 

violència. 

Quant a les respostes que el Sr. Batlle al·lega haver donat en benefici d’haver evitat 

mals majors, les posa en qüestió, i pregunta si realment creuen que han evitat les 

pèrdues al comerç, els perjudicis que s’han causat a molts ciutadans o la despesa de 

diner públic. 

Assegura que tenen moltes proves que es van donar ordres a la Guàrdia Urbana perquè 

no actués, quan existeixen uns protocols que garanteixen la seguretat de tothom. En 

conseqüència, els demanen, només, que apliquin la llei i les ordenances, que són 

garantia de seguretat i de convivència i de respecte per als drets de tota la ciutadania, i 

els barcelonins no tenen per què ser ostatges ni pagar el cost dels pactes electorals del 

Govern. 

 

El Sr. CORONAS diu que li ha semblat entendre que el Sr. Valls insinuava que el 

creixement de l’extrema dreta era culpa dels independentistes, i entén que en tenen tanta 

culpa com ell mateix en el creixement del lepenisme a França. Puntualitza que això té 

una explicació que ultrapassa arguments com aquest que apunta el regidor, i entén que 

convindria anar a l’arrel del que està passant socialment, i no només a Barcelona i a 

Catalunya, sinó també a França, a Hong Kong, a Xile o a Bolívia. 

 

El Sr. BOU diu al Sr. Batlle que els arriba la queixa de molta gent en el sentit que un 

parell de dotzenes de persones, arriben i tallen una via important de la ciutat i així s’hi 

poden estar hores. Pregunta si no podrien fer alguna cosa, que la Guàrdia Urbana 

mantingués un carril obert per minvar l’enuig de la gent. 

En conseqüència, subscriu el dret a manifestació i concentració, però també el dret a 

circular. 

 

El Sr. BATLLE remarca que han viscut una situació molt complicada durant les darreres 

setmanes, i considera que el Govern de la ciutat ha actuat amb tota la responsabilitat 

exigible. Reitera, doncs, tal com ha dit al principi de la seva primera intervenció, la 

demanda que no facin propostes amb una part declarativa com la de la que els ocupa. 

Es referma en el fet que el govern ha actuat amb responsabilitat i amb diàleg amb els 

sectors afectats pels fets esdevinguts a l’espai públic. Igualment, comenta que a la 

regidora li consta que aquestes darreres setmanes han tingut ocasió de compartir 

reunions amb representants del sector comercial, que sempre han trobat una disposició 

dialogant. 

Assegura que ell és el primer a voler i a demanar que aquesta situació acabi i recuperar 

la normalitat, i confirma que des de l’àmbit de prevenció i seguretat d’aquest 

Ajuntament no han escatimat ni un esforç. 

 

ES REBUTJA aquesta proposició/declaració de grup amb trenta-tres vots en contra —

emesos pels Srs. i les Sres. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, 

Rabassa, Serra i Tarafa, els Srs. i les Sres. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, 

Marí, Marcè i Alarcón, pels Srs. i les Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, 

Baró, Sendra, Zañartu, Buhigas i Castellana, i també pels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, 

Vila, Mascarell i Martí Galbis—, i vuit vots a favor de la resta de membres del 

consistori. 
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Del Grup Municipal del Partit Popular: 

 

3. – (M1923/308) El Plenari del Consell Municipal acorda instar el Govern municipal a: 1.- 

Assumir la neteja de les pintades, cartells, i adhesius de mobiliari urbà, en especial els 

de contingut ofensiu i polític, així com les actuacions de neteja concretes en les portes 

dels habitatges, botigues, pàrquings, entre d’altres, que malgrat ser privats no mereixen 

ser víctimes de l’incivisme. 2.- Incorporar aquest acord al proper contracte de neteja de 

pintades adoptant les mesures pressupostàries adients. 

 

El Sr. BOU precisa que d’ençà del 2006 es dedica, aproximadament, un total de 4 

milions d’euros anuals per a la neteja de pintades; i l’ordenança de civisme preveu 

multes de 1.500 a 3.000 euros. 

En aquesta línia, assenyala que la proposta que presenta el seu grup reclama augmentar 

l’efectivitat de la neteja de les pintades, cartells, i adhesius en el mobiliari urbà, 

especialment els de contingut ofensiu i polític, i afegeix que també amenaçador en molts 

casos. 

Diu que l’Ajuntament assegura que la neteja d’aquests elements ofensius es fa en 24 

hores, però han pogut comprovar que no és cert; així, assegura que han vist pintades que 

deien “tots els policies són uns bastards” fetes durant els recents disturbis de Barcelona, 

i que continuen en moltes parets de la ciutat; així com també les pintades de llaços grocs 

i “llibertat presos polítics” en les parets i terres. Afegeix que partits com la CUP utilitzen 

adhesius de propaganda política que posen als fanals, estacions de metro i trens, entre 

altre mobiliari urbà, i que no s’eliminen amb la rapidesa que afirma l’Ajuntament. 

Entén que els agents cívics haurien de col·laborar en la retirada d’aquests adhesius, i si 

no ho fan físicament, sí que ho haurien de denunciar. Diu, en aquest sentit, que 

consideren necessària la realització d’un informe trimestral sobre incivisme que inclogui 

pintades, grafits i adhesius a fi de conèixer la realitat del grau d’actuació d’aquest 

Ajuntament, així com la quantificació del cost de la reparació i el cobrament de les 

multes imposades per incompliment de l’ordenança. 

Afegeix que també convindria fer una campanya informativa avisant del cost de les 

multes imposades per la realització de pintades; entenen que, sabent-ho, més d’un s’hi 

pensaria abans de fer-les. 

En conseqüència, el seu grup reclama actuacions concretes a les portes dels habitatges, 

botigues i pàrquings, que malgrat ser privats, no mereixen ser víctimes de l’incivisme; i 

consideren del tot necessari donar una resposta als veïns i comerciants que paguen els 

seus impostos. Per tant, demanen que les comunitats de veïns o comerços que ho 

reclamin puguin ser atesos pels serveis municipals per a la neteja de persianes i portes. 

Observa que el futur contracte per a neteja de pintades, atès que l’actual venç aquest 

any, inclourà els immobles catalogats, ja que s’ha detectat que aquests edificis no els 

neteja ni la propietat ni cap servei públic. 

Diu que el seu grup demana, a més, que s’incorpori al futur contracte de la neteja els 

serveis de neteja extemporània de pintades i grafits a particulars i comerciants que el 

sol·licitin. 

 

El Sr. CORONAS reconeix que el text de la proposició és impecable, tot i que ara, en la 

seva exposició, el Sr. Bou n’ha ampliat les demandes. Admet que hi demanen coses que 

si no les fa l’Ajuntament d’entrada sí que té previst fer-les, com és el cas de les pintades 

ofensives de caire polític o no. Així, confirma que hi ha uns serveis municipals que 

s’encarreguen de netejar-les, i entenen que estaria bé que la ciutadania conegués quin 
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cost té. 

Afegeix, però, que la iniciativa proposa una cosa que ja es fa, tot i que potser es pot fer 

millor; i puntualitza molt el fet que es tracti de missatges polítics o ofensius, ja que allò 

que és ofensiu per a uns potser no ho és per a d’altres. Observa, així, que ell pot 

considerar ofensiu que el Sr. Bou vingui a aquesta cambra amb el retrat del rei i el planti 

davant del seu escó, i fa notar que mai no ha preguntat si això ofenia algú, si a algú li 

molestava tenir al davant una figura que representa per a molts l’autoritarisme explícit i 

el no diàleg. 

Suggereix, en to irònic, que ja que el Sr. Bou diu que ni li agrada el pessebre de la plaça 

de Sant Jaume, el podrien fer aquí dins, ja que, per tenir, tenen el bou, el rei i les 

corones, i poden fer un càsting a veure qui fa de nen Jesús. I aprofita la broma per 

felicitar el pessebre que s’ha instal·lat enguany, i que genera una tendra nostàlgia que 

recomana a tothom. 

Reprenent el contingut de la proposició, apunta que a ell personalment l’ofèn que en 

espais de propietat municipal com el pàrquing del carrer de Santa Amàlia no es faci la 

neteja quan toca, cosa que entra en conflicte amb la salut pública dels usuaris; o que hi 

hagi dos o tres vehicles abandonats en un pàrquing públic, i que hi al·leguin que la grua 

no hi pot entrar perquè és privat. 

Reconeix que són coses com les que acaba d’esmentar les que el preocupen més que no 

pas una pintada, ja que sí que tenen incidència directa en la vida de les persones que 

viuen en aquests immobles de l’IM de l’Habitatge i que hi tenen plaça de pàrquing. I 

manifesta que això és a banda de la problemàtica social de determinats barris i que cal 

tractar-ho com toca. 

Finalment, esmenta una frase que va llegir en una paret i que li va semblar interessant: 

“Les parets callaran quan el poble sigui lliure”. I els convida a fer una reflexió. 

 

La Sra. VILA diu que voldria entendre on vol anar a parar el grup del PP amb aquesta 

proposició, ja que si allò que pretén és una ciutat més neta, que tingui cura del seu 

patrimoni, un Govern compromès amb el fet que sigui una realitat i que la ciutat faci 

més goig, assegura que el seu grup ho subscriu del tot. I recorda que van votar 

favorablement la nova contracta de la neteja, implicant-s’hi a fi que abordés moltes de 

les noves problemàtiques de les grans ciutats en aquest àmbit. 

Remarca que a Barcelona els serveis de neteja en tenen un d’específic de neteja de 

persianes, un altre per arrencar etiquetes i adhesius, alhora que es vetlla perquè a les 

parets no hi hagi missatges ofensius. Així doncs, pregunten on vol anar a parar el grup 

del PP amb aquesta proposició; i repeteix que si allò que pretén és, únicament, que la 

ciutat estigui més neta i l’espai públic més acurat, el seu grup hi pot votar a favor sense 

cap problema. 

Observa, però, que arran de la intervenció del Sr. Bou intueixen que té una doble 

intencionalitat, ja que si allò que pretén és posar els serveis de neteja al servei de la 

repressió, li diu que no es cregui que això acabarà amb un conflicte de caire polític. 

Igualment, fa notar que potser allò que volen és usar els serveis de neteja com a censura 

contra la llibertat d’expressió, contra una ciutadania que està indignada per la repressió, 

la vulneració dels drets civils i polítics, de les llibertats públiques, dels drets fonamentals 

i dels drets humans en aquesta ciutat, que és pionera en la qualitat i l’enfocament de com 

vol que sigui el gran consens de l’espai públic. 

Per tant, confirma al Sr. Bou que si allò que pretenen és utilitzar el servei de neteja com 

un element més de la repressió d’una ideologia, de cap manera no els faran costat. 
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El Sr. CORBACHO observa que el civisme és una política transversal, i fer una política 

per corregir i ajudar per a una societat més cívica i més comprensiva i, sobretot, més 

respectuosa amb el béns comuns, ha d’anar més enllà de ser exclusivament 

sancionadora. Així doncs, constata que l’educació i la sensibilització en valors cívics, i 

les campanyes de sensibilització, són aspectes essencials. Reconeix, però, que si es 

queden amb això només s’hauran quedat a la superfície. 

Observa, igualment, que l’obligació del compliment de la norma no necessàriament va 

en detriment de la llibertat individual i col·lectiva dels ciutadans; i afegeix que, en 

ocasions, l’exercici de la llibertat individual i la col·lectiva es pot exercir amb més 

garantia quan es compleix la norma. 

Remarca que, en aquest sentit, l’Administració està obligada també al compliment de la 

norma, a l’exigència de les ordenances que obliguen a tothom a la seva observació. I 

afegeix que l’Administració no ha de ser generosa en l’exercici del compliment de la 

norma si, prèviament, ha sabut desenvolupar la sensibilització, l’educació en valors i en 

civisme. 

Entrant en el contingut concret de la proposició, entén que exigeix que l’Administració 

sigui més proactiva, cosa que implica que ha de posar recursos econòmics, humans i 

materials per conservar els espais comuns com a espais neutrals que permetin a tothom 

gaudir de la convivència. 

Considera que és evident que l’Administració té recursos, però interpreta que ha de 

valorar posar-ne algun altre. Igualment, diu que resulta obvi que el privat ha de ser 

responsable de la seva activitat pròpia, que quan té una translació a allò públic res no 

impedeix que hi hagi la col·laboració publicoprivada. 

 

La Sra. PARERA observa que el debat d’aquest punt està anant per uns camins 

certament curiosos. En aquest sentit, manifesta que li preocupa molt el discurs que han 

fet els representants dels grups d’ERC i de Junts per Catalunya, que entén que és molt 

perillós, ja que va en la línia de decidir quines són les pintades, o les actituds 

vandàliques, que són acceptables, i quines no en funció de qui les hagi fet, i si 

coincideixen amb el que entenen per llibertat d’expressió o no. 

Considera que tot plegat és molt més senzill, ja que l’espai públic els pertany a tots i 

com a tal s’ha de respectar, i les primeres que ho han de fer han de ser les 

administracions públiques. Lamenta, però, que això no sigui així; i creu que han de fer 

una autocrítica seriosa i reconèixer que no són un bon exemple per a la ciutadania. 

Adverteix que el vandalisme no és una actitud permesa i s’ha de contrarestar amb 

actuacions preventives, i aplicant el compliment rigorós de les ordenances. Reconeix 

que, tal vegada, seria convenient revisar les ordenances i els protocols d’actuació. Diu 

que és evident que es fa neteja als espais públics on hi ha pintades, però el servei està 

pensat per a situacions “normals” en una ciutat de les dimensions de Barcelona; remarca 

que una altra cosa és que ara la situació no és normal, i com més aldarulls es produeixen, 

més vandalisme i més pintades. Considera, per tant, que potser cal adequar el servei per 

poder actuar amb més celeritat. 

Observa que en aquesta proposició hi ha un punt que els genera certs dubtes, com és 

l’actuació en la propietat privada. Precisa que és molt complicat per a l’Administració 

pública actuar sobre la propietat privada, però, d’entrada, hi estan d’acord; així, tot allò 

que sigui façana, portes de locals, de pàrquings o d’habitatges, si el propietari ho 

requereix ha de donar el consentiment explícit perquè el servei de neteja municipal 

actuï, i per tant hauria de ser una actuació immediata, i especialment en comerços, ja que 

la seva estètica externa els afecta econòmicament. 
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Per tot plegat, avança el vot favorable a la proposició, i aprofita per demanar una 

actuació contundent de l’Administració amb tota actitud vandàlica a la ciutat. 

 

El Sr. BADIA entén que, d’entrada, ha d’explicar què està fent aquest Ajuntament a fi 

de comprovar que moltes de les coses que demana el Sr. Bou ja s’estan complint. 

Precisa, en primer lloc, que el primer que s’han preguntat és què entenen concretament 

per pintada ofensiva, que inclou tota mena de grafits, pintades o escrits de caire xenòfob, 

homòfob, de creences religioses, o de gènere o esportiu l’objectiu de les quals és atacar 

un individu o un col·lectiu. 

Assenyala, doncs, que una vegada han definit què és una pintada ofensiva, actuen d’una 

altra manera que amb les que no ho són, d’ofensives. Comenta, en aquest sentit, que 

aquesta mateixa setmana han hagut de procedir en dues pintades tipificades com a 

ofensives, i que lamenta profundament; una al menjador social Gregal, a la rambla de 

Prim, que dimarts al matí es va trobar amb les persianes plenes de pintades nazis i creus 

gammades; i també s’han fet pintades al memorial del Camp de la Bota. 

Indica que la detecció d’aquest tipus de pintades es fa per tres vies: autodetecció per part 

dels serveis de neteja, per trucades ciutadanes i els avisos de la Guàrdia Urbana. 

Assenyala que, en general, d’ençà que en tenen coneixement, el temps de reacció és 

d’entre dos i set dies; però en el cas de les considerades ofensives, sempre s’intenta 

netejar-les el mateix dia en què en tenen coneixement, en horari diürn. 

Igualment, precisa que actuen en l’espai públic i en mobiliari urbà, però, 

malauradament, no poden actuar en l’espai privat, en les portes dels habitatges i 

pàrquings privats, ja que es posaria en risc l’Ajuntament de ser acusat d’envair un espai 

privat. Per tant, precisa que la legislació no els permet actuar en àmbits privats, però 

això no obstant, en l’ordenança de preus públics s’hi preveu la possibilitat que qualsevol 

particular pugui encarregar a l’Ajuntament el manteniment de la seva façana, de manera 

que l’habilita a fer la neteja en el cas que hi hagi pintades. 

Afegeix que l’Ajuntament també ha establert acords amb els eixos comercials per a la 

neteja de persianes a canvi que els comerços facin un manteniment de persianes i 

voreres; és a dir, s’estableix un acord de benefici mutu. 

Comenta, també, atès que el tema ha sortit, que l’Ajuntament no considera que els llaços 

grocs atemptin contra cap col·lectiu individual, ni que suposin un atac contra ningú, de 

manera que en aquests casos actuen amb la normalitat que es fa amb totes les pintades i 

s’aplica el protocol d’eliminació de la pintada entre dos i set dies. 

Concreta que el 2018 van actuar sobre 334.000 metres quadrats, i van fer 170.000 

actuacions, de manera que poden assegurar que la contracta de neteja està fent molta 

feina per mantenir la ciutat en bones condicions i màxima qualitat de l’espai públic. 

 

El Sr. BOU manifesta que està d’acord amb algunes de les qüestions que aquí han 

sorgit, i amb d’altres no. 

En primer lloc, assegura que lamenta molt que al Sr. Coronas el rei li pugui desagradar o 

causar ofensa, però li recorda que és el cap de l’Estat i estan a Espanya. Dit això, 

manifesta que allò ofensiu és una diana de 1,20 metres de diàmetre amb el seu nom al 

mig, que durant setmanes ha aguantat al carrer, i que no l’afecta només a ell sinó també 

als seus treballadors. Afirma que l’Ajuntament no va tocar la pintada en setmanes, i que 

ell tampoc no va tenir intenció de fer-ho, però. 

Observa, quant al “pessebre” de la plaça de Sant Jaume, que cal imaginació per 

interpretar- lo, ja que són caixes amuntegades, però assegura que ho respecta perquè és 

llibertat d’expressió, tot i que li preocupen, i molt, els 97.000 euros que ha costat. 
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Adreçant-se a la Sra. Vila, li diu que li ha fet gràcia que hagi assimilat el servei de neteja 

amb un servei de repressió, i diu que a veure si hauran de fer la neteja amb cascos i 

defenses. Addueix que la neteja no està barallada amb la llibertat, i retreu a la regidora 

que hagi fet una argumentació amb calçador per introduir la ideologia en la neteja. 

Demana, en aquest sentit, deixar de banda les ideologies de cadascú, i remarca que ell 

personalment no està afiliat a cap partit polític perquè cap no li agrada prou. 

Agraeix al Sr. Corbacho la seva intervenció; i a la Sra. Parera li reconeix que té raó, però 

diu que una façana és un bé comunal i, per tant, entén que s’hi pot fer una intervenció de 

neteja, demanant-ho prèviament com ha explicat el Sr. Badia. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé arran de l’afirmació del Sr. Bou que durant setmanes hi 

ha hagut una diana amb el seu nom, a la qual cosa el regidor li respon que ell no té la 

intenció d’alarmar. 

Dit això per part del Sr. Bou, la Sra. ALCALDESSA ratifica que és inacceptable que hi 

hagi una pintada amb una diana i el nom del regidor Bou o el de qualsevol persona, però 

li diu que, sense alarmisme, els ho havia d’haver comunicat de seguida perquè 

l’esborressin. 

 

El Sr. CORONAS demana a la Sra. Parera que no li atribueixi paraules que no ha dit, i li 

assegura que troben absolutament intolerable la diana amb el nom del Sr. Bou, com 

també moltes altres formes d’expressió que consideren que no són tolerables. 

Reitera, doncs, la condemna a aquesta mena de pintades, accions o pressions personals 

que pugui rebre qualsevol representant públic o qualsevol ciutadà o ciutadana. 

 

La Sra. VILA expressa el vot contrari a la proposició. 

 

La Sra. PARERA addueix que no es tracta de diferenciar si hi ha una pintada 

personalitzada o no; i diu que li sembla, arran dels discursos que ha pogut sentir per part 

d’alguns grups, que entenen que la llibertat d’expressió empara actituds vandàliques, 

cosa que ella nega amb rotunditat i creu que tots ho haurien de tenir clar. 

 

El Sr. BADIA lamenta al seu torn la pintada contra el Sr. Bou. I anuncia el vot en contra 

de la proposició perquè considera que el pla vigent és correcte i que fa molt bona feina. 

Diu que confia que aquest vot contrari no s’interpreti com que es desentenen de la 

neteja. 

 

ES REBUTJA aquesta proposició/declaració de grup amb trenta-tres vots en contra —

emesos pels Srs. i les Sres. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, 

Rabassa, Serra i Tarafa, els Srs. i les Sres. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, 

Marí, Marcè i Alarcón, pels Srs. i les Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, 

Baró, Sendra, Zañartu, Buhigas i Castellana, i també pels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, 

Vila, Mascarell i Martí Galbis—, i vuit vots a favor de la resta de membres del 

consistori. 

 

Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi: 

 

4. – (M1923/311) Instar el Govern municipal a proposar i aplicar de forma urgent un decàleg 

de mesures per pal·liar i revertir durant els propers mesos, especialment mentre duri la 

campanya de Nadal, la caiguda en la facturació de molts comerços, així com els 
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desperfectes ocasionats al mobiliari comercial, durant les protestes i aldarulls que ha 

viscut la ciutat aquesta tardor. Aquestes actuacions haurien de tenir en compte els deu 

districtes de la ciutat, amb especial atenció a les zones més afectades pels aldarulls, les 

ocupacions il·legals de la via pública o els talls de carrers, amb l’objectiu de retornar a 

l’economia de la ciutat la confiança per invertir la tendència que està portant l’economia 

catalana, i especialment la de Barcelona, a perdre més de 460 milions d’euros, amb un 

fort perill de pèrdua d’ocupació. Aquestes mesures haurien d’incloure, entre d’altres, 

noves accions de promoció amb més dotació pressupostària, més jornades de comerç al 

carrer i una reconsideració de l’augment projectat de la taxa de terrasses per al 2020, 

sense oblidar la importància del manteniment de l’ordre públic per garantir l’activitat 

econòmica i l’ocupació. 

 

El Sr. VALLS es remunta als episodis d’inseguretat a la ciutat d’aquest estiu passat, amb 

el consegüent desprestigi de Barcelona en la premsa internacional; i constata, igualment, 

que la problemàtica no es limita al sector turístic, sinó que afecta tota la ciutadania, a 

tots els districtes i barris. 

Reconeix que s’està actuant, però també que cal continuar fent-ho per obtenir resultats. 

Continua dient que aquesta tardor, sense tenir resolt el problema de la inseguretat, que 

reconeix que és a llarg termini, s’han trobat el problema que suposa la incapacitat d’uns 

quants d’acatar una sentència judicial dictada pels tribunals d’una democràcia sòlida i 

homologable com és la d’Espanya; amb el posterior impacte negatiu dels aldarulls en 

termes econòmics que, segons un estudi recent, s’eleven a 460 milions d’euros per al 

conjunt de l’economia catalana. 

Qualifica la situació de molt greu, però encara considera més greu haver permès que 

persones grans, veïns de les zones afectades o petits comerciants passin por. Constata 

que a la crisi d’inseguretat s’hi ha sumat la fase violenta de la crisi del procés. Reitera, 

com ja han tingut oportunitat de parlar, que a tot plegat s’hi ha afegit el problema de 

l’ocupació il·legal de la via pública a la plaça de la Universitat, i la pregunta, sense 

resposta encara, de què passarà si això es torna a produir. 

Fetes aquestes observacions prèvies, se centra en l’afectació que tots aquests fets que ha 

esmentat han causat en el comerç, i per la manca de suport institucional. Comenta que 

en algunes trobades que han tingut amb comerciants els han explicat que se senten 

abandonats, i que això no és només una percepció subjectiva, sinó que es reflecteix en la 

seva facturació dels darrers mesos, que s’ha vist molt alterada, i que ha arribat en el 

sector de la restauració a davallades del 50% que fan perillar la seva viabilitat 

econòmica i els llocs de treball. Recorda que darrere del comerç hi ha ocupació i també 

el fet que proporciona vida als barris. Concreta que a Barcelona 150.000 persones viuen 

gràcies al comerç. 

Afegeix, sense voluntat de ser massa pessimista, que hi ha males previsions 

econòmiques per part d’alguns organismes internacionals, així com el fet que els 

indicadors macroeconòmics apunten cap a una nova recessió o, com a mínim, a una 

davallada del creixement. Per això, insta el Govern municipal a aplicar de forma urgent 

un decàleg de mesures per pal·liar i revertir la situació els propers mesos, especialment 

mentre duri la campanya de Nadal, però amb visió estratègica a llarg termini. 

En conseqüència, també demana una reconsideració en el marc de les negociacions de 

les ordenances fiscals de l’augment projectat en la taxa de terrasses per a l’exercici del 

2020, sense oblidar la necessitat de mantenir l’ordre públic i el compliment de la llei. 

Apunta que recorda això perquè molts comerciants tenen la sensació que han de ser ells 

que han de complir la llei, per exemple l’ordenança de terrasses, però, a canvi, quan es 

produeix una ocupació de la via pública, la llei no es compleix. 
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Així doncs, reclama al Govern municipal atenció i dedicació envers el comerç. Recorda 

que d’aquesta qüestió va parlar el primer tinent d’alcaldia al Summit Barcelona Oberta; 

tot i que entén que la solució no vindrà de paraules amables, sinó de fets, de més dotació 

pressupostària i menys impostos i una visió estratègica. 

 

El Sr. CASTELLANA observa que estan repetint el debat que ja van mantenir en 

comissió, però que en aquest cas inclou aspectes nous. Diu, en aquest sentit, que el fet 

d’anar afegint qüestions en una proposició pretén dotar-la de més contingut i de més 

qualitat, quan en realitat el que fa és descentrar el debat i, a parer seu, evidenciar manca 

de rigor a l’hora de fer les anàlisis correctes a fi de prendre les millors decisions, en 

aquest cas per al sector comercial, per als veïns i veïnes, per al sector de la cultura i per a 

tots els sectors que necessiten ajuda d’aquest Ajuntament. 

Recorda que quan es va presentar la proposta en comissió el seu grup hi va votar a favor, 

atès que se centrava en ajudes per al sector comercial que, de fet, ja s’estan donant, i que 

consideren que poden ser de més intensitat, alhora que creuen que s’haurien d’estendre a 

sectors com el cultural. Tanmateix, constata que en aquesta ocasió s’entra en altres 

debats que, com ja ha dit, evidencien manca de rigor. Addueix que barrejar terrasses 

amb noves actuacions de dotació pressupostària, ocupacions il·legals de la via pública 

amb foment del comerç als deu districtes de la ciutat no té massa sentit. 

Precisa, quant a les terrasses i també molts altres àmbits, que els acords que 

autènticament beneficien són els que s’obtenen negociant i treballant amb tots els actors 

implicats. Diu, en aquest sentit, que el seu grup s’ha reunit amb tothom aquests dies, i 

han fet una feina intensa a fi de valorar l’estat de la ciutat; i manifesta que els agents 

econòmics en el Summit Barcelona Oberta, a què ha al·ludit el Sr. Valls, els van 

demanar que anessin a les causes i que, evidentment, cal afrontar les conseqüències, 

entre les quals els aldarulls. Aprofita per fer un incís en aquest cas, per recordar que 

també es va produir violència i destrosses per part dels cossos policials. 

Així doncs, remarca que les causes els demanen diàleg, asseure’s a la taula de 

negociació, que és el que ERC fa mesos que reclama sense trobar mai interlocutor. 

Entén que poden optar per continuar posant pedaços a conseqüències concretes, a 

aldarulls concrets que ja han dit reiteradament que no compartien, però afirma que allò 

que està fora de dubte és que si mai no entren a les causes cronificaran una situació que 

pot acabar afectant a llarg termini l’evolució de l’economia de la ciutat. 

Conclou dient que els més de dos milions de catalanes i catalans que volen la 

independència no desapareixeran i, per tant, un dia o altre s’hauran d’asseure i parlar-hi, 

tal com també els demanen els sectors econòmics. 

 

La Sra. MUNTÉ confirma que el seu grup comparteix la preocupació i l’interès pel 

comerç i l’activitat econòmica de la ciutat, tal com demostra que han treballat formulant 

propostes a fi d’acarar millor els reptes que té; i, com no pot ser d’altra manera, són 

partidaris d’una Administració que acompanyi i sigui facilitadora. 

Això no obstant, diu que tenen clar que aquesta proposició és oportunista per diferents 

motius, en primer lloc perquè situa en el mateix context la crisi d’inseguretat que va 

patir Barcelona l’estiu passat i la reacció que s’ha produït arran de la sentència del 

Tribunal Suprem (TS), que ha condemnat a més de cent anys persones honorables i 

innocents. I afegeix que també és oportunista perquè, quan es parla de garantir l’activitat 

econòmica i l’ocupació, en definitiva la competitivitat del comerç de la ciutat, cal obrir 

els ulls i, necessàriament, s’han de denunciar tots els incompliments, manca de 

compromís amb infraestructures i amb recursos econòmics a què els sotmet l’Estat. 

Afirma que la preocupació que manifesta el Sr. Valls pel comerç també els agradaria 
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veure-la traslladada davant la manca d’inversió per construir el corredor mediterrani, per 

reclamar les inversions pendents i la vergonyant taxa d’execució del Pla de rodalies, o el 

Pla d’actuacions prioritàries. Afegeix que voldrien veure com el Sr. Valls es lamenta per 

la recentralització constant de l’estat quant a l’aeroport del Prat, que l’aparta 

d’importants rutes internacionals i, en conseqüència, també li fa perdre competitivitat; i 

afegeix que els agradaria sentir-los parlar alguna vegada del dèficit fiscal que pateix el 

país, i com això perjudica el conjunt de Catalunya, però també la ciutat de Barcelona en 

la seva competitivitat i activitat econòmica. 

Conclou, per tant, que si parlen d’afectacions del comerç han de parlar de totes les 

afectacions, i no només d’aquelles que interessin a alguns perquè consideren que els 

poden aportar rèdit electoral. 

 

La Sra. GUILARTE diu que no sap, sincerament, si els grups d’ERC i Junts per 

Catalunya s’escolten quan parlen, ja que el seu discurs no pot ser més provocador ni més 

confrontador. Diu que l’únic que els importa és allò que tingui a veure amb els seus 

objectius secessionistes, de manera que el fons de les reclamacions i de les propostes 

que es porten al Ple els resulta absolutament irrellevant. 

Pel que fa a la proposició que els ocupa, remarca que el seu grup ja ha presentat diverses 

iniciatives en la mateixa línia, i que també incloïen alguns punts que recull aquesta, de 

manera que confirma que hi votaran a favor. Recorda que la setmana passada es va 

aprovar per unanimitat a la Comissió d’Economia un pla urgent d’impuls al comerç que 

va proposar el Govern municipal, i que confien que es posi en marxa immediatament. 

Reconeix que els perjudicis i els danys que han causat les protestes violentes, els talls de 

vies urbanes i l’acampada il·legal de la plaça de la Universitat per part dels radicals 

separatistes —observa que igual que ella és constitucionalista, ells són separatistes, i no 

entén per què hi veuen un biaix pejoratiu en la definició—. Afegeix que a això se suma 

la passivitat que durant setmanes ha tingut el Govern de la ciutat, tal com els han fet 

constar els mateixos comerciants; i recorda al Sr. Batlle la carta oberta que va redactar 

Barcelona Oberta per mirar que el Govern reaccionés. 

Insisteix que cal aplicar mesures concretes i mitjans materials, com les que fa uns minuts 

ha presentat el seu grup en la seva proposició que, lamentablement, ha estat rebutjada 

perquè ha quedat ben clar que reclamar tolerància zero amb els qui cometen il·legalitats 

i actuen de manera incívica no agrada al Govern municipal. I afegeix que la reprovació 

d’aquells que pertorben l’activitat comercial i la quotidianitat de la ciutadania no 

encaixa bé amb els objectius del Govern municipal. Retreu que la inacció del Govern 

amb el petit comerç i en defensa dels seus interessos ha estat un dels grans problemes 

que hi ha hagut durant aquestes darreres setmanes. 

Confirma que el seu grup coincideix plenament en la necessitat de donar sempre suport 

al sector del comerç, que és clau a la ciutat, i que crea ocupació directa i indirecta, 

proporciona seguretat a la ciutat, dona vida als barris i als carrers. 

 

El Sr. BOU valora que la proposició recull el contingut d’algunes propostes i precs 

presentats pel seu grup, i altres, en la Comissió d’Economia i Hisenda. Comenta que el 

seu grup va portar-hi el mes d’octubre, atenent les reclamacions del gremi de 

restauració, un prec per demanar a la Regidoria de Comerç que destinés una partida 

extraordinària a promoure el sector de la restauració afectat pel descens important de la 

facturació com a conseqüència de la crisi d’inseguretat que va patir Barcelona durant 

l’estiu passat. Recorda que, lamentablement, el Govern no va acceptar el prec. I afegeix 

que en la sessió de la setmana passada de la mateixa comissió, el seu grup i també els de 

Ciutadans i Barcelona pel Canvi van portar iniciatives per fer front als danys econòmics 
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que han suposat per al comerç els aldarulls provocats pels radicals separatistes. 
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Remarca que als desperfectes causats en multitud d’establiments comercials i de 

restauració cal sumar-hi el descens de la facturació per haver hagut de tancar els locals 

abans d’hora o, fins i tot, per impossibilitat d’aixecar la persiana o de poder muntar les 

terrasses, a més de l’efecte dissuasiu en la clientela causat pels aldarulls. 

Posa en relleu que, en tots els casos, la resposta del Govern municipal va ser decebedora 

i, per començar, el Govern encara no ha ofert una xifra oficial dels danys causats al 

comerç. Observa, doncs, que si desconeixen la magnitud dels danys, encara és més 

difícil trobar una solució en forma d’una partida pressupostària excepcional, ni tampoc 

cap mesura ambiciosa. 

Precisa que, en aquest sentit, el seu grup proposa cinc mesures, que són l’aprovació del 

Pla d’actuació urgent en la pavimentació pública; aprovar una partida extraordinària per 

promocionar el sector comercial i de restauració de les zones afectades pels aldarulls; 

impulsar una campanya a la resta d’Espanya per recuperar el turisme nacional perdut pel 

procés separatista i la crisi d’inseguretat; i, finalment, la mesura que considera més 

important de totes ha de ser deixar de posar-se de perfil i posicionar clarament la ciutat 

al marge del procés separatista. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix, en primer lloc, l’acceptació de les esmenes que han fet a la 

proposició en dos punts que dificultaven pronunciar-se favorablement sobre la iniciativa. 

Ratifica, doncs, que el seu vot serà favorable, com ho va ser en la darrera sessió de la 

Comissió d’Economia i Hisenda en la proposició que va presentar la Sra. Parera i que 

anava en la mateixa línia que aquesta. 

Fa avinent que, un cop acceptades les dues esmenes esmentades, la proposta és molt 

similar a la presentada en comissió i que tothom va votar a favor, inclosos els grups 

d’ERC i Junts per Catalunya que, incomprensiblement, en comptes de parlar de comerç 

avui es dediquen a parlar del procés. 

Com ja va dir en aquella ocasió, reitera que els preocupa —i com a ajuntament hi han 

treballat intensament— mitigar els impactes negatius que els fets extraordinaris dels 

darrers mesos han tingut sobre el comerç, la restauració i les empreses de serveis, sobre 

la petita economia, que és la que fa gran la ciutat. En conseqüència, consideren que 

aquests fets extraordinaris requereixen respostes extraordinàries, i així ha estat. Constata 

que hi ha hagut una resposta exemplar dels serveis municipals de neteja i de 

manteniment per recuperar en el menor temps possible l’espai públic de la ciutat i 

garantir el dret a la mobilitat. Igualment, explica que s’ha fet un reforç contundent de la 

campanya de Nadal, malgrat que els procediments de contractació pública no ajuden a 

implementar noves mesures de manera immediata, i perquè tenen uns pressupostos 

prorrogats des del 2018. 

Precisa que la campanya de Nadal ha estat la primera oportunitat per passar pàgina i, 

sobretot, per reforçar els sectors del comerç, la restauració i la petita economia. Indica 

que s’ha fet un increment del 20% del cost total destinat a la campanya de Nadal 

respecte al pressupost aprovat el 2018, i ho han fet per iniciativa pròpia, però 

especialment parlant-ne amb els comerciants. En conseqüència, diu que no entrarà en la 

qüestió si el Govern està fent coses o no, perquè no han de convèncer els membres 

d’aquest consistori sinó els comerciants. 

Afegeix que en aquesta campanya nadalenca, que han presentat aquesta setmana, s’ha 

volgut destacar que Barcelona brilla amb llum pròpia, amb 100 quilòmetres de carrers 

il·luminats, mitja hora diària més de llums encesos, noves incorporacions d’indrets com 

la plaça d’Urquinaona, la via Laietana, la superilla de Sant Antoni i un nou acte d’encesa 

a Nou Barris. I, a més, explica que han il·luminat carrers afectats per obres de llarga 

durada, i dins del Pla de barris s’han il·luminat 43 carrers, i s’ha fet una edició especial 
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del Barcelona Night Tour; des de l’àmbit de Comerç s’ha reforçat la dinamització dels 

carrers amb 11 activitats de gran format en cada districte que se sumen a les activitats 

pròpies de districte, promovent valors barcelonins i posant en relleu l’oferta comercial 

de cada zona, entre les quals hi ha l’encesa de llums de Nadal a Sant Andreu amb el 

grup Dagoll Dagom, així com una campanya extraordinària per convidar els barcelonins 

a redescobrir el centre de la ciutat. 

Conclou, per tant, que estan treballant d’una manera molt intensa, i comparteix que no 

només ho han de fer per Nadal. 

 

El Sr. VALLS diu que ell ha recordat els fets, i que quan parlen amb els comerciants, 

amb Barcelona Oberta, amb el Gremi de Restauració hi sorgeixen totes les opinions 

polítiques, però destaca la seva preocupació per l’acumulació de fets. 

Observa que hi ha qui ha dit que les forces de seguretat destrueixen la ciutat, o de 

l’aeroport del Prat, i suposa, irònicament, que la seva ocupació pels CDR i els 

independentistes era un acte d’amor envers aquest gran equipament. 

Finalment, dona les gràcies a la regidora Ballarín per les mesures que acaba d’explicar, 

però remarca que allò que realment necessiten és una política per a aquest sector 

econòmic de llarg termini. 

 

El Sr. CASTELLANA remarca que han parlat de comerç i d’economia i d’allò que els 

demanen els comerciants: diàleg i tornar a la política. Reclama no caricaturitzar el que 

passa a Barcelona, que és el que realment fa mal al comerç. I apunta que una altra 

premissa essencial és millorar el turisme que visita la ciutat. 

 

La Sra. MUNTÉ replica a la Sra. Ballarín que qui ha parlat del procés en la seves 

intervencions i qui ho ha barrejat tot ha estat el Sr. Valls, i comprèn que no s’hi vulguin 

enfrontar perquè és l’artífex d’aquest Govern municipal. 

Confirma, tanmateix, que el seu grup sempre estarà a favor del comerç, i per aquest 

motiu van votar a favor en la Comissió d’Economia i Hisenda d’una iniciativa similar; i 

per això també plantegen sempre que poden iniciatives en aquesta línia. Però reitera que 

en aquest cas concret el seu vot és contrari. 

 

La Sra. GUILARTE observa a la Sra. Ballarín que en el seu gran esforç ha oblidat el 

carrer de Balmes, al costat de la plaça de la Universitat. I aprofita per informar-li que 

muntaran un pessebre alternatiu a la zona de la Diagonal perquè els ho han demanat els 

comerciants; i precisa que és alternatiu al de la plaça de Sant Jaume, ja que per a la 

recollida de trastos ja estan establerts uns dies a la setmana. 

Comenta, igualment, que han presentat al·legacions contra l’augment abusiu de les taxes 

de terrasses, que segons la zona de la ciutat pot arribar a incrementar-se entre un 10% i 

un 20%. 

Adverteix que el Govern té l’obligació de garantir els drets dels qui amb el seu esforç 

aixequen la ciutat, i que el comerç és un nucli vertebrador i un senyal d’identitat de 

Barcelona, i reclama novament que hi donin suport. 

 

El Sr. BOU confirma que el seu grup vota a favor de la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN observa que aquí tot va d’alternatives, pessebres alternatius, 

votacions alternatives i contradictòries amb les quals es van expressar ara fa una 

setmana en comissió. Per tant, creu que costa d’entendre de què estan parlant uns i 

altres; així, el Govern de la ciutat parla de comerç, i està a favor del diàleg, de 
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l’estabilitat i del suport continuat al sector mitjançant apostes estratègiques per a la seva 

professionalització, perquè aprofiti els avantatges de les noves tecnologies. I remarca 

que també aposten per la seguretat i, en aquest sentit, recorda que s’incrementen les 

places de la Guàrdia Urbana, es fa una acció més coordinada, i ja comença a revertir la 

situació de la seguretat a la ciutat. 

Per tant, demana que si parlen de comerç, se centrin en el tema, ja que és el millor favor 

que poden fer a aquest sector i a la petita economia de la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA aprofita per recordar que tothom està convidat a la inauguració 

del pessebre de la plaça de Sant Jaume, que és el pessebre artístic, i al tradicional que 

cada any es fa a l’Ajuntament, i confia que puguin opinar amb coneixement de causa. 

 

S’APROVA aquesta proposició/declaració de grup amb quinze vots en contra —emesos 

pels Srs. i les Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, 

Buhigas i Castellana, i també pels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí 

Galbis—, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

Instar el Govern municipal a proposar i aplicar de forma urgent un decàleg de mesures 

per pal·liar i frenar durant els propers mesos, especialment mentre duri la campanya de 

Nadal, la caiguda en la facturació de molts comerços, així com els desperfectes 

ocasionats al mobiliari comercial, durant les protestes i aldarulls que ha viscut la ciutat 

aquesta tardor. Aquestes actuacions haurien de tenir en compte els deu districtes de la 

ciutat, amb una atenció especial a les zones més afectades pels aldarulls, les ocupacions 

il·legals de la via pública o els talls de carrers, amb l’objectiu de retornar a l’economia 

de la ciutat la confiança per invertir la tendència que està tenint l’economia catalana, i 

especialment la de Barcelona, a perdre oportunitats, amb un fort perill de pèrdua 

d’ocupació. Aquestes mesures haurien d’incloure, entre altres, noves accions de 

promoció amb més dotació pressupostària, més jornades de comerç al carrer i una 

reconsideració de l’augment projectat de la taxa de terrasses per al 2020 en el marc de 

les negociacions de les ordenances fiscals, sense oblidar la importància del manteniment 

de l’ordre públic per garantir l’activitat econòmica i l’ocupació. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

del Grup Municipal d’Esquerra Republicana: 

Única. – (M1923/297) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar la Generalitat de Catalunya 

perquè aprovi i publiqui amb la màxima brevetat possible el Decret de reglament turístic 

de Catalunya, i perquè aquest decret estableixi, tal com preveu el projecte fet públic: a) 

que les llars compartides són una activitat turística quan la cessió de les habitacions té 

lloc per un màxim de 31 dies consecutius; b) que el nombre màxim de persones 

beneficiàries de la cessió simultàniament sigui de quatre; c) que l’habilitació 

administrativa de l’activitat ha de correspondre exclusivament als ens locals, els quals 

hauran d’efectuar la corresponent inscripció en el Registre de turisme de Catalunya; d) 

que reforci jurídicament la possibilitat de modular la regulació per part dels municipis 

mitjançant condicions del lloguer d’habitacions (temporalitat, freqüència, nombre 

màxim de clients, ubicació, habilitació única al propietari, etc.); e) que faciliti la 

revocació del títol habilitant en cas d’incompliments reiterat dels HUT i lloguer 

d’habitacions; i f) l’obligatorietat que, per motius de seguretat, les plataformes 
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transfereixin les dades dels hostes. 2. Instar el Govern municipal a preparar amb la 

màxima diligència una ordenança que reguli les llars compartides, la qual, entre altres 

coses, hauria d’establir: a) l’obligació d’obtenir un títol habilitant de l’Ajuntament, el 

qual farà la corresponent inscripció al Registre de turisme de Catalunya; b) les 

condicions d’habitabilitat i higiene mínimes que han de tenir les llars on es produeix la 

cessió i les habitacions cedides; c) els requisits que ha de complir el propietari per 

minimitzar les molèsties ocasionades als veïns, incloent-hi l’obligació de disposar, en els 

casos en què es llogui més d’una habitació o a més de tres persones simultàniament, 

d’un servei de sonometria que mesuri el soroll i intervingui quan se superin determinats 

nivells; d) el règim d’inspecció, incloent-hi l’obligació del propietari a facilitar-la; i e) 

un règim sancionador que inclogui la possibilitat de l’extinció del títol habilitant, tal 

com preveuen l’article 50 bis de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya i l’article 631-

6 del Projecte de reglament. 3. Instar el Govern municipal a introduir en la normativa 

urbanística les disposicions adients perquè l’impacte de les llars compartides sobre el 

mercat de l’habitatge siguin mínimes. 4. Instar el Govern municipal a traslladar a les 

plataformes en què es produeixen la major part dels anuncis de llars compartides i 

d’HUT que no tolerarà sota cap concepte que es produeixin anuncis referits a la ciutat de 

Barcelona sense el corresponent número de Registre de turisme de Catalunya, i a 

estudiar i fer públiques les mesures que emprendrà per garantir-ho. 5. Instar el Govern 

municipal a aprovar, al més aviat possible, una ordenança sobre els HUT que en 

minimitzi l’impacte sobre els veïns de l’immoble on estan situats, establint, entre altres 

coses: a) l’obligació de disposar d’un servei de sonometria que mesuri el soroll i 

intervingui quan se superin determinats nivells; b) el règim d’inspecció, incloent-hi 

l’obligació del propietari a facilitar-la, i c) un règim sancionador que inclogui la 

possibilitat de l’extinció del títol habilitant, tal com preveuen l’article 50 bis de la Llei 

13/2002 de turisme de Catalunya i l’article 631-6 del Projecte de reglament. 

 

El Sr. PUIG fa avinent que aquesta és la segona proposta que presenta el seu grup 

respecte a temes turístics, i celebra haver-la pogut transaccionar amb els grups de 

Barcelona en Comú, el PSC i Junts per Catalunya. 

Destaca que el seu grup dona molta importància la turisme, i lluny de criminalitzar-lo o 

demonitzar-lo allò que pretenen és destacar una de les activitats rellevants a la ciutat, i 

consideren que el millor que poden fer per prestigiar el turisme davant la mateixa 

ciutadania és ordenar-lo; i també que el millor que poden fer en defensa dels empresaris 

turístics que fan bé les coses és lluitar contra els que no ho fan, o contra els qui 

representen una competència deslleial. 

Precisa que amb aquesta proposició pretenen atacar la que és, probablement, la màxima 

perversió que es produeix en matèria turística a Barcelona, i que és la conversió de llars 

en pensions clandestines com a pretesa economia col·laborativa, aprofitant el buit legal 

que suposa que la cessió d’habitacions no està regulada. En aquest sentit, celebra la 

imminent publicació d’un decret de la Generalitat mitjançant el qual la cessió 

d’habitacions serà declarada una activitat turística i, per tant, estarà sotmesa a la 

regulació en la matèria. 

Indica que, en aquesta línia, amb aquesta proposició insten la Generalitat, d’una banda, a 

publicar aquesta regulació, sobre la qual Barcelona en Comú els ha avisat de la 

necessitat que precisi més clarament que habilita l’Ajuntament a regular l’activitat, cosa 

que han incorporat a la proposta. Apunta que, d’altra banda, amb aquesta iniciativa 

també insten el Govern municipal a posar-se les piles i que actuï, des del primer moment 

que obtinguin la cobertura legal, redactant una ordenança que reguli aquesta mena 

d’activitats, cosa que ha d’incloure els règims inspector i sancionador i, com permet la 
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Llei de turisme de Catalunya, la revocació dels títols habilitants. Afegeix que també li 

demanen que aprovi una normativa urbanística per fer que l’impacte de la cessió de llars 

compartides sigui mínim sobre el mercat de l’habitatge; i que aquest Ajuntament obligui 

les plataformes que comercialitzen aquestes llars a actuar segons preveu la Llei de 

turisme de Catalunya, i que incloguin sempre el número de registre de l’habitatge que es 

comercialitza. 

Manifesta que amb tot això pretenen aconseguir, en primer lloc, evitar l’impacte que 

representa actualment la cessió de llars compartides que es fa fraudulentament sobre el 

mercat de l’habitatge. Observa que si això té èxit, s’aconseguirà que milers de llars que 

s’han sostret del mercat de lloguer a llarg termini hi tornin. Addueix que no estan en 

condicions ara com ara de quantificar el nombre precís de llars que fan aquesta activitat, 

però saben que en són milers. 

Assenyala que, en segon lloc, han de millorar l’experiència vital de milers de 

barcelonins que conviuen en immobles amb llars on se cedeixen habitacions, i que es 

veuen perjudicats per les molèsties que pot produir l’activitat. 

En tercer lloc, confirma que allò que també pretenen amb la proposició és lluitar contra 

l’economia subterrània, que escapa a la fiscalitat i a la regulació laboral, ja que en un 

establiment legal els treballadors estan protegits per un conveni col·lectiu, cosa que no 

passa en el cas que els ocupa. 

Finalment, vol deixar clar que el seu grup no té res en contra de l’economia 

col·laborativa, i que els sembla molt bé que una persona pugui cedir una habitació de la 

seva llar a tercers; però d’allò que estan en contra és que sota l’aparença d’aquesta 

economia col·laborativa s’estiguin compartint milers de llars a tota Catalunya 

convertides en pensions clandestines. 

 

La Sra. ARTADI confirma que és una realitat que el sector turístic és dinàmic a 

Barcelona; i també la irrupció de la tecnologia, que ha generat noves formes de 

comercialitzar el producte turístic. Igualment, destaca que l’economia col·laborativa ha 

fet sorgir noves fórmules d’allotjament turístic. 

En conseqüència, diu que estan absolutament d’acord amb la necessitat d’establir una 

regulació que s’adapti a aquesta realitat, i que generi garanties per a tothom, ja que això 

beneficia la ciutat i la seva sostenibilitat. 

Recorda que aquest procediment ja es va seguir amb els apartaments turístics, i durant el 

mandat de l’alcalde Trias s’hi va començar a posar limitacions, i després s’ha treballat 

molt per evitar la il·legalitat d’aquests allotjaments; i ara els toca acarar el fenomen de 

les habitacions en llars particulars, que s’estima que podrien ser prop de quinze mil les 

que actualment es comercialitzen a l’àrea metropolitana. En aquest sentit, fa notar que el 

Decret de turisme de la Generalitat, ara com ara, no regula aquest fenomen i, per tant, no 

se sap si es poden qualificar d’il·legals o d’alegals, i això impedeix establir quines 

condicions han de tenir aquests allotjaments, que hi hagi control i inspecció, i sancions 

si escau. Per tant, constata que la situació genera inseguretat jurídica a tothom. Per tot 

plegat, valoren positivament aquesta proposició. 

Comenta, seguidament, que falta molt poc per a l’aprovació del Reglament de turisme 

de Catalunya, que ja incorporarà el lloguer d’habitacions com a producte turístic, i 

malgrat que la seva tramitació hagi estat excessivament llarga, ha suscitat molt d’interès 

i s’hi han presentat prop de quaranta escrits d’al·legacions que en palesen la importància 

a escala social i econòmica. Per tant, diu que consideren que ara és el moment d’establir 

les responsabilitats de cadascú, i modular com ha de ser l’aplicació d’aquestes 

habitacions a la ciutat, tenint en compte les característiques urbanístiques pròpies i les 

del mercat d’habitatge i del fenomen turístic. 
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Insisteix que cal incidir especialment en els aspecte de control i inspecció, i en el règim 

sancionador a fi d’evitar abusos i allotjaments encoberts. 

 

El Sr. CORBACHO, en primer lloc, expressa el desig que aquesta iniciativa tingui 

millor sort que la que va aprovar el Plenari el 24 de febrer de 2017, presentada pel 

regidor Koldo Blanco, del grup de Ciutadans, i que fins en el dia d’avui encara no s’ha 

tirat endavant perquè necessita el paraigua del desenvolupament normatiu per part de la 

Generalitat. 

Diu que vol creure, per tant, que quan ERC i Junts per Catalunya donen suport a aquesta 

proposició, i atès que són les formacions que governen la Generalitat, és perquè saben 

que no correrà la mateixa sort que la iniciativa esmentada. Insisteix que vol pensar que 

ERC presenta la proposta no només amb els bons propòsits que ha expressat, i que 

comparteix en termes generals, ja que la intervenció del Sr. Puig ha estat summament 

detallista, i fins i tot discutible competencialment en algun aspecte. Això no obstant, la 

considera del tot assumible. 

Confia que quan es desenvolupi la norma pel Decret de reglament turístic de Catalunya, 

el proper titular no sigui que la Sra. Sanz es continua queixant perquè el Govern de la 

Generalitat no té en compte les opinions d’aquest Ajuntament; i tampoc que el director 

general de Turisme repliqui que no és cert perquè ja hi ha mantingut 28 reunions. 

Observa, doncs, que o bé el director general no sap amb qui s’ha reunit, o bé desconeix a 

qui fa referència la Sra. Sanz. 

Remarca que, tant si és una cosa com l’altra, una norma com la que es pretén ha de tenir 

després un desenvolupament per part de l’Administració local; i entén que és raonable 

que qui l’hagi de redactar tingui en compte l’Administració local, especialment aquesta. 

Reconeix que les coses han canviat, i allò que antigament es feia de llogar una habitació, 

avui ha esdevingut un sector econòmic i, com a tal, cal regular-lo. 

 

El Sr. BOU manifesta la seva sorpresa pel fet que en el text original de la proposició es 

demana que el Govern municipal insti la Generalitat a incorporar en el Reglament de 

turisme, que està a punt de ser aprovat, determinades modificacions sobre les llars 

compartides, i remarca que la formació del grup proposant forma part del Govern de la 

Generalitat. Pregunta, doncs, si ja han demanat això als seus companys de partit. Entén 

que seria lògic que ja ho haguessin parlat prèviament. 

Tanmateix, diu que la incongruència no acaba aquí, i també demanen en la proposta la 

redacció d’una ordenança de llars compartides que incorpori un seguit de requisits que, 

segons diuen, calen per regular la figura. 

Afirma que la proposició és jurídicament inconsistent, en primer lloc perquè caldrà 

veure com es desenvolupa el Reglament de turisme, llargament esperat en el sector; i, 

posteriorment, i en funció del seu contingut s’hauria de desenvolupar la normativa 

municipal que hi correspongui. Altrament, no entén com poden preparar el contingut 

d’una ordenança si desconeixen la norma que li dona cobertura legal. Remarca que 

l’ordenança quedarà completament condicionada al reglament. 

Addueix que amb aquesta proposició el grup d’ERC es fa trampes al solitari; i presenta 

la iniciativa sabent que la normativa està a punt de ser aprovada i publicada, i que molts 

dels requisits que demana hi són recollits. Per tant, presenten una iniciativa amb l’èxit 

assegurat. 

Afegeix que, a més, consideren la proposta com un brindis al sol perquè planteja coses 

que estan fora de les competències municipals, com ara la regulació del règim 

sancionador específic, que està determinat pel reglament dels paràmetres que marca la 

llei de turisme. En conseqüència, assenyala que les possibilitats d’innovar en aquesta 
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matèria són més aviat escasses. 

Per tot el que acaba d’exposar, anuncia que el seu grup farà una abstenció. 

 

La Sra. PARERA valora que la proposició és interessant, i més enllà de considerar si la 

presenten ara perquè saben que es podrà tirar endavant, atès que són partit de govern a la 

Generalitat, celebren que així sigui. 

Indica, però, que no comparteixen algun aspecte, com ara considerar que Barcelona és 

una destinació turística massificada i, altrament, entenen que registra massificacions 

turístiques en determinades zones de la ciutat i en determinats períodes de l’any. 

Reconeix, tanmateix, que el turisme necessita una regulació millor i més àmplia, i és en 

aquest sentit que volen donar suport a la proposició, perquè també significa regular el 

turisme. 

Entén que no poden deixar de compartir que s’insti la Generalitat a aprovar el 

desenvolupament del Decret del reglament de turisme; i considera que si els dos partits 

de govern de la Generalitat estan d’acord en això, resulta evident que tirarà endavant. En 

conseqüència, també entenen i accepten que des d’aquest Ajuntament es comenci a 

treballar en una ordenança per desenvolupar una part del que estableixi el reglament 

esmentat a fi de posar ordre al turisme. 

 

La Sra. SANZ remarca que el Govern municipal té un objectiu clar quan procedeix a 

desenvolupar qualsevol normativa vinculada a la gestió del turisme, que és protegir la 

ciutat, i el dret bàsic a l’habitatge, en aquest cas fer-lo compatible amb una activitat 

turística equilibrada. 

Afegeix que durant els darrers quatre anys han fet un esforç molt important per passar de 

la barra lliure a una activitat ordenada i regulada; així ho van fer amb la proposta del pla 

especial d’allotjaments turístics, i també amb el pla d’inspeccions i de tolerància zero 

respecte als habitatges d’ús turístic. Per tant, reconeix que ara és el moment de fer front 

a les llars compartides, i no es vol estar de dir, però, que ja fan tard, ja que el reglament 

de desenvolupament de la llei de turisme pel que fa a les llars compartides s’hauria 

d’haver tirat endavant fa uns anys. Remarca que el fenomen fa força temps que està 

instal·lat a la ciutat i va en augment, però l’Administració local no ha disposat de les 

eines suficients per poder-hi intervenir, no disposaven del marc de regulació global que 

els permetés desenvolupar tota la feina que havia de fer la ciutat. 

Puntualitza, d’una banda, que són conscients que és un fenomen en creixement a la 

ciutat que està passant també a la resta de ciutats europees i d’arreu del món; i, d’altra 

banda, que afecta els preus del lloguer i, per tant, l’habitatge. 

Reconeix que Barcelona té un problema amb el lloguer d’habitacions per a ús turístic, i 

per això agraeixen la presentació d’aquesta proposició, que entenen que expressa una 

aliança municipal, d’una banda, per exigir a la Generalitat un seguit de qüestions i, 

d’altra banda, l’habilitació jurídica plena de l’Ajuntament, cosa que resulta 

indispensable per tirar endavant les mesures per fer una regulació completa. 

Així doncs, assenyala que el Decret de reglament turístic ha d’incorporar, també, una 

moratòria d’un any per donar marge per treballar i aprovar en aquesta Administració tots 

els instruments necessaris; i especificar concretament la regulació urbanística en una 

ordenança que estableixi els condicionants que incorpora aquesta proposició. I remarca 

que la competència més important d’aquest Ajuntament ha de ser la capacitat 

d’inspecció, n’ha de tenir competències plenes per evitar fissures; i, alhora, ha de poder 

desenvolupar tots els instruments complementaris per evitar que se’n faci una activitat 

il·legal. 

Reitera que, com a ajuntament, necessiten desenvolupar una regulació urbanística i una 
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ordenança que reguli les llars compartides i que determini les condicions per reduir 

l’impacte d’aquesta activitat en els veïnats, que garanteixi el dret d’accés a l’habitatge i 

sobre l’espai públic. Subratlla que es tracta de tres aspectes que han de ser de 

competència municipal directa. 

Insisteix que és molt important que en el decret s’especifiqui l’habilitació de 

l’Ajuntament amb plena seguretat jurídica per desenvolupar la normativa. Confirma, en 

aquest sentit, que Barcelona suposa el 70% de llars compartides de tota Catalunya i, per 

tant, li cal una habilitació específica. 

Igualment, tal com esmentava el Sr. Puig, també estan treballant en la taula de les 

plataformes que anuncien les llars compartides, ja que no es tracta només de fer una 

normativa, sinó d’evitar la impunitat, ja avui, enfront de la normativa existent com és la 

llei de turisme. 

Posa en relleu que han fet passes endavant que els han permès erradicar una activitat 

il·legal en pisos sencers, i ara han d’abordar la problemàtica de les llars compartides; i 

fer entendre a les plataformes que tant en pisos sencers com en habitacions han de 

complir la norma. 

Acaba agraint novament la presentació d’aquesta proposició i la predisposició del grup 

proposant per transaccionar-la i reforçar la posició del Govern; una aliança que els ha 

d’acompanyar en la concreció de l’ordenació turística i urbanística i l’ordenança. 

 

El Sr. PUIG diu que vol fer servir el temps que li resta per mirar de convèncer el Sr. Bou 

que canviï el sentit de vot del seu grup. Observa que s’ha justificat dient que es feia 

trampes al solitari, i li assegura que no és així. I remarca que ara és el moment d’aprovar 

la proposta perquè tots saben que és imminent l’aprovació del decret per la Generalitat. 

 

La Sra. ARTADI subscriu que ara és el moment oportú, tot i que reconeix que ha tingut 

una tramitació massa llarga; i puntualitza la intervenció del Sr. Corbacho recordant que 

si ha estat tan llarga també és perquè l’aplicació del 155 ho va provocar. 

 

La Sra. PARERA es refereix concretament a l’aspecte de la inspecció a què al·ludia la 

Sra. Sanz, i apunta que és molt complicat fer-la en aquest cas concret de les llars 

compartides. En aquest sentit, apel·la a ser molt curosos en aquestes actuacions a fi de 

no afectar els propietaris que lloguen una habitació per ajudar-se a pagar la hipoteca. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb dues 

abstencions —emeses pels Srs. Bou i Ramírez—, i trenta-nou vots a favor emesos per la 

resta de membres del consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar la Generalitat de Catalunya perquè 

aprovi i publiqui amb la màxima brevetat possible el Decret de reglament turístic de 

Catalunya i perquè aquest decret estableixi, tal com preveu el projecte fet públic, a) que 

les llars compartides són una activitat turística quan la cessió de les habitacions es 

realitza per un màxim de 31 dies consecutius, b) que el nombre màxim de persones 

beneficiàries de la cessió simultàniament sigui de quatre, c) que l’habilitació 

administrativa de l’activitat ha de correspondre exclusivament als ens locals, els quals 

hauran d’efectuar la corresponent inscripció en el Registre de turisme de Catalunya, d) 

que els ajuntaments estan habilitats per modular la regulació mitjançant l’establiment de 

condicions al lloguer d’habitacions (temporalitat, freqüència, nombre màxim de clients, 

ubicació, habilitació única al propietari, etc.), e) la possibilitat de revocació del títol 

habilitant en cas d’incompliments reiterats. 2. Instar la Generalitat de Catalunya que, per 
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motius de seguretat i fiscals, estableixi legalment l’obligatorietat que les plataformes 

comercialitzadores transfereixin als ajuntaments les dades dels hostes. 3. Instar el 

Govern municipal a preparar amb la màxima diligència una ordenança que reguli les 

llars compartides, la qual, entre altres coses, hauria d’establir: a) declaració jurada de 

residencia del propietari a l’habitatge on està empadronat, b) l’obligació d’obtenir un 

títol habilitant de l’Ajuntament, el qual farà la corresponent inscripció al Registre de 

turisme de Catalunya, c) les condicions d’habitabilitat i higiene mínimes que han de 

tenir les llars on es produeix la cessió i les habitacions cedides, d) els requisits que ha de 

complir el propietari per minimitzar les molèsties ocasionades als veïns, incloent-hi 

l’obligació de disposar, en els casos en què es lloguin més d’una habitació o a més de 

tres persones simultàniament, d’un servei de sonometria que mesuri el soroll i 

intervingui quan se superin determinats nivells, e) el règim d’inspecció, incloent-hi 

l’obligació del propietari a facilitar-la, i f) un règim sancionador que inclogui la 

possibilitat de l’extinció del títol habilitant, tal com preveuen l’article 50 bis de la Llei 

13/2002 de turisme de Catalunya i l’article 631-6 del Projecte de reglament. 4. Instar el 

Govern municipal a introduir en la normativa urbanística les disposicions adients perquè 

l’impacte de les llars compartides sobre el mercat de l’habitatge siguin mínimes. 5. 

Instar el Govern municipal que estableixi els mecanismes necessaris i suficients perquè 

les llars compartides estiguin subjectes a les mateixes normes fiscals que afecten 

qualsevol activitat comercial, i de manera específica que compleixin amb l’obligació 

d’aplicar l’impost d’estades en establiments turístics. 6. Instar el Govern municipal a 

traslladar a les plataformes on es produeixen la major part dels anuncis de llars 

compartides que no tolerarà sota cap concepte que es produeixin anuncis referits a la 

ciutat de Barcelona sense el corresponent número de Registre de rurisme de Catalunya, i 

a estudiar i fer públiques les mesures que emprendrà per garantir-ho. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 

 

1. – (M1923/304) Sol·licitem un pla d’accions encaminades a facilitar l’accessibilitat a les 

persones amb discapacitat en el transport públic que inclogui: - Un sistema de 

senyalització a totes les estacions de metro que informi del grau d’accessibilitat, no totes 

les estacions són 100% accessibles, i també de la possibilitat d’enllaç en les estacions 

amb diverses línies. Aquesta senyalística s’haurà de crear mitjançant un sistema 

augmentatiu de la comunicació, per tal que pugui ser comprensible per a les persones 

amb problemes de comprensió.- Que la pàgina web Com s’hi va, de l’Ajuntament de 

Barcelona, permeti escollir itineraris 100% accessibles i que per tant, sigui una opció a 

poder triar quan es selecciona la manera d’arribar a una destinació.- Que el personal de 

TMB rebi una formació específica per atendre les ciutadanes i ciutadans amb 

discapacitat. - Que per elaborar tot aquest pla es compti amb l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat i d’altres entitats representatives del sector. 

 

La Sra. MUNTÉ recorda que el proper 3 de desembre és el Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitat; dit això, indica que segons dades del mateix Ajuntament de 

Barcelona a la ciutat hi ha 144.138 persones amb discapacitat, fet que implica la 

necessitat d’abordar la seva diversitat i les seves necessitats, però també les possibilitats 

que els ofereix l’entorn per poder viure plenament i participar, tal com reconeixen les 

Nacions Unides en la convenció internacional i l’Agenda 2030 de desenvolupament 

sostenible. 
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Indica que el seu grup va posar molt d’èmfasi en l’anterior mandat en el dret a l’oci i al 

lleure dels infants amb discapacitat, i el que ara pretenen és parlar d’accessibilitat en el 

transport públic, tant pel que fa a les infraestructures com a l’accés a la informació. 

Es refereix a la web Com s’hi va, d’aquest Ajuntament, i posa de manifest que aquesta 

eina no permet triar itineraris accessibles, de manera que les persones que van en cadira 

de rodes, que duen crosses, un cotxet o que, per qualsevol motiu, no puguin utilitzar un 

transport que impliqui escales, tenen dificultats per saber quins són els itineraris 

accessibles. Demanen, per tant, que la pàgina esmentada permeti fer aquesta tria i que 

sigui una opció ben visible, tal com es pot obtenir a Google. 

Igualment, demanen que les estacions estiguin senyalitzades, ja que no estan totes 

adaptades al cent per cent i cal saber-ho abans d’accedir-hi, i precisa que aquesta 

senyalística hauria de fer-se amb un sistema augmentatiu de comunicació, el que es 

coneix com a pictograma. En aquest sentit, diu que saben que l’Ajuntament està duent a 

terme un pla d’aquestes característiques en els comerços del districte de Nou Barris. 

Finalment, també demanen formació per al personal de TMB perquè pugui atendre 

millor les persones amb qualsevol discapacitat. I afegeix que aquestes accions s’han de 

dur a terme conjuntament amb les entitats de persones amb discapacitat, que han 

contribuït en la redacció d’aquest prec, i amb l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat. 

 

La Sra. ALARCÓN indica que accepten el prec perquè va en la línia de treball 

prioritària de TMB i de la política de mobilitat a la ciutat. 

Afirma que l’objectiu és garantir el dret a la mobilitat a totes les persones. Remarca que 

s’ha fet molta feina en aquest sentit, malgrat que en queda molta per fer, i creu que s’ha 

de reconèixer l’esforç que ha fet l’operador TMB, així com la resta d’operadors de FGC 

i del Tram. 

Considera primordials les infraestructures per garantir el dret a la mobilitat en transport 

públic per a qualsevol persona; indica que, en aquest sentit, juntament amb l’àmbit de la 

Sra. Sanz estan treballant amb la Generalitat perquè el metro sigui al cent per cent 

accessible, i celebren que el conseller Calvet anunciés aquest estiu que estaven treballant 

amb l’objectiu que el 2024 s’hagi complert l’accessibilitat total. I entén que això s’ha de 

posar en relleu perquè implica l’esforç de diverses administracions. 

Igualment, confirma que ja han començat a treballar en els pictogrames i que ho 

continuen fent. Pel que fa a la formació dels treballadors i treballadors de TMB, indica 

que 1.422 persones ja han fet la formació el període 2018-2019, especialment aquelles 

que tenen relació directa amb els usuaris, i de cara al 2020 tota la plantilla de TMB rebrà 

formació vinculada a la sensibilització. 

Afegeix que aprofitaran la tecnologia, i reconeix que amb Com s’hi va no hi ha la 

possibilitat de confegir un itinerari discriminant quines estacions estan adaptades i 

quines no, però confirma que estan treballant per garantir-hi l’accés universal. 

Explica que tot això ho estan fent amb la participació de l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat i amb entitats, i explica que TMB participa, des del 2004, en la 

comissió executiva de l’entitat i en les taules de treball i de participació. 

Per acabar, agraeix la presentació d’aquest prec, i avança que compta amb la 

participació i implicació dels grups municipals per continuar avançant en aquesta 

direcció. 
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Del Grup Municipal de Ciutadans: 

 

2. – (M1923/296) Que el Govern municipal ampliï l’ajut extraordinari que concedeix 

l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per cobrir les 

necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys i atorgui una 

prestació econòmica de 100 euros per cada fill durant els 12 mesos de cada any. 

 

La Sra. BARCELÓ fa avinent que el 2015 el Govern de l’alcaldessa Colau es va trobar 

damunt la taula una mesura que funcionava: un ajut adreçat als menors en situació de 

vulnerabilitat que consistia en 100 euros mensuals per a cada membre menor de famílies 

vulnerables durant tot l’any. Manifesta que en aquell moment a la ciutat de Barcelona hi 

havia un 15% de pobresa o risc d’exclusió social. 

Constata que, amb aquest estat de coses, el Govern de l’alcaldessa Colau va fer una 

retallada, de manera que al primer fill o filla d’aquestes famílies se li concedia l’ajuda de 

100 euros, al segon, 75 euros i 50 euros a la resta; i remarca que es va passar d’atorgar 

l’ajut durant dotze mesos a l’any a fer-ho només vuit mesos, tot i que resulta ben evident 

que les famílies no passen quatre mesos a l’any sense haver d’acarar cap despesa. 

Comenta que el 2017 el grup del PSC, novament a l’oposició, va demanar retornar a les 

condicions inicials d’aquest ajut, sense que això hagi rebut una resposta ferma. Per tant, 

el seu grup formula aquest prec per demanar que es rectifiqui l’aportació econòmica i 

que sigui de 100 euros per a cada menor durant els dotze mesos de l’any. 

 

La Sra. PÉREZ confirma, en començar, que accepten el prec perquè, essencialment, es 

tracta d’una de les línies que van acordar en el pacte de govern amb el PSC, defensant 

que la renda 0-16 és una política pionera que demostra un esforç d’un Govern municipal 

per erradicar la pobresa infantil a la ciutat. Precisa que es tracta d’un fons que s’ha anat 

construint, valorant i modificant per arribar a l’establiment de millores com l’ajut 

específic a les famílies monoparentals; que també suposa una política clau en matèria 

d’impacte de gènere positiu. 

Apunta que acabaran el 2019 amb una xifra important d’inversió d’un total de 10,79 

milions d’euros, i hi ha la voluntat d’ampliar aquest pressupost. 

Comenta que acaben de fer una avaluació de l’evolució d’aquests ajuts, especialment per 

valorar com es focalitzen en les famílies que més ho necessiten; o com es modula la 

quantia segons el grau de vulnerabilitat de cada família. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec, i manifesta el convenciment que es 

podria fer una modificació de crèdit per fer realitat la mesura que proposen de manera 

immediata, i subratlla que si el 2015 hi havia un 15% de pobresa a la ciutat, ara el 

percentatge és del 24%; i assenyala que a Catalunya un 20% dels menors viuen en 

situació de pobresa. 

Reitera, per tant, la necessitat de fer aquesta modificació de crèdit i posar en relleu una 

mesura que ha funcionat, així com fer els esforços necessaris per garantir la igualtat 

d’oportunitats als més petits, ja que les administracions públiques han de protegir-los. 

Repeteix, doncs, que aquesta ajuda no pot ser puntual i cal ampliar-la als dotze mesos de 

l’any i que garanteixin realment la igualtat d’oportunitats als menors de famílies que 

viuen en condicions de pobresa. 

 

La Sra. PÉREZ fa notar que en el format de la renda 0-16 es deixa de banda el concepte 

ajut per parlar, justament, de renda, i confirma que l’avaluació que se’n fa demostra que 

les polítiques de garantia de renda tenen un impacte molt positiu. En aquest sentit, 
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aprofita el prec per reclamar a l’Estat i a la Generalitat el desenvolupament i l’ampliació 

de les polítiques de la seva competència per continuar avançant cap a una societat més 

igualitària, sense oblidar la necessària renda garantida de ciutadania a Catalunya. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular: 

 

3. – (M1923/310) Reconèixer el paper dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i 

singularment de la Policia Nacional, en la setmana posterior a la sentència del Tribunal 

Suprem sobre el procés, que van defensar la llibertat, els valors constitucionals, la lluita 

contra la violència separatista i la defensa dels ciutadans. 

 

El Sr. BOU considera que, després de l’avaluació de danys causats pels fets ocorreguts a 

Barcelona d’ençà del 14 d’octubre passat, s’imposa una etapa d’anàlisi i profunda 

reflexió perquè no es torni a produir una situació semblant. Afegeix que també cal fer un 

reconeixement a l’esforç i a l’articulació entre les forces de seguretat, i al treball en 

equip de les brigades de neteja i desenrunament. 

Aprofita per saludar i expressar el més sincer desig de recuperació total a Iván Álvarez, 

policia nacional greument ferit a Barcelona. 

En conseqüència, demanen reconèixer el paper dels cossos i forces de seguretat de 

l’Estat, singularment de la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana 

en la setmana posterior a la sentència del TS sobre el procés, que van defensar la 

llibertat, els valors constitucionals i que van lluitar contra la violència en defensa de la 

ciutadania, de les propietats privades i públiques. 

 

El Sr. BATLLE anuncia que no accepten aquest prec, ja que consideren que el 

reconeixement s’ha de fer sense distincions ni singularitats, i no només ha de ser envers 

els cossos de seguretat sinó per al conjunt de servidors públics, que durant aquells dies 

van estar des del primer moment a disposició del Govern de la ciutat i del país per 

reconduir la situació de desordre públic que s’havia produït, i per evitar el col·lapse de 

la ciutat. 

Reitera, com ja ha dit en altres ocasions, que els conflictes cal gestionar-los 

políticament, i que cal erradicar la violència que, quan apareix, qui té la legitimitat 

democràtica per restablir l’ordre públic i democràtic són els cossos de seguretat sota el 

comandament dels responsables polítics i actuant d’acord amb la llei, tal com es va fer. 

Considera, per tant, que no cal fer cap sobreactuació, ja que tots van complir amb la seva 

obligació i tots han rebut el reconeixement de les institucions i de la mateixa ciutadania. 

Entén que cal controlar i modular les expressions i, en aquest sentit, observa que un 

prec, o una moció, consta de tres elements: l’enunciat literal, l’exposició de motius i la 

presentació oral de la persona ponent, i creu que algunes vegades es perden en algun 

d’aquests tres punts. En conseqüència, demana que quan es presenten aquest tipus 

d’iniciatives l’objectiu sigui obtenir un consens ampli, que és allò que el Govern troba a 

faltar en moltes proposicions sorgides dels escons de l’oposició. 

 

El Sr. BOU reconeix que no entén l’opinió del Sr. Batlle, i insisteix a preguntar-li si no 

li sembla prou transversal aquest prec. Admet que potser s’ha equivocat, però considera 

que el Sr. Batlle també. 



CP 21/19 70/79  

El Sr. BATLLE remarca que aquest prec que formula el grup del PP ja ha estat atès i, 

per tant, que no hi havia necessitat de reiterar-lo; constata que han agraït contínuament 

amb expressions públiques, també de l’alcaldessa, que va reunir representants de tots els 

grups per explicar-los l’actuació municipal i agrair la tasca del conjunt de serveis 

públics. 

Opina que no convé reiterar contínuament aquesta qüestió que, d’altra banda, és òbvia. I 

aprofita per reiterar el ple respecte i l’agraïment a tots els treballadors públics, sense 

distinció, que han participat per reconduir una situació prou complicada. 

 

NO S’ACCEPTA. 

 

Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi: 

 

4. – (M1923/312) Que el Govern municipal estableixi i presenti un protocol d’actuació per 

desmuntar de forma immediata ocupacions il·legals de la via publica. 

 

La Sra. PARERA valora que s’ha produït una situació estranya en l’ocupació de la plaça 

de la Universitat, i avisa que no poden confondre una il·legalitat amb el dret de 

manifestació. Puntualitza que el dret de manifestació ha de complir uns requisits que 

l’ocupació de la via pública, com el cas de la plaça de la Universitat, no complia. 

Reconeix que el desallotjament es va fer bé, però que això no treu que s’hagi actuat tard, 

i denuncia que no es pot trigar tres setmanes a desmuntar una acampada clarament 

il·legal, ja que allò que s’aconsegueix és convertir el consistori en cooperador necessari 

d’una il·legalitat. En aquest sentit, observa que no tenen cap problema per requisar 

patinets elèctrics perquè incompleixen una ordenança, però, altrament, no són capaços 

de requisar tendes de campanya que tallen una via pública i ocasionen moltes 

incomoditats a la ciutadania. Considera evident que el dret de la ciutadania s’ha de 

respectar i està per damunt de tot. 

Repeteix que aquest cas concret ha requerit la cooperació necessària de l’Ajuntament, 

que ha hagut de desviar línies de transport públic, posar serveis de neteja addicionals a 

la zona i instal·lar lavabos, i també fer un reforç de Guàrdia Urbana. Constata que tot 

això té un cost que acaba assumint el ciutadà que es veu afectat per una il·legalitat. 

Insisteix que això no és tolerable i, per tant, reclamen que es diferenciï clarament una 

il·legalitat del dret de manifestació lícit, que ningú no pot contravenir. Remarca la 

necessitat, doncs, d’adoptar uns protocols bàsics per als casos en què es cometi una 

ocupació il·legal de la via pública, i que l’Ajuntament actuï immediatament i no després 

de 22 dies. 

 

El Sr. BATLLE entén la preocupació expressada per la regidora i diu que en gran part la 

comparteixen perquè no els agrada que Barcelona estigui presa per actes violents i 

accions que pretenen desestabilitzar i perseguir la màxima “com pitjor, millor”. Això no 

obstant, manifesta que no estan d’acord ni amb la proposta ni amb algunes de les 

valoracions que ha expressat la regidora Parera, motiu pel qual no accepten el prec, 

malgrat compartir la preocupació. 

Observa que la regidora afirma que el Govern de la ciutat està mancat de reflexos i que 

reacciona massa tard i l’acusa de permissivitat, cosa que ell nega rotundament. 

Altrament, confirma que el Govern, des del minut zero, ha estat al peu del canó i ha 

actuat de la manera que ha considerat més adient per gestionar el conflicte. 
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Demana que no confonguin discreció amb inacció, ni moderació amb permissivitat, i 

assegura que s’ha mediat, s’han aixecat actes i s’ha desallotjat quan s’ha considerat que 

era oportú fer-ho. 

Remarca que hi ha moltes maneres de gestionar conflictes i sense fer massa soroll, tenint 

sempre present el context i les conseqüències. Insisteix que en aquest cas han calgut 

accions discretes i mesurades per evitar que el remei fos pitjor que la malaltia. I afegeix 

que ho han fet a la llum de les ordenances de què s’ha dotat aquest Ajuntament, un 

instrument normatiu que permet ser flexible per acarar cada situació i gestionar-la de la 

manera que es consideri millor; que permeten marge d’acció i prendre decisions 

polítiques en la difícil tasca d’equilibrar drets, el dret a la protesta i el dret a la ciutat, per 

exemple. 

Comenta que el prec proposa presentar un protocol d’actuació per desmuntar de forma 

immediata ocupacions il·legals a la via pública, i insisteix que es tracta de 

discrecionalitat justificada que ha d’emanar dels poders públics. Assenyala que si 

admeten fil per randa el que proposa el grup Barcelona pel Canvi s’hauria d’aplicar el 

protocol en qualsevol ocupació de la via pública sense permís, com pot ser el cas de la 

celebració espontània d’una victòria esportiva. 

Insisteix que actuar de la manera que demanen seria un error, sense analitzar les 

casuístiques de cada cas ni mesurar les conseqüències i, altrament, afirma que cal marge 

de maniobra per gestionar cada situació concreta. 

 

La Sra. PARERA retreu al Sr. Batlle que hagi fet trampa amb la part final de la seva 

resposta, ja que no pot comparar una celebració per una victòria futbolística amb una 

ocupació il·legal durant tres setmanes a la via pública. 

Insisteix que, sobretot, els veïns i els comerciants han patit molt aquesta situació; i alerta 

sobre el missatge que fa arribar a la ciutadania amb el retard en el desallotjament. 

 

NO S’ACCEPTA. 

 

5. – (M1923/313) Que el Govern municipal faci una manifestació pública de rectificació i 

acatament de la sentència, cessi en les seves crítiques al poder judicial i desisteixi de la 

seva intenció de forçar a curt i mitjà termini un canvi del model de gestió del servei 

municipal d’aigua amb un cost que l’Ajuntament no pot assumir. 

 

El Sr. VALLS, abans de centrar-se en el contingut del prec adreçat a l’alcaldessa, diu al 

Sr. Batlle que és normal que es busqui el consens, i també que els grups d’oposició facin 

la seva tasca. 

Feta aquesta observació, addueix que la sentència del TS que valida la constitució de la 

societat de capital mixt que gestiona el servei integral de l’aigua a Barcelona i en altres 

municipis de l’àrea metropolitana pot agradar o no; admet que l’alcaldessa pot criticar la 

sentència, però recorda que viuen en un estat democràtic de dret, i com a alcaldessa no 

pot posar en dubte la independència judicial. Afirma que les manifestacions que fa 

sovint, coherents amb la imatge que pretén donar de política clarament alternativa, 

denigren el sistema democràtic del qual tots, d’una manera o altra, són responsables. 

Així doncs, reconeix a l’alcaldessa que pot defensar les seves idees i lluitar per les seves 

conviccions, com tothom, però diu que allò que no pot fer és denigrar el sistema 

judicial; insisteix que no pot torpedinar i ferir el sistema establert. 

Constata que Barcelona té un servei municipal d’aigua ben gestionat per una empresa de 

capital social mixt publicoprivat, les arrels de la qual es remunten a 150 anys enrere. 

Entén que ara com ara no hi ha cap motiu, tret del prejudici ideològic, per canviar el 

model de gestió de l’aigua, i res no justificaria dedicar recursos ingents al rescat i a 

l’expropiació que caldria esmerçar per municipalitzar la gestió de l’aigua. 
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Demana a l’alcaldessa que deixi d’atacar el poder judicial i d’enganyar la gent en aquest 

assumpte, i que rectifiqui. Considera que aquest seria un bon punt de partida per parlar 

de l’aigua i del futur de la ciutat. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon al Sr. Valls que no té intenció de fer-li cas perquè 

considera que en democràcia s’ha de poder criticar tot, també el sistema judicial quan 

s’observa que hi ha errors importants. 

Entén que de la mateixa manera que hi ha una part de la població que critica una justícia 

patriarcal, que emet sentències inadmissibles i antidemocràtiques com ara dir que una 

violació en grup no és una violació, no es cansarà de criticar i de denunciar que hi ha un 

problema a la cúpula judicial, i que cal una formació en feminismes a aquests jutges, 

perquè és evident que no estan fent bé la seva feina, també criticarà com a ciutadana, 

com a alcaldessa i com a grup polític democràtic una sentència que no comparteix en 

absolut. 

Remarca que això no significa que no acatin les sentències, i fa notar que el Govern 

municipal mai ho ha qüestionat, també perquè no hi ha possibilitat de no acatar-les. 

Puntualitza que està totalment d’acord amb una sentència del TSJC, que deia que no 

s’havien respectat els principis que regeixen la contractació pública en haver adjudicat 

directament el contracte per un procediment sense publicitat, amb infracció de les 

normes. Precisa que la sentència diu que no s’ha fet la privatització. Afegeix que hi ha 

una altra sentència, habitual quan hi ha un recurs, que qüestiona algun aspecte de forma 

o de consideració. 

Assenyala que en aquest cas que els ocupa es troben amb el fet que una instància 

superior ha actuat de manera impròpia entrant en el fons de la qüestió, tornant a jutjar 

sense convocar les parts i sense practicar prova i donant la raó als arguments de la part 

privada d’Agbar. 

Insisteix que això és absolutament criticable i qüestionable, i que s’hi afegeix que es 

tracta de la privatització d’un bé de primera necessitat com l’aigua, feta per una 

concessió franquista durant la dictadura, en què es va regalar a un privat un bé de 

primera necessitat per un període de cent anys, cosa que tampoc considera gens normal 

que s’admeti; i més encara, quan la valoració és de 1.000 milions d’euros. Reconeix que 

no és estrany que alguns es mobilitzin fermament per defensar-ho, però confirma que la 

seva obligació com a alcaldessa és defensar l’interès públic. 

 

El Sr. VALLS replica que defensar l’interès públic és defensar l’AMB que presideix 

l’alcaldessa, així com els recursos d’un servei públic encara que es gestioni de manera 

publicoprivada. Insisteix que defensar els interessos de la ciutadania és no haver d’anar 

cada vegada a buscar una nova querella judicial. 

Admet que haurien acceptat una altra sentència, però l’alcaldessa i presidenta d’AMB ha 

d’acceptar la que s’ha dictat perquè representa un servei públic, a banda de la seva 

opinió. 

 

La Sra. ALCALDESSA reitera que en defensa d’allò públic, precisament, ha de 

denunciar un mal funcionament de la cúpula judicial, que és la seva obligació com a 

representant electa per defensar l’interès general. 

 

NO S’ACCEPTA. 
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d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana: 

 

1. – (M1923/298) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el Reial decret llei 

14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents, per raons de seguretat, en 

matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions? I 

quins costos estimats podria tenir per a l’Ajuntament de Barcelona la seva aplicació? 

 

El Sr. MARAGALL pregunta a l’alcaldessa quina opinió li mereix l’aprovació al 

Congrés dels Diputats, al·legant raons de seguretat, del Decret- llei 14/2019, de mesures 

urgents en matèria d’administració digital, i com creu que aquest decret afecta els drets i 

llibertats de la ciutadania, i les capacitats i competències d’aquest Ajuntament. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta que ratifica l’opinió que ha expressat en diverses 

ocasions en el sentit que no comparteix ni el fons d'aquest decret ni la forma com s’ha 

impulsat, ja que efectivament planteja retallades greus de drets i llibertats fonamentals. 

Per tant, confirma que es manté en l’opinió contrària. 

 

El Sr. MARAGALL celebra l’opinió de l’alcaldessa. Constata que el decret és 

plenament vigent, ja que l’ha tramitat, per raons d’urgència, un Govern en funcions. 

Observa, també, que convindria canviar-li el títol en el sentit que expressés que es tracta 

d’un decret per establir el control i la limitació dels drets i llibertats de la ciutadania i les 

institucions de Catalunya en l’àmbit digital. 

Pregunta a l’alcaldessa si no li sembla curiós que els mateixos grups polítics que no 

paren de fer apel·lacions a la Constitució del 1978 hagin aprovat una norma que inclogui 

violacions clamoroses i greus del text constitucional; i esmenta, per exemple, l’article 

86, que regula les raons d’urgència per justificar la figura del Decret llei, que deixa clar 

que en cap cas no es pot afectar per aquesta via els drets i llibertats de la ciutadania 

regulats en la Constitució. 

Entén que han de dir clar que és injustificable que el Govern central pugui declarar 

l’estat d’excepció digital sense cap ordre judicial, i sense habilitació prèvia del Congrés 

dels Diputats. Considera que és evident igualment que s’aprofita aquesta escalada per 

anar per la via de la recentralització i de l’eliminació de competències autonòmiques i 

locals. Igualment, qüestiona com casa ser capital mundial del mòbil amb mordassa 

digital, i demana a l’alcaldessa si comparteix el criteri que estan davant d’una nova 

regressió explícita i intangible de la qualitat democràtica de l’Estat espanyol que afecta 

tota la ciutadania, no només la de Catalunya. 

Assegura que allò que li sembla curiós i difícilment comprensible és que el grup 

parlamentari d’Unidas Podemos no s’hagi pronunciat ni hagi votat explícitament en 

contra d’aquesta norma. 

Finalment, demana a l’alcaldessa que no parli de futures modificacions i de bones 

intencions, perquè l’atac directe als drets ja s’ha consumat. Posa de manifest que encara 

no s’ha fet ni un sol pas per derogar la llei mordassa i, ara, i amb el seu silenci, 

assisteixen a la posada en marxa, amb traïdoria i nocturnitat de la llei mordassa digital. 

Demana, i ofereix, a l’alcaldessa declarar de forma oberta i col·lectiva la posició 

contrària d’aquesta institució a la nova norma, i de formalitzar conjuntament l’exigència 

al Govern central de la seva immediata derogació. 
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La Sra. ALCALDESSA respon que ja ha expressat la seva opinió totalment contrària a 

la norma, que no és només la seva sinó també la d’En Comú Podem i d’Unidas 

Podemos, que nega que hagi mantingut un silenci còmplice sinó que s’ha manifestat 

categòricament i en públic en contra d’aquest decret. 

Puntualitza, però, que en política, més enllà de les declaracions que es puguin fer, tan 

contundents com les que acaba de fer el regidor Maragall, d’allò que es tracta és de 

canviar les coses, de transformar; i, per fer-ho, atès que són una societat plural, ho han 

de fer amb negociació, amb pactes i acords. Constata que aquesta és la política realment 

útil per a la ciutadania. 

En conseqüència, diu que encara que Unidas Podemos hi hagués votat en contra, la 

norma es tramitava igualment, però, a canvi, van entrar a negociar per pactar que 

l’abstenció permetés fer una reforma substancial, i aquest ha estat l’acord: la norma no 

es tanca en aquest punt, sinó que passarà per un tràmit que regularà i revertirà els temes 

centrals, que el Sr. Maragall ha situat com a perillosos, i ella ho comparteix, com ara que 

s’ha de frenar la recentralització digital, especificar que en cap cas aquesta llei pot 

implicar la restricció de drets fonamentals i llibertats públiques, de la mateixa manera 

que no es pot fer cap intervenció de la xarxa sense una autorització judicial. 

Insisteix en la reflexió que les esquerres han de fer polítiques conjuntament per fer front 

a les retallades de drets i llibertats en l’àmbit digital, com és aquest cas, i també en molts 

altres; i remarca que per aconseguir-ho calen negociacions, acords i pactes, que mai no 

poden ser de màxims, ni en aquest assumpte ni en cap altre, perquè són una societat 

plural. 

Reconeix que en la societat actual gran part dels drets i les llibertats passen per les 

xarxes, i que han de treballar per una xarxa lliure i neutral que no estigui al servei 

d’absolutament cap govern ni poder econòmic, sinó només al servei de l’interès general 

i de la ciutadania. 

Finalment, observa que si ara mateix es parla d’un acord de govern a l’Estat 

mínimament progressista, i que hi estan en contra Aznar, la CEOE, l’Ibex i la cúpula de 

l’Església, creu que han de fer més esforços per fer acords que els permetin començar 

una nova etapa. 

 

2. – (M1923/299) Quina política de col·laboració i cooperació en matèria d’acció 

internacional establirà el Govern municipal amb la resta de ciutats de l’àrea 

metropolitana, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat? 

 

La Sra. ALAMANY destaca el potencial internacional de Barcelona, que s’ha guanyat 

any rere any i s’ha situat com un referent mundial, una ciutat en què emmirallar-se. 

Tanmateix, alerta que per continuar sent aquesta referència cal entendre els canvis 

constants que cal acarar. 

Comenta, en aquest sentit, que actualment més de la meitat de la població mundial viu 

en ciutats, i d’aquí a trenta anys aproximadament serà el 70%, i per tant, poden 

assegurar que els reptes presents i futurs de Barcelona són també com els de la resta de 

ciutats, entre els quals hi ha de quina manera s’afronta el canvi climàtic, l’accés a 

l’habitatge o la qualitat de l’aire. 

Remarca que es tracta de qüestions complexes que requereixen respostes polítiques a 

diferents nivells, i bastir complicitats amb actors diversos, que demanen obrir-se a la 

col·laboració i a la cooperació amb les administracions i els governs que treballin a 

escala local, supramunicipal, nacional i estatal. 

Considera, en aquest sentit, que Barcelona no es pot aïllar ni replegar-se en ella mateixa, 

ni tampoc restringir-se als límits del municipi, però tampoc no pot pretendre fer el salt 

del municipi a la globalitat ignorant els diversos ajuntaments de l’àrea metropolitana i el 

Govern de la Generalitat. 
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Manifesta que el seu grup considera fermament que la política internacional de 

Barcelona ha de ser molt més col·laboradora amb les diverses institucions del seu entorn 

proper, és a dir, el que forma l’àrea metropolitana, i que Barcelona ha de liderar aquesta 

àrea territorial que agrupa 36 municipis, 3,2 milions d’habitants, i que produeix més de 

la meitat del PIB de Catalunya. 

Apunta, en aquesta línia, que en determinats òrgans i assemblees aquesta col·laboració 

hauria estat molt més productiva, també pel paper de l’Alcaldia de Barcelona a 

l’Assemblea Mundial de Ciutats i Governs Locals que es va fer a la República de Sud-

àfrica. 

Conclou, doncs, que Barcelona ha d’actuar internacionalment com a capital de 

Catalunya i, per això, ha de cultivar una molt bona relació, per exemple, amb la 

Conselleria d’Exteriors de la Generalitat, connectant amb l’estratègia de l’Europa del 

sud i de la Mediterrània, incidint amb tot aquest potencial en les agendes globals. 

Aprofita per recordar que l’any vinent se celebrarà el 25è aniversari de la primera 

Conferència Euromediterrània del Procés de Barcelona, i la pregunta que s’imposa és 

sobre la política de col·laboració en matèria d’acció internacional de Barcelona, 

juntament amb les ciutats metropolitanes i les administracions, per mantenir el lideratge 

de la marca Barcelona. 

 

La Sra. BONET, després d’agrair la pregunta a la regidora, subscriu plenament el 

diagnòstic en el sentit que les ciutats són un actor clau en el món global i que, per tant, 

han d’aconseguir que el seu paper sigui decisiu en la cerca de solucions als reptes 

globals i més rellevant, també, en els espais de governança internacional. 

Observa que la regidora Alamany formulava la pregunta en futur, i ella vol respondre en 

present, és a dir, no quina estratègia es plantegen sinó quina tenen. Constata, en aquest 

sentit, que en els pocs mesos de mandat que porten han pogut coincidir en alguns espais, 

i sobretot compartir espais multilaterals tant amb la Diputació com amb l’Àrea 

Metropolitana i la Generalitat. Apunta que hi van coincidir en el Congrés de la CGLU 

de Durban, i en aquell context van tenir ocasió de parlar. 

Confirma, doncs, que la presència a les xarxes municipalistes els permet treballar amb 

lògica multilateral, però també amb reunions bilaterals. Indica, en aquest sentit, que 

d’ençà que ha començat el mandat ja han fet reunions bilaterals amb la Generalitat, i 

compartides amb altres institucions, l’Estat i la Generalitat, i confirma que les 

continuaran tenint, com demostra el fet que avui mateix ha tingut oportunitat d’acordar 

una reunió amb el regidor Maragall per parlar de l’estratègia de l’Àrea Metropolitana 

amb l’Ajuntament pel que fa a les relacions internacionals. 

Expressa la voluntat de continuar en aquesta direcció, de treballar amb les xarxes 

multilaterals, però també amb lògica bilateral, i malgrat que no ho han pogut fer en tots 

els cassos amb el ritme que voldrien, aquest és el seu objectiu, i no entenen que es pugui 

assolir de cap altra manera. 

Acaba destacant la relació amb l’Àrea Metropolitana, ja que els reptes globals de les 

ciutats no entenen de fronteres administratives i, per tant, la Gran Barcelona s’ha 

d’entendre en aquest context. 

 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 

 

3. – (M1923/301) Quin és l’estat de les negociacions i procediment judicial amb la propietat 

del projecte de La Maquinista? Han considerat que un altre revés judicial a les posicions 

de l’Ajuntament pot representar un retrocés a les posicions de negociació actual i, per 

tant, una disminució del nombre d’habitatges i un augment del sostre comercial del 

projecte? 
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El Sr. MARTÍ GALBIS indica que el juny passat van saber pels mitjans de comunicació 

que les negociacions que es portaven a terme entre el Govern municipal i el propietari 

operador de La Maquinista estaven molt avançades, i que es preveia un acord a curt 

termini que fos beneficiós per a la ciutat, per als barris afectats i, sobretot, per a l’interès 

general. 

Posa en relleu que el balanç és de dos anys de judialització del projecte de La 

Maquinista, amb dues sentències condemnatòries contràries als interessos d’aquest 

Ajuntament, una quant al pla de reparcel·lació i, l’altra, al PMU. Diu que temen, doncs, 

que si no es tanca aviat l’acord del qual van tenir notícia el juliol, es podria produir un 

tercer pronunciament judicial contrari als interessos municipals, cosa que seria nefasta 

per a tothom. 

En conseqüència, formulen aquesta pregunta sobre l’estat de les converses i 

negociacions amb l’operador avui dia. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que el macroprojecte de La Maquinista es basa en un 

model que el Govern no comparteix, i recorda que així ho va expressar una de les forces 

de Barcelona en Comú ja durant el mandat de l’alcalde Trias, sobretot quant al lideratge 

d’Antoni Vives, amb un tipus d’urbanisme amb què discrepen obertament. Apunta que 

en aquest cas significava un gran centre comercial que entenen que és contrari al model 

de ciutat que volen, al comerç de proximitat. Constata, però, que està aprovat i, per tant, 

no està en discussió, i entén que l’operador sabrà per quins motius no executen el 

projecte; i observa que una altra cosa és que pretengui que aquest Ajuntament cedeixi 

subsol per a aparcament, cosa que ja han confirmat que no faran perquè no hi estan 

obligats i el dret sobre el subsol és municipal. Afegeix que tampoc no han acceptat que 

l’operador els volgués fer xantatge amb un equipament de primera necessitat com una 

escola i que, de cap manera, no pot ser moneda de canvi. Confirma, però, que han trobat 

la manera de fer l’escola. 

 

El Sr. MARTÍ GALBIS replica que el seu grup no és de cap manera defensor 

d’interessos concrets; constata que existeix un projecte aprovat inicialment, i diu que els 

consta i s’alegren que hi hagi hagut una aproximació de posicions, que tenen notícia pels 

mitjans de comunicació que s’ha fet una mediació judicial, el termini de la qual acaba 

aviat. 

Destaca que es tracta de projectes molt importants i que no es poden eternitzar, sigui 

quina sigui la decisió; i considera que com a Ajuntament i com a Govern municipal 

haurien d’intentar limitar al màxim els possibles impactes negatius d’una nova sentència 

que fos perjudicial per a l’Ajuntament. 

Precisa que, segons sembla, s’han reduït metres comercials en el projecte arran de la 

negociació, cosa que aplaudeixen; hi ha increment de sostre residencial, sobretot pel que 

fa a l’habitatge amb protecció oficial (HPO); igualment, hi ha una limitació de places 

d’aparcament en superfície; hi pot haver una adaptació del model dels edificis. 

Considera que aquests que acaba d’esmentar són resultats positius de les negociacions, 

això no obstant, pregunta què més ha de passar per donar per tancada la mediació en 

benefici de la ciutat. I demana a l’alcaldessa que lideri la part final d’aquesta negociació 

i que, d’una vegada, se solucionin les coses per tirar endavant aquest gran projecte. 
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La Sra. ALCALDESSA confirma que mai no han deixat de negociar i que ho faran 

sempre amb el convenciment que per a qualsevol gran desenvolupament urbanístic a la 

ciutat s’ha de parlar, s’ha de negociar i afirma que estan en el procés de mediació amb 

tota la bona voluntat, però sense cedir en els principis, i concretament en la qüestió del 

subsol. Posa de manifest que això significaria moltes més places d’aparcament, molts 

més vehicles i més bloqueig de la mobilitat i més contaminació. 

Diu que li ha sorprès que el regidor digués que celebren la negociació, que lidera la 

tinenta d’alcaldia Janet Sanz, amb la qual certament s’han aconseguit moltes coses, però 

que s’haurien pogut aconseguir igual fa anys si en comptes de fer el pelotazo urbanístic 

que va tirar endavant el Sr. Vives s’hagués obert de bon principi una bona negociació i 

un bon projecte, que haurien evitat tot el procés que han patit durant els anys següents. 

Es ratifica en la defensa de l’interès general, dels equipaments públics, de la cohesió 

dels barris i en què evitaran tant com puguin l’afectació al comerç de proximitat, i 

mantindran la mediació amb bona voluntat, que continuarà liderant la Sra. Sanz. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

 

4. – (M1923/295) Quin és l’import de les despeses en procediments judicials en què ha 

actuat o actua com a part l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2015 fins a la data 

actual i quin ha estat el resultat dels esmentats procediments? 

 

La Sra. GUILARTE indica que després d’analitzar en profunditat el compte general que 

avui s’ha portat a aprovació, han constatat, i els ha alarmat, la despesa excessiva en 

causes judicials amb diner públic. Observa que d’ençà del mandat passat sembla que 

hagi pres com a costum arrossegar aquest Ajuntament a litigis, que no tenen base 

jurídica, i ha arribat a sobrepassar fins i tot àmpliament les mateixes competències 

municipals. I posa a tall d’exemple el cas del PEUAT, o l’intent de l’expropiació 

gratuïta del servei de l’aigua, i que l’alcaldessa anomena remunicipalització. 

Remarca, però, que en els casos en què el seu grup ha demanat que l’Ajuntament es 

presentés com a acusació en la defensa dels ciutadans afectats pels actes violents del 

separatisme a Barcelona, el Govern s’hi ha negat, com també s’ha negat a defensar els 

seus mateixos funcionaris, a la Guàrdia Urbana, per les agressions que han patit els 

agents. 

En conseqüència, i en benefici de la transparència pel que fa al destí del diner públic, 

pregunta a quin import pugen les despeses en procediments judicials en què aquest 

Ajuntament ha actuat com a part des del 2015 fins avui, i quin ha estat el resultat dels 

procediments esmentats. 

 

La Sra. ALCALDESSA diu que el primer que vol destacar és que aquest Ajuntament 

compta amb uns serveis jurídics molt professionals, amb molta solvència i prestigi, amb 

els quals compten per a tot allò que s’aprova en aquesta cambra. Puntualitza, per tant, 

que no es tracta d’una elecció capriciosa del Govern. 

Així doncs, quant a la referència al PEUAT que ha fet la regidora, remarca que es tracta 

d’una decisió democràtica d’aquest Plenari; i afegeix que, també amb el grup de 

Ciutadans, han fet acords que, posteriorment, requereixen un seguiment jurídic. 

Fa notar que l’Ajuntament és un gran agent regulador, amb molta activitat de 

contractació, cosa que fa que moltes persones i empreses, de forma legítima, interposin 

contenciosos si creuen que es vulneren els seus drets o que podrien treure més profit 

d’una determinada actuació. 
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Pel que fa al resultat, precisa que els darrers cinc anys només un de cada quatre dels 

procediments oberts per aquest Ajuntament li són desfavorables; i confirma, atès que 

disposen de molt bons serveis jurídics municipals, que externalitzen molt poca activitat. 

Concreta que, des del 2015, la despesa en contractes externs és d’uns dos-cents vuitanta- 

cinc mil euros. 

Manifesta, igualment, que se sent molt orgullosa de la política iniciada el mandat passat, 

en què s’han ampliat algunes actuacions com ara, de forma molt contundent, en una 

desena de casos de delictes d’odi i de discriminació com, per exemple, l’agressió a una 

persona sense llar per part d’un youtuber, o l’agressió islamòfoba contra una dona 

embarassada que vestia nicab, que a més de l’atenció de l’Oficina per a la No 

Discriminació han anat a judici i s’han aconseguit sentències condemnatòries. Constata 

que això li sembla molt rellevant per a la salut democràtica de la ciutat. 

 

La Sra. GUILARTE replica que l’alcaldessa parla dels serveis jurídics, però segons el 

Portal de Transparència tan sols el 2018 hi va haver una despesa de gairebé cent mil 

euros en serveis externalitzats, que entén que podrien haver assumit els serveis jurídics 

interns. 

Constata que el Govern ha demanat informes jurídics gairebé per valor de quatre-cents 

mil euros pel que fa a la remunicipalització de l’aigua, amb el resultat que tots coneixen, 

al qual s’ha d’afegir el temps perdut, els recursos humans emprats i les possibles 

indemnitzacions que haurà d’acarar aquest Ajuntament, que poden pujar a milers de 

milions d’euros que sortiran de la butxaca de tots els barcelonins. 

Afegeix que el mateix succeeix amb els més de cent vint contenciosos que han 

interposat contra aquest Ajuntament hotelers i inversors arran de l’anul·lació que 

comporta el PEUAT, i que sumarien uns altres centenars de milions. 

Conclou que, en definitiva, demanen a l’alcaldessa que assumeixi que no pot pretendre 

fer passar promeses falses i inviables per polítiques públiques; i que no pot continuar 

reduint l’acció del seu Govern a gastar diners de la ciutadania en litigis que, finalment, 

sempre perd; i remarca que, paral·lelament, hi ha situacions d’emergència habitacional 

amb més de sis-centes famílies esperant un habitatge. 

Afirma que el resultat és que gran part de l’impuestazo que aplicaran als barcelonins 

anirà a parar a la propaganda del Govern i a les indemnitzacions que se’n derivin. 

 

La Sra. ALCALDESSA assegura que li sorprèn la manca de rigor en un assumpte tan 

formal com aquest, i justament per la transparència d’aquest Govern, la regidora 

Guilarte pot comprovar que moltes de les dades que acaba d’aportar són falses, com ara 

que gairebé sempre es perden els procediments judicials, o que la despesa externalitzada 

sigui majoritària, ja que la immensa majoria de plets els assumeixen els excel·lents 

serveis jurídics de la casa, i que estan orgullosos d’utilitzar-los per defensar el dret a 

l’habitatge i a la ciutat, els béns comuns enfront de l’especulació i abús de qualsevol 

particular. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular: 

 

5. – (M1923/309) Quins fets coneix l’alcaldessa que li permeten manifestar que s’ha de 

renovar la cúpula judicial amb motiu de la decisió judicial del Tribunal Suprem que 

avala la societat mixta Aigües de Barcelona? 

 

El Sr. RAMÍREZ comenta que fa uns dies van conèixer la sentència del TS que certifica 

la legalitat de l’empresa mixta d’abast metropolità Aigües de Barcelona —entén que tots 

coneixen la fixació de l’alcaldessa i del seu Govern de remunicipalitzar-la—, i que 

presta un servei que, segons totes les enquestes ciutadanes, és valorat amb gran 
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consideració, i que és un exemple de col·laboració publicoprivada. 

Indica que amb motiu d’aquesta sentència del TS, contrària a la voluntat de 

remunicipalització del subministrament d’aigua a Barcelona, l’alcaldessa ha manifestat 

que s’hauria de renovar la cúpula judicial, i ha posat així en dubte la independència 

judicial a Espanya. 

En conseqüència, formulen aquesta pregunta a fi que els expliqui quins fets coneix que 

li permeten acusar els jutges de connivència amb les grans corporacions, i criticar el mal 

funcionament de la cúpula judicial; o si, altrament, respon només al fet que no li agrada 

la sentència del TS. 

 

La Sra. ALCALDESSA agraeix aquesta pregunta que li permet aprofundir en aquest 

assumpte i ampliar els arguments. 

Reitera, doncs, que no comparteix la sentència pels arguments que ha tingut ocasió 

d’expressar anteriorment. Afirma que és legítim, en democràcia, criticar una actuació 

judicial si es considera que no és correcta; i, també, destacant, com sempre ha fet, que hi 

ha molts jutges i jutgesses que fan una feina excel·lent en els jutjats d’instrucció, moltes 

vegades en condicions de precarietat i manca de recursos, però sí que és evident que la 

cúpula judicial de l’Estat necessita millores en molts aspectes, com ara pel que fa a la 

formació en temes de gènere; així com en la presència de les dones en general, ja que és 

obvi que perquè la justícia sigui realment democràtica ha de representar la societat que 

ha de servir. Precisa que actualment hi ha un 50% de jutges i el mateix percentatge de 

jutgesses, però dels tribunals superiors de justícia només un està presidit per una dona. 

Entén que potser això té a veure amb el fet que les violacions en grup la sentència no les 

reconegui com a violacions. 

Quant a l’assumpte concret del servei de subministrament d’aigua, assegura que no li 

sembla normal que després d’una sentència del TSJC, que deia que la privatització 

s’havia fet de forma incorrecta i contrària a la llei, el TS l’esmeni completament i entri 

al fons, cosa que no li pertocaria, i faci una sentència radicalment contrària assumint els 

arguments de la part privada, Agbar, sense escoltar totes les parts. Remarca que tampoc 

li sembla normal que això succeeixi després de passar per tres sales del Tribunal 

Suprem, i que acabi, curiosament, en la mateixa sala que va fer una altra cosa que la 

immensa majoria de la població avui dia continua criticant, que és la suspensió de 

l’aplicació d’una sentència que deia que els bancs d’aquest país han estafat la ciutadania 

amb clàusules abusives; així, quan les entitats bancàries havien de retornar tots els 

diners estafats a la població, aquesta mateixa sala va dir que no es podia aplicar la 

sentència perquè posava en perill els bancs i el sistema. 

Insisteix que la coincidència és realment curiosa i digna de ser considerada, i de 

reflexionar-hi; de la mateixa manera que el fet que el Consell del Poder Judicial tingués 

un conveni de formació amb Agbar. 

 

El Sr. RAMÍREZ replica que allò que sí que és normal és que quan hi ha sentències que 

es recorren en cassació o en segona instància es puguin modificar, remarca que és el 

procediment. Igualment, li recorda que el TS disposa d’un òrgan col·legiat per prendre 

aquesta mena de decisions en funció del procediment legalment establert. 

Considera que de la resposta de l’alcaldessa es desprèn, en primer lloc, la seva 

irresponsabilitat per no acatar i no acceptar la sentència del TS, a més d’una gran falta 

d’autocrítica, així com la seva intenció d’aixecar, novament, una cortina de fum per 

amagar les vergonyes, a la qual cosa ja els té acostumats amb la seva demagògia 

populista, que avantposa els tics ideològics a l’eficiència en la prestació dels serveis 

públics. 

Concreta, per acabar, que aquesta aventura judicial ha costat més tres milions d’euros a 

la ciutadania entre informes jurídics, encàrrecs de gestió i subvencions a entitats 
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amigues; tot plegat sense comptar amb el cost de la multiconsulta, que també incloïa la 

pregunta sobre la remunicipalització de l’aigua. 

Reclama a l’alcaldessa que deixi de litigar i que accepti la sentència, que abandoni el 

populisme en què està instal·lada, i que acari els problemes reals de la ciutat com la 

seguretat ciutadana o l’habitatge. 

 

e) Seguiment de les proposicions/declaracions de 

grup 

MOCIÓ 

Única. – RESTAR ASSABENTAT de l’informe de fiscalització a posteriori de l’exercici 2018 de 

la Intervenció Municipal. 

 

S’ACORDA l’assabentament de l’Informe de la Intervenció General sobre fiscalització 

a posteriori corresponent a l’exercici del 2018. 

 

F) Declaracions institucionals 

 

El Sr. SIERRA demana intervenir per una qüestió d’ordre, en el sentit que consideren 

adient que es digui qui dona suport a les declaracions institucionals i qui no. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon que això no se sol fer i no consta en cap reglament 

l’obligació de fer-ho. I ofereix al regidor Sierra de parlar-ne en un altre moment. 

Puntualitza que allò que fixa el reglament és que qui no firma una declaració 

institucional té dret a un minut d’intervenció. 

 

El Sr. SIERRA replica que la majoria de portaveus no han signat en alguna ocasió una 

declaració institucional. 

 

La Sra. ALCALDESSA pregunta si estan parlant d’un problema de procediment o de 

fons. 

 

El Sr. SECRETARI intervé per aclarir que s’ha produït en el darrer moment un 

problema amb les signatures, però que en el document de què disposa l’alcaldessa 

consta clarament la posició dels grups municipals en les diferents propostes de 

declaració institucional, que no ha estat possible formalitzar amb el sistema informàtic 

Copernico, però que sí que consta per escrit a quines declaracions donen suport i a 

quines no. 

 

1. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Condemnar el 

cop d’estat i l’escalada de violència a Bolívia que ha provocat, fins al moment, al menys 

23 morts i centenars de ferits. 2. Fer una crida urgent perquè s’aturi la violència i la 

repressió per part de les forces de seguretat sobre la població de Bolívia. Aquesta 

intervenció remet a moments ja passats de la història llatinoamericana. 3. Condemnar el 

decret 4078 promulgat per la presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, que eximeix de 

responsabilitat penal als militars que reprimeixin violentament mobilitzacions al carrer. 

Aquest decret implica la impunitat de possibles actuacions il·legals per part de l’exèrcit, 

la qual cosa viola les normes internacionals dels drets humans. 4. Cridar ambdues parts 

al diàleg per tal de trobar una solució pacífica al conflicte polític que passi per la 

celebració d’unes eleccions lliures. 5. Demanar que Espanya, la Unió Europea i la resta 
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de la comunitat internacional ofereixin la seva mediació per posar fi a la violència i 

supervisar la celebració d’unes noves eleccions amb totes les garanties per a tots els 

actors polítics. 6. Emplaçar els actors implicats per garantir el retorn a Bolívia dels 

dirigents polítics a l’exili, com Evo Morales i Álvaro García Linera. A més, cal que es 

garanteixi la integritat física de la població, així com dels líders polítics de les diferents 

formacions polítiques. 7. Instar la Comissió Interamericana de Drets Humans a 

supervisar i intervenir, des d’una posició independent, davant dels esdeveniments 

recents a Bolívia. 

 

S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra. Pérez, amb 

la posició favorable de tots els grups municipals, excepte els de Ciutadans, el Partit 

Popular i Barcelona pel Canvi. 

 

El públic assistent aplaudeix, i la Sra. ALCALDESSA aprofita per saludar la comunitat 

boliviana que els acompanya, i desitja que la pau arribi aviat i els expressa tot el seu 

suport pel gran patiment amb què deuen viure des d’aquí la situació del país. 

 

2. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona declara i manifesta que: 

Com a Ajuntament seguirem treballant per posar en pràctica la iniciativa de les Ciutats 

Amigues de la Infància, i garantir que tots els nens, nenes i adolescents gaudeixin del 

seu ple potencial mitjançant el compliment, en condicions d’equitat, dels seus drets dins 

de la ciutat, assolint els objectius següents: 1. Tots els nens, nenes i adolescents són 

valorats, respectats i tractats justament a la ciutat i per les autoritats locals; 2. Tots els 

nens, nenes i adolescents tenen veu, necessitats i prioritats que s’escolten i es tenen en 

compte en les polítiques, els pressupostos i les decisions públiques que els afecten; 3. 

Tots els nens, nenes i adolescents tenen accés a uns serveis bàsics de qualitat; 4. Tots els 

nens, nenes i adolescents viuen en un entorn segur, protegit i net; 5. Tots els nens, nenes 

i adolescents tenen l’oportunitat de passar temps amb les seves famílies, gaudir del joc i 

de l’oci. Per obtenir aquests objectius, estem especialment compromesos a: - Demostrar 

resultats concrets, sostenibles i mesurables per als nens i nenes; - Promoure la 

participació significativa i inclusiva dels nens i nenes; - Eliminar la discriminació contra 

els nens, nenes i adolescents en les polítiques i accions. Exhortem totes les parts 

interessades que directament o indirectament repercuteixen en la vida dels nens, nenes i 

adolescents, inclosos el sistema de les Nacions Unides, el sector privat, les 

organitzacions de la societat civil, els sindicats, els cercles acadèmics i els mitjans de 

comunicació, que respectin i donin suport als drets i el benestar dels nens i nenes en el 

compliment de les seves respectives funcions i mandats. 

 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la 

Sra. Marí. 

 

3. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- 

Reiterar la necessitat de donar compliment a la Convenció internacional sobre les 

persones amb discapacitat i a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Segon.- 

Manifestar el compromís de l’Ajuntament per afavorir el compliment dels drets 

d’igualtat, d’autonomia personal i d’accessibilitat universal a la ciutat de Barcelona. 

Tercer.- 
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Incrementar el pressupost per continuar treballant per garantir l’accessibilitat de les 

persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona, especialment en aquells àmbits en 

què l’Ajuntament pot incidir. Quart.- Garantir i motivar la participació de les persones 

amb discapacitat en els processos participatius i debats públics de la ciutat. Cinquè.- 

Manifestar la voluntat que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en els casos 

de discriminació i vulneració dels drets a persones amb discapacitats especialment 

rellevants seguint els criteris d’accions judicials establerts. Sisè.- Comunicar la present 

declaració a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) perquè en 

puguin dur a terme el seguiment. 

 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la 

Sra. Munté. 

 

4. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Expressar el 

seu reconeixement vers la científica Margarita Salas i fer seves les paraules de Salas: 

“Espero que en un futuro no muy lejano la mujer obtenga en el mundo de la ciencia el 

puesto que le corresponde. Siempre de acuerdo con su capacidad y su trabajo, 

independientemente de que sea hombre o mujer”. 2. Comprometre’s a retre homenatge a 

la científica Margarita Salas a la propera Biennal Ciutat i Ciència que se celebri a la 

ciutat de Barcelona. 3. Comprometre’s a instar la Ponència del Nomenclàtor a donar el 

nom de la científica Margarita Salas a un dels carrers de la nostra ciutat. 

 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la 

Sra. Guilarte. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca aquest Ple recordant als presents que, ateses les passions 

que desperten els pessebres en aquesta cambra, qui vulgui està convidat a visitar els dos, 

l’artístic i el clàssic. 

 

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

hores i cinquanta-cinc minuts. 


