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V: 14/07/2017
A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia
TRENTA de JUNY de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del Consell
Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada
Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde,
Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume
Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores,
Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de
Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i
Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist,
Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco
Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo
Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José
Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen
Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José
Lecha González, Maria Rovira i Torrens i el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits
pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. Excusa la seva
absència l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores.
La Sra. ALCALDESSA saluda els membres del Plenari del Consell Municipal en
reincorporar-se a la presidència del Ple després de la seva baixa maternal.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 de maig de 2017,
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
S'APROVA.

PART INFORMATIVA
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, ES
COMUNIQUEN les resolucions següents:
1.-

Decret de l’Alcaldia, de 22 de maig de 2017, que designa, en representació de les
Persones amb Discapacitat, la Sra. Neus Mora Fernàndez membre del Consell
Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en substitució de la
Sra. Pilar Ginovart Pons.
2.- Decret de l’Alcaldia, de 25 de maig de 2017, que nomena la Sra. Silvia Vèrnia
Trillo, de la categoria TS Dret, subgrup A1, en el lloc de Director/a 1 de la família
General, codi 20.10.GE.40, amb nivell de destinació 30, a la Direcció per a la
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Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, per haver superat
la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 1/2017-L.
3.-

Decret de l’Alcaldia, d’1 de juny de 2017, que nomena la Sra. Neus del Pilar de
Haro Jarque membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, en
substitució del Sr. Carlos Domingo i Díaz, amb efectes 5 de juny de 2017.

4.-

Decret de l’Alcaldia, d’1 de juny de 2017, que nomena el Sr. Miquel Angel
Essomba i Gelabert vocal del patronat de la Fundació Privada Artur Martorell en
representació de l’Ajuntament de Barcelona i en substitució del Sr. Josep M.
Castiella i Viu.

5.-

Decret de l’Alcaldia, de 6 de juny de 2017, que Sol·licita a la “Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia” (CNMC) que tingui per contestat el requeriment
previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra els articles 12 a 20
del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic,
albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús
turístic.

6.-

Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que nomena el Sr. Fernando Alcalde
Pérez membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, en substitució
del Sr. Angel Lao Peña.

7.-

Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que designa el Sr. Félix Ortega Sanz
vocal de la Comissió Delegada del Consorci Museu d’Art Contemporani de
Barcelona en substitució del Sr. Salvador Illa Roca.

8.-

Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que nomena l’Im. Sr. Xavier Mulleras
Vinzia regidor adscrit al Districte de Sant Martí.

9.-

Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que designa la Sra. Rosa Maria Gironès
Vallès, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament destinada a la Tresoreria
Municipal, per tal que, prèvia obtenció del certificat X.509.V3 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda pugui, per si sola, efectuar
la presentació telemàtica de les declaracions o comunicacions a què estigui obligada
aquesta Corporació Municipal.
10.Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que delega als gerents de
Sectors, Districtes i Organismes públics dependents, la facultat d’aprovar i signar els
acords per a l’activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de
formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball, sempre que tinguin lloc a l’empara del conveni entre aquest
Ajuntament i l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau mitjà i superior, en
centres de formació professional de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya,
a la ciutat de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 1 de
juny de 2017; sense perjudici del deure de remetre proposta de l’acord i del conveni,
i com a tràmit previ a la seva signatura, a la Gerència de Recursos Humans i
Organització, per tal que sigui emès el preceptiu informe per la Direcció de Serveis
Jurídics i Promoció de Recursos Humans.
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11.-

Decret de l’Alcaldia, de 8 de juny de 2017, que crea un Registre auxiliar del Registre
general central de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
al barri de la Marina, el qual estarà ubicat al passeig de la Zona Franca, 185-219 de
Barcelona i prestarà atenció de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.

12.-

Decret de l’Alcaldia, de 15 de juny de 2017, que delega la presidència de la
Fundació Barcelona Cultura, amb totes les atribucions inherents a aquest càrrec, a
l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, vicepresident executiu de la Fundació
Barcelona Cultura.

13.-

Decret de l’Alcaldia, de 15 de juny de 2017, que delega temporalment des del dia
19 fins al 25 de juny de 2017, ambdós inclosos, per absència de la regidora del
Districte de Sants-Montjuïc, Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, a favor de l’Im. Sr.
Jaume Asens i Llodrà, les següents facultats: - Les facultats que hagin estat
delegades per aquesta Alcaldia a la regidora Ima. Sra. Laura Pérez Castaño per raó
de la seva condició de regidora del Districte de Sants-Montjuïc i d’altres concretes
que li hagin estat delegades igualment. - D’altres facultats, no incloses entre les
anteriors, que siguin inherents al càrrec de regidor/a de Districte d’acord amb les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, aprovades per acord del
Consell Municipal de 28 de setembre de 2001, i d’acord amb el Reglament Intern
d’Organització i Funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, aprovat pel ple del
Consell de Districte mitjançant acord adoptat en sessió 17 de desembre de 2001,
ratificat pel ple del Consell Municipal en sessió de 26 d’abril de 2002.

14.-

Decret de l’Alcaldia, de 20 de juny de 2017, que proposa a la Junta General de la
societat Barcelona Empren SCR, SA la designació del Sr. Valentí Oviedo Cornejo
com a representant de Barcelona al Consell d’Administració de l’esmentada
societat, en substitució del Sr. Carles Sala Marzal.

15.-

Decret de l’Alcaldia, de 21 de juny de 2017, que nomena com a membres de la
Comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir
la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal, entre les places de
Francesc Macià i les Glòries, les persones següents:
President:
Vicepresidenta:

Im. Sr. Gerard Ardanuy Mata
Ima. Sra. Janet Sanz Cid

Membres:

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Francina Vila i Valls
Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano
Im. Sr. Santiago Alonso Beltran
Im. Sr. Alfred Bosch i Pasqual
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia
Ima. Sra. Maria José Lecha i González
Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens
Secretari: El Secretari General de la Corporació o funcionari lletrat/da en qui
delegui.
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membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en substitució de la
Sra. Ariadna Gálvez Rifa.
17.-

Decret de l’Alcaldia, de 21 de juny de 2017, que designa la Sra. Marta Labata
Salvador, Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, SA; amb DNI
número 39726703E, casada, de veïnatge civil català i amb domicili al carrer
Calàbria, 66 08015 de Barcelona, com a membre del Consell d’Administració de la
societat GL Events CCIB, SL, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en
substitució del membre actualment designat, Sr. Ignasi Armengol Villà.

18.-

Decret de l’Alcaldia, de 22 de juny de 2017, que delega en els gerents de Sectors,
Districtes i Organismes públics dependents, la facultat d’aprovar i signar els acords
per a l’activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de
formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball, sempre que tinguin lloc a l’empara del conveni entre aquest
Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona per promoure, impulsar i
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de
grau mitjà i superior, en centres de formació professional de titularitat municipal, a
la ciutat de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 15 de
juny de 2017; sense perjudici del deure de remetre proposta de l’acord i del conveni,
i com a tràmit previ a la seva signatura, a la Gerència de Recursos Humans i
Organització, per tal que sigui emès el preceptiu informe per la Direcció de Serveis
Jurídics i Promoció de Recursos Humans.

19.-

Decret de l’Alcaldia, de 22 de juny de 2017, que assigna a la Ima. Sra. Maria Rovira
i Torrens, amb efectes 1 de juliol de 2017, el règim de dedicació parcial amb un
percentatge del 75%, deixant sense efecte la seva dedicació anterior, atribuïda en
un percentatge del 49% per Decret de l’Alcaldia del 30 de juliol de 2015.
Acord de la Comissió de Govern de 15/06/17:
b) 20.(EM 2017-06/14) ASSIGNAR al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, les tasques
que desenvolupa la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en
matèria d’habitatge. DECLARAR la successió d’empresa l'1 de juliol de 2017 i
per tant procedir a la subrogació del personal laboral que presta els seus serveis a
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA fins a la data
d’assignació, 1 de juliol de 2017, que consten a l’annex 1 del present acord, a
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Entitat Publica Empresarial Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors i l’article 1 apartat 1 c) de la Directiva 23/2001/CE, tot
garantint l’adopció de totes aquelles mesures que es considerin procedents per
vetllar pel respecte als drets bàsics dels treballadors i treballadores que prestin
servei actualment. DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a aquest
personal de l’annex 1 d’aquest acord, comporta la subrogació en els drets i
obligacions laborals i de seguretat social de la Societat Barcelona Gestió
Urbanística, SA a l’Ajuntament a través de l’Entitat Publica Empresarial Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona i, en general, de totes les obligacions en
matèria de protecció social complementària que hagi adoptat l’empresari cedent,
en especial el reconeixement de l’aplicació del conveni col·lectiu estatal del sector
Contact Center, pel que fa al personal al qual segons l’annex de referència li és
d’aplicació l’esmenat conveni, de les condicions del conveni col·lectiu de
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Catalunya d’Oficines i Despatxos, en aquest cas amb les millores que s’hagin
produït, pel que fa al personal al qual segons l’annex de referència li és d’aplicació
l’esmentat conveni i del reconeixement l’aplicació de determinades condicions de
treball establertes a l’acord de condicions i conveni col·lectiu de l’Ajuntament de
Barcelona pel que fa al personal que consta a l’annex amb aquesta condició.
FIXAR que el personal amb contracte laboral de caràcter indefinit a l’empresa
cedent, s’incorporarà com a conseqüència de la referida subrogació de personal a
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Entitat Publica Empresarial Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, com a personal indefinit, tot subsistint els
corresponents contractes laborals, però quedant limitada la seva incorporació a
l’Ajuntament de Barcelona als llocs de treball dels serveis d’habitatge de l’Entitat
Pública Empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.
DECLARAR que el fet que el personal subrogat, que té la condició d’indefinit a
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, s’incorpori a
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb la mateixa condició que ostentava a
la societat cedent, no confereix a aquest personal la condició d’empleat públic,
que només es pot adquirir a través d’un procediment selectiu fonamentat en els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat. ESTABLIR que l’adquisició de la condició
d’empleat públic per part del referit personal resta condicionada a la superació del
procés selectiu corresponent, fonamentat en tot cas en els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat, prèvia oferta pública, per accedir als llocs de la
categoria funcionarial que els correspongui d’acord amb l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, declarant que, en el cas que el referit personal no superés el
procés selectiu corresponent, es donarien els requisits per a procedir a l’extinció
de la relació laboral objecte de la present subrogació. A tots els efectes per al
personal subrogat es considerarà l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o
serveis prestats en l’administració. DETERMINAR que en el cas del personal
laboral amb contracte temporal amb data de finalització determinada, que estigui
en vigor en el moment de la transmissió (duració determinada per obra i servei
determinat, per circumstàncies de la producció o per interinitat, etc) aquests
s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, sense perjudici de la
consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en
l’administració. ADSCRIURE al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
els recursos materials i econòmics actualment assignats, en matèria d'habitatge, a
Barcelona Gestió Urbanística, SA, i que figuren en l’annex 2. ESTABLIR un
període transitori de sis mesos per tal de facilitar la transició i subrogació dels
contractes externs que té contractats la Societat Municipal Barcelona Gestió
Urbanística, SA en l’àmbit de l’Habitatge, que figuren relacionats en l’annex 3
determinant que totes les despeses que assumeixi la Societat Municipal Barcelona
Gestió Urbanística, SA en la matèria, fins a la finalització del període transitori
establert, aniran a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge que abonarà a la
Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA els imports acreditats.
Mesures de govern
1.-

Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019.

La Sra. BALLARÍN indica que la mesura de govern que avui presenta és el full de
ruta del comerç a Barcelona per als propers dos anys, alhora que situa les accions
que s’han dut a terme fins ara. Precisa que aquestes línies mestres pretenen reforçar
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el comerç de proximitat, que ha configurat la ciutat al llarg dels segles, el d’una
ciutat que porta el comerç en el seu ADN.
Subratlla que el comerç no és només un pilar essencial de l’economia i l’ocupació
de Barcelona, sinó que n’ha determinat el model de desenvolupament urbà i de
relacions entre les persones.
Indica que la mesura és fruit del treball i de les aportacions de moltes persones del
sector comercial i de l’àmbit municipal i ciutadà, algunes de les quals avui els
acompanyen i a qui aprofita per saludar i agrair-los el compromís i l’esforç que hi
han posat.
Fa avinent que l’estratègia de reforç i de projecció del comerç és compartida d’ençà
que neix fins a la seva acció quotidiana, i es reafirma que cal un comerç més viu
que mai per fer ciutat. Així, diu que es proposen millorar-ne la competitivitat i la
sostenibilitat econòmica a partir de quatre pilars fonamentals com són la proximitat,
la immersió digital, la professionalització i l’associacionisme i àrees de promoció
econòmica urbana.
El Sr. BLASI dóna la benvinguda a l’Alcaldessa, i a les persones del sector del
comerç que avui els acompanyen en la presentació d’aquesta mesura, que observa
que ha estat tan breu com el seu mateix contingut.
Apunta que durant el mandat 2011-2015 hi havia una regidoria de Comerç, Consum
i Mercats, un Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona 2013-2016, deu plans
de comerç de Districte, de turisme i un Pla estratègic de mercats 2015-2025, que
retreu al govern municipal que ignori en aquesta mesura que presenta.
Considera que el govern va perdre, en aquest sentit, un primer any amb idees de
bomber, i fins i tot amb un enfrontament amb el sector, tot i que assenyala que
algunes ja les han abandonades com la implantació d’una moneda de ciutat; i un
segon any de mandat, ja amb el grup del PSC incorporat al govern, que pretenen
salvar amb la presentació d’aquesta mesura de govern.
Recorda que havien anunciat aquesta mesura fa temps, i que s’inscriu en la
concepció de la participació del grup Socialista, que informa però que nega la
participació, sense concreció i un calendari també difús, sense indicadors de
seguiment i sense un pressupost vinculat. Això no obstant, celebra que recullin
certes mesures provinents del mandat anterior, tot i que embolcallades de nou.
Igualment, indica que tampoc no saben com pensen finançar les proves pilot.
Troba encertat, altrament, que recuperin el concepte de col·laboració
publicoprivada, alhora que comparteixen la majoria de mesures que proposen, tot i
que posa en qüestió la capacitat i la voluntat del govern de tirar-les endavant.
Qüestiona alguns aspectes com reformular el Consell de Ciutat i Comerç, o quants
Districtes compten amb un Consell de Comerç, si els sona el projecte XEIX de
l’Eixample o el programa Reemprèn de Barcelona Activa, o per què Comerç ha perdut
el lideratge del Nadal. Fa notar igualment, que ahir mateix va sortir la notícia que les
superilles s’han convertit en la preocupació més important del sector empresarial; que
els comerços emblemàtics han esdevingut poca cosa més que elements d’un parc
temàtic, o quants se n’han tancat d’ençà del juny de 2015. Pregunta per què no parlen
de la manera de buscar l’autofinançament de les associacions de comerç; o quins són
els sectors cridats a participar en el disseny i la implementació de les accions, tot i que
tenen clar que no compten amb els grups municipals.
Per acabar, alerta la ponent que tenen l’enemic a casa.
La Sra. MEJÍAS també dóna la benvinguda a l’Alcaldessa en la seva reincorporació a
la presidència del Ple.
Dit això, fa avinent que l’entrada al govern del grup del PSC i l’assumpció per part de
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la regidora Ballarín de la responsabilitat com a regidora de Comerç va significar una
gran esperança per al sector comercial de la ciutat, després de gairebé dos anys de
desavinences i desacords amb el govern.
Destaca que el del comerç és un dels sectors més dinàmics i importants de la ciutat,
que genera un 15% del PIB i un 14% de l’ocupació. Indica, en aquest sentit, que ahir
mateix, parlant amb alguns comerciants sobre l’opinió que els mereixia aquesta mesura
de govern, consideraven que no era res més que un pla de govern al qual havien canviat
la primera pàgina, per posar-hi “mesura” de govern.
En conseqüència, valora que aquesta iniciativa presenta poques novetats i gens de
creativitat, que es podria acceptar com una declaració d’intencions, però hi troben a
faltar compromisos ferms, ja que després de dos anys de desavinences, el comerç de
la ciutat mereixia alguna cosa més.
Suggereix que per recuperar la confiança i la participació de les organitzacions
comercials, el primer que han de fer és rebutjar les campanyes que pretenen
criminalitzar el comerç.
Afegeix que troben a faltar en aquest document, també, algun compromís pressupostari
i pregunta, en aquest sentit, què tenen previst per a la campanya de Nadal o la del
turisme de compres, i el mateix succeeix quant a les campanyes de promoció dels
mercats.
Igualment, observa que es parla de la reobertura de comerços, de la necessitat d’aixecar
persianes, cosa amb què estan absolutament d’acord, i remarca que, per exemple, l’eix
comercial de Sant Andreu ho demana des de fa molt de temps; tanmateix, entén que hi
ajudarà molt més la llei que ahir es va aprovar al Congrés de Diputats sobre autònoms,
que no pas les mesures que ha aplicat aquest ajuntament per intentar de recuperar els
petits empresaris autònoms que volen reobrir els seus negocis.
Centrant-se en els mercats municipals, que són primordials per revitalitzar el comerç
als barris, reconeix que cal continuar amb els processos de reforma, tot i que recorda
que en el consell d’administració de Mercats municipals s’ha parlat a bastament de la
necessitat de fer campanyes de promoció i, sobretot, de combatre la competència
deslleial de locals que, entorn dels mercats, no compleixen cap de les normatives,
molts dels quals sense llicència, sense mesures de seguretat alimentària ni de
manipulació d’aliments.
Quant als establiments emblemàtics, observa que el govern s’ha capficat a protegir les
activitats, i recorda que la directiva comunitària no ho permet. Altrament, considera
que haurien de fer una campanya per intentar salvar-los i mantenir la seva singularitat,
però no protegir activitats profundament obsoletes en molts casos. Afegeix que en
aquesta mesura al fenomen del top manta se li aplica l’eufemisme de venda il·legal no
sedentària, quan en realitat és un dels majors problemes que té el sector comercial,
sense que el govern no hagi sabut ni tan sols minimitzar-lo.
La Sra. CAPDEVILA se suma a donar la benvinguda a l’Alcaldessa al Ple, i confirma
que agraeixen la presentació d’aquesta mesura, perquè entenen que la preservació i el
reforç d’un model propi de comerç urbà de proximitat que Barcelona ha sabut crear
hauria de ser una de les prioritats del govern municipal, no tan sols perquè és un dels
principals motors econòmics de la ciutat, sinó perquè cap altre sector econòmic té un
retorn social envers els barris com és aquest.
Remarca que el comerç ha passat i passa per moments difícils i se li plantegen grans
reptes, molts de quals posen en qüestió la seva continuïtat. Precisa que no es refereix
només a la implantació de grans superfícies comercials –que tendeix a la reducció–,
sinó dels canvis d’hàbits de consum o l’avenç del comerç on line. Per tant, consideren
imprescindible definir estratègies que contribueixin a la modernització i a la
competitivitat del comerç de proximitat mitjançant la millora dels seus espais,
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l’especialització, l’oferta, la seva introducció en les xarxes socials, venda on line o en
la recerca de nous models de gestió més professionalitzats i ambiciosos.
Subscriu en nom del seu grup les mesures que es detallen en el document, però els
sorprèn que s’hi esmenti el reforç de la campanya de Nadal i l’elaboració de campanyes
estacionals en els períodes en què baixen les vendes, quan el seu grup fa dos anys que
reclama mesures com aquestes i presenta iniciatives, que s’aproven, i a les quals el
govern ha fet cas omís.
Addueix que les mesures que proposa el govern per lluitar contra la venda il·legal, es
contraposen a la seva inacció per eradicar una pràctica que s’està enquistant a la ciutat;
o quan manifesta la voluntat d’impulsar plans d’acció i dinamització comercial, i
recorda a la Sra. Ballarín que la setmana passada en la comissió d’Economia i Hisenda
el govern es va abstenir en una proposició presentada pel seu grup d’un pla de xoc per
minimitzar els efectes de les obres aturades en el comerç de l’entorn de Glòries.
Retreu al govern, per tant, la diferència entre allò que diu que vol fer en titulars i el
que fa. I, en aquesta línia, fa avinent que no han sabut trobar en aquesta mesura la
iniciativa d’implantar accions per al comerç que pateix les conseqüències d’obres de
llarga durada.
Finalment, confirma que comparteixen la necessitat d’explorar nous models de gestió
comercial adaptats a la ciutat; i entén que la implantació de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana (APEU) no depèn només d’aquest ajuntament i que està subjecta
a canvis legislatius a escala estatal.
El Sr. MULLERAS saluda l’Alcaldessa en la seva reincorporació al Ple, i també als
veïns i representants del sector del comerç que avui assisteixen a aquesta sessió
plenària.
Tots seguit, qualifica aquesta mesura de govern de molt teòrica i poc pràctica, gens
ambiciosa i plena de bones paraules que, a parer seu, no es corresponen amb les
polítiques reals que aplica el govern; i que entén que és una clara demostració que el
paper ho aguanta tot.
Consideren que després de dos anys de mandat es constata un autèntic divorci entre el
sector del comerç de la ciutat i el govern municipal, tal com demostren les polítiques
municipals i les darreres sessions del Consell municipal Ciutat i Comerç o el Consell
de Turisme i Ciutat, així com també la comissió tècnica de terrasses. Reconeix la
possibilitat de governar en minoria, però alerta que no ho poden fer contra la majoria,
ni tampoc, com els ocupa en aquest cas, contra el sector del comerç, que és essencial
per a la ciutat, que genera el 14% de l’ocupació i el 15% del PIB de la ciutat.
Destaca que des de fa dos anys totes les polítiques del govern municipal van
encaminades a posar traves al sector; així, multen les terrasses i permeten el top manta
de productes il·legals; mantenen la pressió fiscal més elevada de l’estat al comerç legal
i, altrament, toleren tota mena d’il·legalitats a l’espai públic. Els retreu que hagin
convertit l’Oficina d’atenció a l’empresa de Barcelona Activa en l’oficina d’atenció al
comerç il·legal, proporcionant assessoria, per exemple, a la cooperativa de manters
il·legals, i amb un pressupost de vuit-cents mil euros.
Observa que el govern reclama diàleg i transparència, però nega protagonisme al
comerç en els Consells municipals; el sector reclama més civisme, i el govern li respon
amb més tolerància als incívics; els comerciants demanen l’aturada de la implantació
de superilles, i el govern en multiplica la planificació.
Remarca que el 18% de les vendes que es fan a Barcelona corresponen al sector del
turisme, mentre que el govern, amb la suposada voluntat de promocionar el turisme de
qualitat, respon amb polítiques municipals clarament “turismefòbiques”.
Destaca que l’entrada del grup Socialista al govern municipal va crear expectatives en
el sector comercial, i lamenta que finalment s’hagin convertit en un fiasco.
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La Sra. LECHA explica que de la lectura de la mesura de govern han pogut concloure
que el discurs sobre l’economia social i solidària, sobre els drets laborals i la
democratització de l’economia que tant repeteix el govern municipal s’ha esvaït amb
rapidesa insospitada; entén que han batut el rècord amb retòrica buida, discurs
neoliberal i mercantilització de l’economia.
Tot seguit, repassa a tall d’exemple algunes de les iniciatives contingudes en la mesura,
com és el cas de la desena, que manifesta el compromís amb la repressió dels cossos
policials i serveis municipals per perseguir la venda ambulant i, sobretot, per protegir
marques com Nike o Barça de les falsificacions. Cita, en aquest mateix sentit, la
mesura vint, on textualment s’hi diu que consideren que és un model de gestió en el
qual una associació de comerciants, consolidada en un entorn comercial adequat, té un
paper cabdal, més enllà que qualsevol dels altres agents del territori. Es pregunta, si és
aquest el model de democràcia als barris que proposa el govern: que manin les
associacions de comerciants per damunt de tota la resta.
Esmenta la mesura vint-i-quatre que manifesta que cal destacar la promoció de la
cooperació interassociativa i la creació de projectes comuns amb altres actors de ciutat
com la cultura i el turisme, i que aprofita per vincular amb l’actuació vuitena que tracta
com a purs nínxols de mercat col·lectius ben diversos com ara el consum ecològic,
celíacs, halal, LGTBI, mides especials o tribus urbanes. Pregunta, en aquest sentit, si
és que hi ha alguna cosa que no pensin a tractar com a pura mercaderia, ja que ni la
sexualitat, la cultura, les creences o la salut escapen a la lògica mercantilista de les
polítiques de comerç d’aquest ajuntament.
Fa referència, igualment, a la mesura vint-i-cinc, que proposa professionalitzar
gerencialment les persones que tenen la responsabilitat de dirigir i dinamitzar les
associacions de comerciants, i retreu al govern que no n’hagi tingut prou en convertir
aquest ajuntament en una piràmide gerencial fora del control democràtic que, a més,
volen traslladar el model a aquestes entitats.
Argüeix que podria continuar citant exemples, però conclou que d’aquesta mesura se’n
poden salvar ben poques coses, sinó cap, i la valora com el retorn a polítiques
neoliberals en matèria d’economia, tot i que el cert és que mai no han marxat.
Constaten, novament, que aquest mandat serà el de les oportunitats perdudes, el de la
frustració del canvi i de consolidació del continuisme de dècades de govern del PSC i
ICV-EUi A i un mandat de CiU, i que l’actual govern es limita a invertir les sigles dels
governs de tres dècades i advoca pel mateix consens capitalista de sempre.
El Sr. ARDANUY valora que el comerç de proximitat ha de ser prioritari en l’acció
d’un govern municipal, ja que és generador d’economia i cohesió social, elements
estratègics a Barcelona.
Afegeix que és imprescindible un consens ampli en aquest consistori per defensar el
significat del comerç de proximitat, i que cal treballar perquè aquest consens sigui
permanent.
Considera que en aquesta visió del model comercial cal que es prioritzin un eixos
determinats com la valoració de la cohesió territorial que genera el comerç de
proximitat, la creació d’ocupació de qualitat i que aprofiti les oportunitats de les noves
tecnologies.
La Sra. BALLARÍN puntualitza que aquesta mesura de govern és un compromís
ambiciós i de futur, i lamenta que moltes intervencions hagin quedat instal·lades en les
crítiques puntuals i descontextualitzades.
Es reafirma en què en la mesura s’exposa la manera com el govern vol treballar pel
comerç de proximitat, i que ho volen fer, també, des de la proximitat, amb els comerços
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del barris i els comerços autòctons de dimensió mitjana i que generen ocupació i
riquesa al país. En aquest sentit, destaca que no és el mateix el comerç de proximitat
del Besòs que el del passeig de Gràcia, ja que cada territori urbà té una identitat
comercial pròpia que volen mantenir i potenciar des dels Districtes i les associacions
de comerciants.
Destaca que en la mesura s’apunta l’aposta per treballar en el món digital aplicat al
comerç, que ja no és de futur sinó de present, i volen acompanyar els comerços perquè
incorporin les innovacions digitals en la seva activitat quotidiana.
Afegeix que els comerços, ja siguin una societat anònima, limitada, autònoms o
cooperatives, són organitzacions empresarials i s’han de gestionar amb criteris
empresarials, i per aquest motiu volen ajudar el sector del comerç de proximitat en la
seva aposta per la professionalització i a organitzar-se amb criteris que ultrapassin el
voluntarisme, i amb una aposta decidida per adaptar el model comercial de Barcelona
a la fórmula de les APEU i proporcionant-los els serveis de Barcelona Activa i amb la
participació de les associacions.
Convida tothom, Ajuntament, comerciants i clients a fer possibles aquestes accions,
però entenen que el món del comerç ha de ser molt conscient dels grans reptes que té
plantejats, entre més, les vendes on line o la competència amb grans superfícies, que
no es poden abordar amb estratègies individuals sinó amb la feina col·lectiva del sector
i reforçant el seu associacionisme.
Precisa que el document que presenten consta de quaranta-tres mesures, agrupades en
vuit línies estratègiques, entre les quals les àrees de promoció econòmica,
l’Observatori de Comerç, proves pilot de venda on line als mercats municipals, un
mapa de locals comercials, plans contra els locals buits o un servei d’assessorament
sobre qüestions com ara els increments dels lloguers o possibles casos de moobing
immobiliari als petits comerços. Afegeix que també projecten campanyes
promocionals en determinades èpoques de l’any, i s’hi inclou el compromís contra la
competència deslleial. Finalment, destaca que en aquesta mesura s’alineen tots els
serveis, recursos i plans municipals per enfortir el comerç de proximitat, Districtes,
Barcelona Activa, Plans de barri, plans de desenvolupament econòmic, sabent que la
coordinació és bàsica per obtenir resultats d’èxit. Destaca que el pressupost s’ha
incrementat de dos dígits a l’Àrea de Comerç i també significativament a l’Àrea de
mercats.
Diu, per acabar, que està convençuda que sabran aprofitar tots aquests recursos
municipals i les sinergies generades amb els àmbits de la cultura i el turisme per
convertir-los en oportunitats per a tots els barris de la ciutat.
El Sr. BLASI alerta al govern que té un problema de divorci entre els titulars i la
realitat.
Igualment, adreçant-se al grup de la CUP, remarca que el govern fa segles que
cohesiona i vertebra la ciutat.
La Sra. BALLARÍN tanca els torns d’intervenció posant de manifest que està
convençuda que podran continuar treballant amb el màxim consens a fi que el
comerç de proximitat de Barcelona mantingui la seva vitalitat.
2.-

Expansió del projecte Radars 2017-2019.
La Sra. ORTIZ fa referència a què el debat sobre el projecte Radars ja s’havia fet
en comissió, arran del qual alguns grups van suggerir la necessitat d’avançar-hi. Per
aquest motiu es felicita per poder presentar aquesta mesura de govern que es
refereix a un projecte emblemàtic de ciutat, que va néixer el 2008, i que ha convertit
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Barcelona en un referent com a ciutat cuidadora i d’acció comunitària envers les
persones grans.
Precisa que Radars es va posar en marxa per primer cop a Gràcia, al Camp d’en
Grassot, i que representa el bo i millor de les tasques invisibles dels serveis socials
municipals, de foment i d’impuls de l’empoderament col·lectiu en la cura del
benestar de les persones grans.
Posa en relleu que el projecte expressa els valors que busquen en la transformació
quotidiana dels serveis socials, acció comunitària en estat pur, que implica la
comunitat en el benestar del veïnat, que promou la participació, el treball en xarxa
entre l’Ajuntament i les entitats, però també amb els comerços, entre els quals les
farmàcies assoleixen un paper protagonista. Subratlla que també aprofundeix en els
vincles de solidaritat, que ultrapassen la tasca de les institucions, i s’impulsa el
protagonisme de veïns i veïnes, alhora que contribueix clarament a la prevenció dels
riscos i la vulnerabilitat que comporta l’edat, especialment a Barcelona, immersa en
un canvi demogràfic en què s’incrementa el nombre de persones grans –un 22% té
més de 65 anys, i el 32% de les que en tenen més de 75 viuen soles–.
Afegeix un esment a la perspectiva de gènere del projecte Radars, atès que un 77%
de persones grans que viuen soles a Barcelona són dones.
Recapitula, per tant, que el projecte dóna un gran protagonisme a la ciutadania,
lideratge als serveis socials i al treball en xarxa amb les entitats socials. En
conseqüència, amb la mesura de govern pretenen ampliar l’abast del projecte,
arribar a més persones i més barris; per això, a banda d’esmerçar-hi més recursos,
estableixen un calendari concret.
Observa que el projecte Radars no és un d’aquells que es poden executar de principi a
fi, i que no el poden establir per decret a tots els barris de la ciutat, ja que els projectes
comunitaris neixen si existeix la voluntat de la comunitat i dels serveis socials. Això
no obstant, remarca que necessiten els elements per fer-lo créixer, per tant, posar-hi
més recursos i treballar, com constata el fet que del setembre de 2016 a dia d’avui s’ha
passat de setze barris implicats a trenta-cinc; i indica que l’objectiu és arribar a
cinquanta-tres barris, augmentant recursos, però també el reconeixement i la visibilitat.
Assegura que consideren factible arribar-hi amb la participació dels centres de serveis
socials, de les entitats –avui ja participen al projecte Radars més de dues- centes
cinquanta– o el Col·legi de Farmacèutics.
En conseqüència, valora que amb aquesta mesura de govern es fa un salt important en
aquest projecte emblemàtic que avui ja és un referent més enllà de la ciutat.
La Sra. FANDOS diu que escoltant la Sra. Ortiz sembla com si no haguessin existit els
quatre anys del mandat precedent. Puntualitza que si bé el projecte Radars va néixer el
2008, el 2011, essent ella mateixa regidora del Districte de Gràcia, va tenir oportunitat
de conèixer-lo al Camp d’en Grassot com a experiència pilot que no acabava
d’arrencar. En conseqüència, el 2012 l’Institut de Serveis Socials va considerar que
pagava la pena d’impulsar-lo, moment en què el projecte Radars es comença a
expandir, ja que d’ençà que es va posar en marxa el 2008 només s’havia fet
l’experiència pilot en aquest barri de Gràcia.
Explica que el 2012 s’expandeix el projecte, mitjançant l’Insitut de Serveis Socials, de
manera que a final del mandat està implantat en vint barris i sis en projecte, que sumen
els vint-i-sis que ha citat la Sra. Ortiz. Recorda a la Sra. Ortiz que el conveni amb el
Col·legi de Farmacèutics es va signar el mandat anterior, i que en finalitzar la
legislatura ja hi havia més de tres-centes farmàcies adscrites al projecte Radars.
Demana, per tant, que no s’abroguin tots els mèrits, malgrat que reconeix la
importància de l’ampliació i l’extensió del projecte que pretén el govern municipal;
però insisteix que no és cert que aquest projecte d’estendre’l a més barris de la ciutat
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comenci avui, sinó quan d’un sol barri es va estendre a vint-i-sis.
Fa referència a què el model que s’ha estès en altres ciutats, com és el cas de Granollers
el 2014, comença quan van signar un conveni amb l’esmentada ciutat, i fa pocs mesos
que Arenys de Munt es va presentar per adherir-s’hi, alhora que diverses ciutats
europees s’han interessat pel model.
Valora molt positivament el projecte Radars, i demana al govern que no intenti fer
veure que d’ençà del 2008 s’ha anat estenent gradualment i a poc a poc, ja que qui
realment va creure en el projecte va ser el govern anterior.
La Sra. BARCELÓ, després de saludar l’Alcaldessa en la seva reincorporació al Ple,
agraeix la presentació d’aquesta mesura de continuïtat d’un projecte que va tenir el seu
esplendor durant el mandat anterior i que va obtenir el premi “Alegria de Viure”; i
aprofita per agrair sobretot la tasca dels voluntaris, comerciants, farmacèutics i de totes
les entitats socials que han fet possible aquesta iniciativa d’acció comunitària amb
l’objectiu de potenciar el benestar de les persones grans, i evitar l’exclusió i l’aïllament
social.
En aquest sentit, posa en evidència la paradoxa que, mentre d’una banda augmenta
l’esperança de vida –87 anys les dones i 81 els homes–, d’altra banda, s’incrementa la
soledat no desitjada, que esdevé un risc per a la salut de les persones grans, fet que
avalen estudis com el de la universitat de Chicago, que posa de manifest com la soledat
extrema pot incrementar d’un 14% les possibilitats de mort prematura; i que l’impacte
de la soledat pot ser similar al que causa una situació econòmica complicada. En aquest
cas, precisa que a Barcelona hi ha persones grans que pateixen aquesta soledat
associada a problemes econòmics, i que alhora viuen en habitatges que no estan
adaptats.
Posa en relleu la contradicció que significa que en una societat en què cada vegada hi
ha més innovació tecnològica més difícil és l’establiment de vincles entre les persones.
Per tant, valora com una bona eina aquest projecte d’acció comunitària per detectar els
problemes de les persones grans que viuen soles, atendre les seves necessitats i
promoure les relacions socials.
Fa avinent que el seu grup dóna suport a la mesura, però planteja algunes qüestions
com ara per quin motiu l’objectiu d’aquests dos anys és arribar només a cinquanta- tres
barris i no a tots els que componen la ciutat, atès que consideren que ha d’existir
igualtat d’oportunitats en tots els territoris de la ciutat. En conseqüència, pregunta
quins són els criteris per escollir un barri o un altre.
Igualment, fa notar al govern que si vol combatre la soledat, i valora com de
beneficioses són les relacions socials, a banda de potenciar el projecte Radars hauria
de considerar l’obertura dels casals de gent gran durant l’estiu, ja que 35 dels 53 casals
existents tanquen durant l’agost, i dels 18 que obren només 6 ho fan tot el dia.
La Sra. CAPDEVILA considera que aquesta mesura és novament una mostra dels
titulars a què els tenen acostumats. Manifesta que en la roda de premsa del 9 de juny
el titular que va donar la Sra. Ortiz va ser que l’ajuntament de Barcelona ampliava el
projecte Radars a 53 barris, cosa que suposa arribar al 73% de les persones grans.
Observa, tanmateix, que aquest anunci serà realitat el 2019.
Es refereix al prec que l’any passat va presentar el seu grup amb què demanaven que
el projecte arribés als 73 barris de la ciutat, i la Sra. Ortiz va dir que no el podien
acceptar perquè no tenia sentit imposar aquesta iniciativa arreu, atès que depèn del
voluntariat de cada territori. Això no obstant, puntualitza que en la roda de premsa a
què ha al·ludit abans es va dir que el programa requereix la implicació de voluntariat,
però que el lideratge l’exerceixen els serveis socials.
Fa referència a la campanya de comunicació a la ciutadania prevista en l’apartat de
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línies de futur d’aquesta mesura, i entén que ja ho podrien haver fet ja que el projecte
Radars és força desconegut per bona part de la ciutadania que se’n podria beneficiar.
En conseqüència, constaten manca de voluntat política i entenen que per al govern
aquest projecte no està entre les seves prioritats, i que la mesura que els presenten és
un mer informe que anuncia que Barcelona passarà de tenir 36 barris amb el projecte
Radars implantat a tenir-ne 53 el 2019.
Puntualitza que no acusen el govern d’inacció, i valoren positivament que hagi signat
el conveni amb el Col·legi de Farmacèutics, de manera que les farmàcies adherides
actuen com a agents de salut i incorporen al programa un valor afegit. Això no obstant,
entén que són conscients que la gent gran compta generalment amb pocs recursos,
especialment els darrers anys en què la situació no ha millorat i moltes persones
perceben pensions de misèria, i bona part d’aquestes persones no poden accedir als
recursos de l’entorn com els casals de gent gran, dels quals la ciutat n’és absolutament
deficitària. En aquest sentit, remarca que l’administració és un agent social important,
i com a responsable de la política social de la ciutat esperen que assumeixi el lideratge,
la facilitació i la qualitat de vida de la gent gran.
Per tant, diu que lamenten que el govern només es posi com a fita arribar a 53 barris
de la ciutat amb el projecte Radars, i pregunta, com ha fet abans la regidora Barceló,
quins criteris seguiran per incloure uns barris i no uns altres. La Sra. ESTELLER
manifesta que al grup del PP sempre li han preocupat les persones que viuen soles –
147.000 a dia d’avui a Barcelona, 58.000 de les quals majors de setanta-cinc anys,
45.000 dones–. Per tant, entenen que cal donar el màxim suport d’acompanyament a
aquestes persones a fi que pugin continuar vivint en els seus habitatges en les millors
condicions, i contribuir, així, a evitar els riscos que implica viure sol, i detectar i
prevenir situacions provocades per aquesta solitud no desitjada.
Indica que en base a aquest criteri el seu grup va donar suport el 2012 al govern
municipal per estendre el projecte Radars a tota la ciutat, que en aquell moment
s’acarava amb ambició i implicava la xarxa social de barri, veïns, comerciants i les
farmàcies, que són les primeres a detectar les necessitats, i també implicar-hi els
serveis municipals d’atenció domiciliària i la resta de recursos adreçats als barris.
Observa que l’actual govern es troba que la part més difícil de la implantació ja està
feta i ara només li toca estendre el projecte, cosa que a parer del seu grup acara amb
falta d’ambició, ja que només pretén estendre’l a 22 barris més, quan allò que s’haurien
de proposar és estendre’l a tots els barris de la ciutat.
Quant a les línies de futur que es marquen en la mesura, considera que se centren en
les que fins ara s’han estat treballant i, altrament, haurien d’abordar el reforç de servei
d’atenció domiciliària i intensificar la implicació de totes les entitats vinculades als
barris.
Per tant, demanen al govern que es replantegi la mesura i que estengui el projecte amb
més celeritat i amb l’objectiu d’implantar-lo en tots els barris tenint en compte els bons
resultats que dóna allà on ja està en marxa.
La Sra. ROVIRA avança que la seva intervenció se centrarà, d’una banda, en el fet que
troben a faltar en el document una anàlisi de les causes que porten a les situacions de
solitud entre la gent gran, abordant-ho des d’una perspectiva de gènere; i, d’altra
banda, sobre el concepte de serveis socials i la implicació de la comunitat i el
voluntariat.
Per tant, assenyala que la mesura no fa una anàlisi política sobre la situació de
segregació i de precarietat en què estan moltes persones grans de la ciutat; tampoc no
fa cap esmena a la totalitat de les causes i la diferenciació de situacions de desigualtat
entre barris. Afegeix que també cal tenir presents les dades que demostren que un 77%
de la població major de 65 anys que viu sola són dones, com també un 80% majors de
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75 anys. Per tant, es pregunten com pensen incloure la perspectiva de gènere en el
programa que els presenten.
Igualment, assenyala que novament troben a faltar la transversalització de gènere en
les mesures de govern que es porten al Ple, així com també l’abordatge de la
feminització de la pobresa a la ciutat.
Observa que en el document s’intenta justificar que no totes les necessitats són
responsabilitat ni poden ser abordades des de les administracions públiques, argument
que es reforça amb un enfocament d’intervenció que garanteix, entre més, la millora
de l’acció dels serveis socials mitjançant la implicació directa de la ciutadania,
optimitzant recursos i minimitzant la necessitat de crear nous serveis.
Manifesta que això topa frontalment amb la visió política del seu grup, que és que la
implementació dels serveis públics és fonamental, atès que són espais de socialització
i d’assumpció col·lectiva de les cures, que entenen que cal defensar i blindar des de
l’administració pública; per tant, consideren que cal garantir l’accés universal i
equitatiu als serveis, així com la seva gestió i control públics. Altrament, constata que
la mesura que els presenten no contempla aquestes condicions. Afirma que defensen
la intervenció comunitària, tot i que incloure la comunitat no significa suplir amb
voluntariat els serveis que hauria de proporcionar, i reforçar, l’administració pública;
consideren que la comunitat fa funcions complementàries i, en aquest sentit,
consideren que cal reforçar els serveis d’atenció domiciliària, de teleassistència,
municipalitzar els serveis de cures que actualment estan fent dones en condicions de
precarietat.
Conclou, per tant, que cal treballar per la universalització d’aquests serveis públics i
no refiar-se només del voluntariat.
El Sr. ARDANUY assenyala que la ciutat té la necessitat i l’obligació de crear
comunitat i enfortir-la i no pot permetre que ningú quedi enrere, ni la soledat i la
incomunicació de la gent gran. Remarca que tots s’han d’implicar en la construcció
d’una ciutat amb millor qualitat social.
Reconeix que la societat actual aixeca barreres entorn de la gent gran, que en molts
casos impedeixen el seu desenvolupament en plena llibertat i relació social. En aquest
sentit, valora el projecte Radars com un instrument preventiu amb l’objecte d’implicar
tothom en la millora de la qualitat de vida, i coincideix amb què la filosofia de treball
comunitari, implicació i complicitat de comunitats i persones, és el millor instrument
per trencar aquestes barreres i per fer una acció de govern propositiva a favor de la
millor qualitat de vida per a les persones grans.
La Sra. ORTIZ lamenta que d’una bona notícia per a la ciutat se’n puguin fer lectures
tan diverses. En aquest sentit, lamenta que a la Sra. Fandos el ressentiment o la
necessitat constant de mirar enrere li impedeixin de llegir com cal aquesta mesura de
govern, atès que s’hi diu ben clarament que el projecte es va començar a expandir el
2012, i replica que en cap moment no han dit que comencés ara.
Remarca que en aquest projecte no hi caben personalismes, que no pertany a cap
govern sinó a la ciutat, i que està liderat pels serveis socials; per tant, convida a tenir
altura de mires a l’hora de valorar-lo, i considera una bona notícia que s’estengui a 53
barris, com ho va ser en el seu moment abastar-ne fins a 26. Precisa que fer-lo créixer
cada vegada esdevé més complicat perquè té a veure amb uns criteris concrets, i
considera paradoxal que sigui la dreta qui pretengui imposar una visió gairebé
estalinista de com han de ser els projectes de serveis socials.
Puntualitza que ha encetat la presentació de la mesura referint-se a la vinculació del
projecte Radars amb la comunitat, i que això no es pot imposar per decret als setantatres barris de la ciutat; assenyala que no es tracta d’un pla quinquennal i que s’ha
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d’aplicar en base a uns criteris que permetin la seva extensió; i remarca que un projecte
comunitari no es pot abordar si no hi ha teixit social que s’hi vulgui implicar, i que no
es pot imposar de dalt a baix, i per aquest motiu s’ha d’anar treballant, fent campanyes
i no es pot imposar des d’aquesta cambra que arribi als 73 barris de la ciutat, i afegeix
que hi aspectes condicionants com el teixit associatiu i la mateixa situació
d’envelliment de la població en cada barri.
Precisa que en la pàgina 18 del document s’explica per què el projecte no arriba a la
ciutat i amb quins criteris es va estenent.
Considera que tots plegats han de tenir una visió més àmplia del projecte comunitari,
i entendre que no tot es pot suplir amb serveis públics.
La Sra. FANDOS replica que ha respost en base a la intervenció de la Sra. Ortiz, no
pas del contingut del document, i creu que no s’ha explicat prou bé, atès que li fa
notar que la Sra. Capdevila ha entès que l’únic que havien fet havia estat signar el
conveni amb el Col·legi de Farmacèutics que, recorda, es va signar durant el mandat
anterior.
Entén que una extensió de vint-i-sis barris a cinquanta-tres no és una gran expansió,
com sí que ho va ser ampliar-lo d’un a vint-i-sis, de manera que ara es tracta d’una
continuació.
Finalment, retreu a la regidora la seva al·lusió a l’estalinisme tot i que assegura que
no ha considerat que anés pel seu grup.
La Sra. BARCELÓ entén que una bona notícia seria la igualtat d’oportunitats per a
les persones grans en tots els barris de la ciutat, que a hores d’ara no existeix. En
aquest sentit, recorda al govern que encara no ha presentat ni en comissió ni al Ple
el projecte que té per a les persones grans de la ciutat.
Reconeix la bondat del projecte Radars, però demana al govern que sigui més
ambiciós i que es proposi d’arribar a tots els barris de la ciutat a fi que tothom tingui
les mateixes oportunitats, i no només pel que fa al projecte Radars sinó també en
casals per a gent gran.
La Sra. ESTELLER insisteix a demanar a la regidora que es treballi amb els barris,
que tots tenen veïns, comerços o farmàcies i xarxa comunitària, i entén que la feina
de l’administració és aconseguir arribar a tots els barris, i que una altra cosa és que
el resultat sigui més o menys reeixit en funció de la implicació de la comunitat.
c) Informes

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1.-
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(E.03.6059.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, la finca situada al carrer Ulldecona núm. 26-28, grafiada en el plànol
annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de
PAG. 15

novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat, que està garantida
amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament
esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades
a concretar, clarificar i executar el present acord.
La Sra. ALCALDESSA anuncia que els punts 1, 2, 3, 4 i 5 de l’ordre del dia es
tractaran conjuntament i es votaran per separat. El Sr. MONTANER indica que aquest
cinc punts de l’ordre del dia fan referència a la cessió de cinc solars municipals al
Patronat Municipal de l’Habitatge. Precisa que els tres primers són en cessió d’ús per
a cohabitatge, modalitat que implica el manteniment de la titularitat pública del sòl,
incentivar l’arrelament al barri i l’empoderament de les cooperatives; concreta que els
solars són a la Marina del Prat Vermell, a Trinitat Nova i al Poblenou.
Precisa que el quart solar és a les vores de la Via Augusta, a Sarrià, i s’hi preveuen
tretze habitatges, una part destinats a afectats urbanístics i l’altra per lloguer o dret de
superfície.
Quant al cinquè solar, apunta que es tracta d’un solar qualificat d’habitatge dotacional
en règim de lloguer social al barri del Besòs-Maresme, al Districte de Sant Martí.
La Sra. RECASENS agraeix la trucada del Sr. Montaner al seu grup per tractar, abans
de la comissió d’Urbanisme, el posicionament en aquests cinc punts, unes actuacions
que s’emmarquen en el Pla d’Habitatge, al qual recorda que el seu grup va donar
suport; alhora que donen continuïtat a les polítiques endegades el mandat passat,
aplicant, per exemple, la modalitat d‘habitatge cooperatiu, que van iniciar a Can Batlló.
El Sr. BLANCO ratifica el vot favorable a aquests cinc punts que el seu grup va
anunciar en comissió, valorant que es tracta d’actuacions previstes en el Pla
d’Habitatge i compatibles amb el canvi de model que defensen que s’ha de produir en
polítiques d’habitatge, i especialment perquè en tots els casos es manté la titularitat
pública del sòl, cosa que els sembla fonamental per garantir la seva funció social.
Fa avinent que en aquests casos, la titularitat pública del sòl es garanteix mitjançant
successió en dret de superfície en tres d’aquests casos a cooperatives d’habitatge, que
són les encarregades de promoure i d’invertir en l’edificació.
Remarca que tot i la cessió gratuïta del solar en aquests casos, la inversió la fan els
associats de les cooperatives, i que no totes les persones que tenen necessitat d’obtenir
un habitatge inscrites al Registre de sol·licitants ho poden acarar. Així, observa que les
persones sense estalvis ni accés al finançament queden excloses d’accedir a aquesta
modalitat d’habitatge. Per aquest motiu, el seu grup adverteix que no pot ser l’única ni
la principal modalitat de promoció d’habitatge públic, i cal que l’administració també
promogui actuacions adreçades al lloguer, que és a la que pot accedir la gran majoria
de persones inscrites en el registre esmentat.
La Sra. BENEDÍ avança que el seu grup votarà en contra dels punts 1, 2 i 3, i remarca
que no és perquè estiguin en contra de les cooperatives d’habitatge, que s’han
d’incentivar i acompanyar, donar-los recursos i facilitats perquè puguin incidir en el
mercat privat; és a dir, pensar en les cooperatives com a eina per dotar de pisos
assequibles, i també per recuperar sòl públic. Això no obstant, subratlla que aquí estan
decidint si se’ls cedeix sòl públic, i atesa l’emergència habitacional actual a la ciutat
el seu grup no hi està d’acord, entenen que amb la manca de sòl dotacional existent no
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es poden permetre el luxe de cedir-ne ni un pam, atès que significa una hipoteca del
sòl durant noranta anys.
Quant al punt 4, malgrat que es destina al lloguer també hi ha una part de dret de
superfície, i atès que no els han aclarit si aquesta part és per a reallotjament, avança
que faran una abstenció. Finalment, en referència al punt 5, manifesta que hi donaran
suport ja que el solar es destina a habitatge tutelat.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que el seu grup votarà en contra dels tres primers
punts, cosa que justifica perquè impliquen la cessió de tres solars municipals que van
ser inclosos en el concurs a fi que l’habitatge social en sòl municipal el fessin
directament les cooperatives.
En aquest sentit, indica que el seu grup és contrari a l’actual model de cooperatives
d’habitatge social, de cohabitatge, perquè, en primer lloc, no s’assegura la
transparència de la gestió; en segon lloc, perquè no garanteix la igualtat d’oportunitats
a totes les persones que tenen necessitat d’habitatge social i que estan inscrites en el
registre de sol·licitants; i, en tercer lloc, perquè l’experiència demostra que, els últims,
la cessió de sòl municipal a cooperatives per construir-hi habitatge social, s’ha centrat
en la modalitat de venda i no en el lloguer.
Pel que fa al punt 4, anuncia que faran una abstenció perquè no comparteix la tipologia
de dret de superfície, en considerar que la construcció d’habitatge social ha de permetre
concentrar tots els recursos en l’habitatge públic de lloguer o de lloguer social.
Quant al punt 5, avança que hi votaran favorablement perquè el solar que se cedirà al
Patronat de l’Habitatge serà per construir-hi habitatge de lloguer dotacional.
La Sra. ROVIRA indica que s’abstindran en tots cinc punts. Assegura que
comparteixen la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge públic, però en sòl públic
s’ha de poder garantir l’accés universal i equitatiu en els barris.
Observa que ja han explicat en moltes ocasions que estan d’acord amb què s’elaborin
projectes cooperatius per desenvolupar noves formes de tinença d’habitatge, però
tenint en compte l’escassesa de sòl públic i la dificultat d’accedir a l’habitatge, entenen
que és fonamental que en aquest sòl s’hi faci habitatge que pugui arribar a la gent que
el necessita.
Finalment, addueix que malgrat que tirin endavant aquests cinc punts és vital
mobilitzar els pisos buits que hi ha a la ciutat, i plantar cara amb decisió als fons voltor
que estan comprant edificis sencers per especular; així com tampoc poden anar en
detriment dels equipaments, de manera que s’ha de mantenir el sòl que els està destinat.
Aprofita per reivindicar tots els col·lectius que lluiten per la garantia del dret a
l’habitatge en els barris, i que són els qui, ara com ara, ho garanteixen més que no pas
l’administració, i els animen a continuar lluitant. Alhora que adverteix que
l’administració té l’obligació d’arribar fins als límits de la legislació vigent per garantir
el dret a l’habitatge.
El Sr. ARDANUY indica que votarà favorablement els cinc punts en valorar que
potencien l’increment de l’oferta d’habitatge social mijantçant les fórmules de
cohabitatge i d’impuls de promocions per part del Patronat de l’Habitatge.
El Sr. MONTANER agraeix, en primer lloc, la votació favorable dels grups
Demòcrata, de Ciutadans i del regidor Ardanuy.
Tot seguit, aclareix quant al cohabitatge, que entén que és la modalitat que genera més
polèmica, que implicarà només el 4% dels milers d’habitatges programats. En aquest
sentit, recorda que la prova pilot d’aquesta modalitat es va iniciar el mandat passat, i
que l’aportació de l’actual govern és convertir-la en una línia que, tot i escassa, tindrà
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un paper important.
Remarca que per acarar l’endarreriment acumulat en polítiques d’habitatge, s’han de
tirar endavant totes les línies possibles, tret de la venda, en percentatges diferents, el
màxim dels quals en lloguer assequible i social.
Puntualitza que una cosa és el cohabitatge, que ateny a cooperatives de veïns i veïnes,
normalment del mateix barri on es promou, de manera que garanteixen un sistema
sostenible modèlic, les cooperatives tradicionals i les fundacions sense ànim de lucre.
Aclareix al grup de la CUP que en els casos en què es passa sòl d’equipament a
habitatge dotacional sempre es garanteix l’equipament als baixos dels edificis.
Manifesta que per tirar endavant el Pla d’Habitatge a fi d’arribar a un estàndard
europeu consideren lògic emprar totes les eines a l’abast i totes les línies possibles,
entre les quals també la rehabilitació, la compra o la cessió; així doncs, entenen que no
poden ser tan primmirats tenint com a base que el sòl públic ha de continuar sent- ho,
i excloure la venda, però sí estar oberts a totes les línies possibles per cobrir la demanda
d’habitatge.
La Sra. RECASENS considera, després d’escoltar les intervencions dels grups, que el
govern ha de rebre un toc d’alerta, especialment quan és previsible que aquest mandat
passi a la història havent coexistit amb el moment més àlgid de la bombolla
immobiliària, de pujada de la inflació, de la manca d’habitatge i dels preus més alts de
lloguer.
Per tant, avisa que van tard i a poc a poc, tot i que fa notar al Sr. Montaner que compten
amb el suport suficient per donar embranzida a les polítiques d’habitatge.
Posa en relleu que la fragmentació en les votacions d’aquests cinc punts, que,
altrament, haurien de ser valorats com una qüestió de ciutat; així doncs, constata que
haurien de treballar per un model de consens d’habitatge que permetés lluitar contra la
gentrificació, evitar que marxi població fora de la ciutat i revertir la bombolla
immobiliària dels preus del lloguer i també de venda.
El Sr. BLANCO agraeix les explicacions del regidor Montaner, i l’insta a fer tots els
esforços possibles i que empri tots els recursos per aconseguir un parc d’habitatge
accessible, i crear sinergies amb el sector privat i altres administracions.
La Sra. BENEDÍ comparteix algunes de les explicacions del regidor, però tot i que
d’altres no, li assegura que el seu grup sempre els farà costat per lluitar a favor del dret
a l’habitatge. I demana que s’hi posin de valent d’una vegada, atès que 93 habitatges
en sis mesos és una xifra molt minsa i del tot insuficient en un estat d’emergència
habitacional, i que el govern en té la responsabilitat. Reconeix que no és fàcil, però els
recorda que en campanya electoral ho consideraven bufar i fer ampolles.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera que la construcció d’habitatge social a Barcelona
en solars de titularitat municipal correspon al Patronat de l’Habitatge; i es reafirma
en què són contraris a la cessió de solars a cooperatives, ja que el temps ha demostrat
que la immensa majoria de l’habitatge social que han construït s’ha destinat a venda
i no pas a lloguer, com defensa el govern, alhora que exclou les persones que estan
inscrites al registre de sol·licitants que no són sòcies de les cooperatives. El Sr.
MONTANER aclareix que els convenis amb les cooperatives es faran mitjançant
concurs públic i en queda exclosa la venda; i puntualitza, també, que la setmana
vinent sortiran a concurs nous solars.
Reconeix que posar aquesta maquinària en funcionament costa més del que havien
previst, però confirma que està funcionant.
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S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller; i amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira.
2.-

(E.08.6154.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona la finca situada al carrer d’Aiguablava núm. 74-76, grafiada en el plànol
annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de
novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida
amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament
esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades
a concretar, clarificar i executar el present acord.
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller; i amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira.

3.-

(E.10.6084.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca
de propietat municipal situada al carrer Espronceda núm. 135, grafiada en el plànol
annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de
novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió;
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del
Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller; i amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira.
4.- (E.05.6042.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona la finca situada a la Via Augusta 401-403, grafiada en el plànol annex,
per a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de
lloguer i de venda en dret de superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, i
segons el disposat en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública
durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions,
TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió
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automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i
la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira.
5.-

(E.10.6069.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a
favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona respecte de la finca de
domini públic situada al carrer de Lluís Borrassà núm. 23-25, grafiada en el plànol
annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic,
d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer; SOTMETRE
l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció
i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les
condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

6.-

APROVAR el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021.
La Sra. ANDRÉS saluda al Consell de la Joventut de Barcelona, al Departament de
Joventut de la Ciutat i als joves del Node que avui els acompanyen.
Indica que a Barcelona hi ha més de dos-cents quaranta-cinc mil adolescents i joves
entre 15 i 29 anys, que representen el 15,3% de la població, i totes les previsions
demogràfiques albiren un un increment els propers anys d’aquest segment de
població.
Subratlla que el repte és gran perquè, en primer lloc, s’ha de canviar la percepció
de la joventut i de l’adolescència que, lluny de ser un problema són una oportunitat
per millorar la ciutat i la societat; en conseqüència, han de treballar per facilitar que,
com més aviat millor, puguin emancipar-se, vivint a la ciutat, prenent decisions i
treballant pel benestar als barris.
Remarca que cal acabar amb la bretxa cada dia més gran entre l’edat legal per
treballar, als 16 anys, i que es puguin emancipar, cosa que actualment no és possible
fins entorn dels 30 de mitjana.
Indica que amb aquest nou pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 volen afrontar
aquest repte des de l’administració, i agraeix als adolescents i joves que hi han
participat –més de vuit-cents–, a les entitats i associacions juvenils que hi han
col·laborat amb més de vuitanta-cinc representants, als professionals i tècnics –més
d’un centenar–, i també agraeix les aportacions que hi han fet els grups polítics.
Finalment, fa un esment especial al Departament de Joventut d’aquest ajuntament i al
Consell de la Joventut de Barcelona per la intensitat amb què han treballat en la
construcció del pla.
Precisa que el pla està dotat amb 27 milions d’euros anuals, als quals se n’han de sumar
39 del Pla d’Habitatge 2016-2015, per al foment de l’habitatge entre les persones joves,
fent la reserva d’un 30% del sostre que s’adjudicarà a menors de 35 anys, i fomentant
altres formes de tinença i ús de l’habitatge per als joves. Afegeix que també s’hi ha de
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sumar el pressupost de Cultura, que programa esdeveniments per al públic en general.
Indica que el pla consta de quatre eixos, emancipació, benestar, transformació i territori
en la línia d’assolir l’objectiu d’una vida autònoma per als joves i que puguin participar
de la millora social i de la ciutat. Puntualitza que en l’eix d’emancipació s’hi emmarca
l’habitatge, però també hi és indispensable l’ocupació, i en aquest cas el Pla d’ocupació
de qualitat que té en marxa el 70% de les mesures, que és necessari perquè els joves
assoleixin ocupació de qualitat i amb seguretat jurídica, i el pla va en la línia de millorar
la capacitació i mesures concretes com les ajudes a les bones pràctiques de contractació
de persones joves. Igualment, cita el pla Retorn, que ahir mateix van presentar, i que
ha d’esdevenir capdavanter arreu de Catalunya.
Fa referència que en l’eix de benestar es treballa amb mesures entorn de la salut, l’oci,
el lleure educatiu i la pràctica esportiva, a l’aire lliure i en centres poliesportius
municipals i concertats per a accions concretes amb el Consorci d’Educació.
Quant a la salut, esmenta una de les moltes mesures previstes, que és el programa de
salut mental ja en marxa a l’espai Garcilaso i que vol esdevenir un referent de ciutat.
Pel que fa a l’eix de transformació, titulat “Jo actuo” pretén la implicació i la
coresponsabilitat i codecisió dels joves en la construcció de la vida comunitària a partir
de la diversitat i el reconeixement d’aquesta faceta entre la joventut, i esmenta, a tall
d’exemple, la mesura d’incrementar i donar suport a la xarxa d’escoles per la igualtat
i la no-discriminació.
El Sr. BLASI saluda els representants del Consell de la Joventut de Barcelona, i
observa que aquesta presentació ha estat força diferent de la que ha fet abans la Tercera
Tinenta d’Alcaldia, atès que en aquesta s’han sentit més acollits i representats.
Feta aquesta observació, agraeix la feina feta per la Direcció i la regidoria de Joventut.
Assenyala que vénen del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, que caducava a
finals de l’any passat, tot i que des de l’inici de l’actual mandat el 2015 les polítiques
de joventut havien experimentat un clar retrocés, que s’evidenciava, per exemple, amb
la desaparició de la regidoria de Joventut i, per tant, considera que quant a polítiques
de joventut el primer any de mandat va ser perdut, i un segon any perdut a mitges, atès
que s’han posat les piles finalment i avui presenten un nou pla de joventut.
Quant al contingut d’aquest nou pla diu que no en comparteixen la metodologia,
bàsicament perquè s’ha limitat la participació i han exclòs els grups municipals fins al
tram final, tot i que agraeix els darrers contactes que hi ha mantingut la regidoria.
Igualment, observa que se’ls presenta un marc estratègic comparatiu, que tot i que és
interessant, entenen que hauria d’haver format part de la diagnosi i no per marcar les
noves polítiques que avui estan aprovant. Posa de manifest que l’estructura és similar
a la del pla anterior, cosa que els satisfà, però també és cert que hi barregen conceptes,
accions, mesures i projectes, que tanmateix valoren positivament per la vocació de
flexibilitat i la facilitat de revisió i actualització. Altrament, remarca que no han resolt
el repte dels indicadors.
Agraeix també la reconsideració de l’avaluació anual i el replantejament d’accions que
el seu grup havia proposat, tot i que el calendari és poc concret.
En relació a la part executiva, afirma que troben encertat el desenvolupament del
treball transversal sectorial i territorial de les àrees municipals, i aprofita per
estendre’ls la mà en positiu en l’estratègia que posin en marxa per treballar en
polítiques de joventut.
Destaca la descompensació en determinats àmbits, que palesen quins tenen un pla
municipal ja en funcionament i quins no, com és el cas de l’àmbit de la salut.
En referència al pressupost, reitera que és difícil fer una quantificació, però tant de bo
que les xifres que ha donat la regidora es compleixin.
Recorda, també, que hi ha aspectes pendents, com ara el Pla d’equipaments. I,
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finalment, expressa que el seu grup farà una abstenció perquè fan un vot de confiança
a la regidora Andrés, que no als seus socis de govern.
La Sra. BARCELÓ agraeix la feina dels tècnics, del Departament de Joventut i també
el diàleg que han mantingut amb la Sra. Andrés; igualment reconeix la feina del
Consell de Joventut i de tots els adolescents i joves que han col·laborat en la redacció
d’aquest pla.
Dit això, considera, però, que han començat la casa per la teulada, ja que primer han
presentat les mesures i després el marc estratègic, i aprofita per aconsellar que
n’actualitzin les dades. Posa en relleu que la realitat és que a la ciutat hi ha pràcticament
un 27% d’atur juvenil, i el 2016 hi va haver un 18% de fracàs escolar i el mateix
percentatge d’abandonament escolar.
Valoren que les mesures que presenten són continuistes respecte al pla anterior, i que
hi ha escasses novetats, entre les quals esmenta el nou apartat de transició ecològica,
tot i que poca cosa més. Pregunta doncs, on és la novetat d’aquest pla, atès que si es
tracta de l’avaluació que presenten, adverteix que té moltes mancances.
Observa que basen l’avaluació en un semàfor com a criteri d’indicadors de seguiment,
i entén que no és efectiu, ja que una avaluació no és si s’ha implementat o no un
determinat programa, sinó si és beneficiós o no; altrament, amb el criteri que proposen
no s’arriba a saber si és adequada l’execució d’un programa. Igualment, fa notar que
una avaluació a escala quantitativa en què només es posi com a exemple el nombre de
programes defectuosos està mancada de rigor.
Agraeix que hagin acceptat algunes de les esmenes presentades pel seu grup, i observa
que en el pla es fa referència a la realització de plans d’ocupació juvenil orientats a
professions amb sortida en el mercat laboral, però alerta que no han d’oblidar la
vocació, que determina la construcció d’identitat i la projecció personal. Igualment
esmenta les referències a la FP, i fa notar que els centres de FP dual que depenen
d’aquest ajuntament són els que més triguen a contactar amb les empreses; i aprofita
per recordar que d’ençà del 1983 fins ara s’han tancat set centres de FP a Barcelona.
Afegeix que en el pla no s’estableix cap diferència entre les mesures contra
l’abandonament escolar i el fracàs escolar, que són dues coses diferents.
Igualment, fa referència a les clàusules juvenils que es volen incloure en la Guia de
Contractació d’aquest ajuntament per fomentar la feina, i pregunta per quin motiu no
ho han fet abans. Assegura que no dubten de les bones intencions d’aquest pla, i
agraeix novament el diàleg que els han ofert, però entenen que el pla s’hauria d’haver
estructurat d’una altra manera, i recomana que reflexionin quant als criteris
d’implantació dels indicadors d’avaluació.
Per tot plegat, anuncia que faran una abstenció en l’aprovació del pla.
La Sra. BENEDÍ saluda els membres del Consell de la Joventut i agraeix la feina de
tots els actors participants en la redacció d’aquest pla.
Manifesta que ERC i les JERC consideren que les polítiques de joventut són la
ventafocs del govern municipal, malgrat la importància que tenen les persones joves a
l’hora de definir el present i el futur de la ciutat. Remarca que es destinen pocs recursos
humans i econòmics a les polítiques adreçades als joves, i sovint s’apliquen des d’una
transversalitat més teòrica que no pas real, i malgrat que canviïn els governs la
tendència es manté.
Entén que tot i les expectatives generades no es pot dir que el govern actual hagi
capgirat aquesta tendència, sinó més aviat al contrari. Observa que a principi d’aquest
mandat es va enterrar una reivindicació històrica del col·lectiu juvenil com és la de
donar visibilitat a les polítiques de joventut, eliminant per primer cop en gairebé
quaranta anys la regidoria de Joventut, i sense definir un rumb clar quant a aquestes
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polítiques. Així, es constata una vegada més la diferència entre el que diu el govern i
el que acaba fent.
Això no obstant, valoren els esforços fets per la regidora Andrés durant aquest darrer
any, recuperant la regidoria i impulsant l’elaboració d’aquest pla, del qual
comparteixen els continguts bàsics però no la manera com s’ha elaborat, sense procés
de participació ampli i ben treballat, amb poca coordinació amb el Consell de la
Joventut, i un document estratègic que no arriba fins a la fase final del procés
d’elaboració. I afegeix que els indicadors encara no estan madurs.
Igualment, diu que hi troben a faltar un punt d’ambició, atès que es tracta d’un trasllat
mecànic de les mesures de plans precedents.
No obstant això, avança que el seu grup votarà favorablement aquest pla ja que els ha
costat molt arribar fins aquí, i valoren la inclusió al pla de les propostes del Consell de
la Joventut, a qui aprofita per agrair la feina esmerçada en l’elaboració del document
“Sacsegem la ciutat!”; com també la inclusió d’un percentatge del 30% d’habitatge
públic per a joves, i el compromís d’avançar en l’ampliació de les sales d’estudi
permanents amb l’objectiu de donar servei a tots els Districtes de la ciutat a proposta
d’ERC i les JERC.
Manifesta el convenciment que les polítiques de joventut difícilment poden avançar si
no es fan a partir de la voluntat política del govern municipal, però també des d’amplis
consensos entre govern i oposició.
Posa en relleu que durant aquests dos anys que porten de mandat, el govern no ha
enfortit les polítiques de joventut, i segurament avui aquest pla no s’aprovarà amb el
consens que seria desitjable. No obstant això, els convida a treballar amb diàleg amb
tots els grups i a posar-se les piles per dissenyar i acordar amb tots els actors implicats
un bon pla d’equipaments juvenils, que és la peça que falta per acabar de definir les
polítiques de joventut.
El Sr. MULLERAS agraeix al seu torn la feina de tots els participants en la confecció
del pla que, tenint en compte que la joventut és el 15% de la població de la ciutat, té
una gran importància. Tanmateix, i malauradament, les polítiques municipals envers
els joves de l’actual govern municipal han estat sectàries, selectives i estèrils. Justifica
qualificar-les de sectàries i selectives perquè només han volgut ajudar els joves afins a
la seva ideologia, i estèrils perquè no han aportat solucions reals als problemes reals
de la joventut de la ciutat.
Entén que el pla que avui els presenten és una declaració d’intencions, poc concret i
poc ambiciós, i que, a més, ha tingut una participació mínima dels joves de Barcelona
–hi han participat només vuit-cents joves, el 0,4% de la població jove–, i entre els joves
no associats la participació es pot qualificar d’ínfima, tan sols vint, sobretot si es té en
compte que el 85% dels joves no estan associats, i per tant és pot considerar que la
participació juvenil ha estat poc més que nul·la.
Remarca que la formació, la feina i l’emancipació són problemes cabdals de la joventut
a Barcelona, i per aquest motiu el seu grup ha presentat un total de 32 al·legacions en
la línia de reforçar aquests aspectes. Reconeix que una part important d’aquestes
al·legacions han estat acceptades, tot i que dubten que el govern les posi en pràctica.
Diu que estan convençuts que la joventut vol oportunitats que puguin aprofitar, entre
les quals una bona formació acadèmica i professional i també una feina de qualitat.
Remarca que, afortunadament, l’atur juvenil ha disminuït, passant del 45% a l’inici de
la crisi al 26% actual, segurament gràcies també a les polítiques del PP.
Subratlla que hi ha un seguit de reptes quant a la millora de la qualitat de l’ocupació i
també de revertir la fuga de talents que s’ha produït, i que hauran d’acarar els propers
anys i amb immediatesa.
Diu que han de voler una joventut amb inquietuds, amb valors de superació i d’esforç,
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i no pas subvencionada.
La Sra. ROVIRA també agraeix la feina del Consell de la Joventut en l’elaboració del
pla.
Tot seguit, planteja algunes qüestions com ara que el jovent és un subjecte polític
diferenciat a la ciutat, i en una societat que es mou en el context capitalista i patriarcal,
i que viu unes situacions concretes laborals, d’accés a l’habitatge, d’experimentació
sexual, de participació, de vinculació política o del tractament que rep per part dels
mitjans de comunicació. Per tant, entenen que cal posar damunt la taula que el jovent
és el motor d’inici de mobilització i de canvi per la qual cosa cal posar tot l’empeny a
capgirar la seva realitat actual i proposar alternatives.
Manifesta que la CUP considera que cal treballar específicament allò que fa referència
a la vida dels joves mitjançant la incorporació de propostes concretes que empoderin
aquest col·lectiu, tal com pretén el conjunt de mesures que componen el pla, però
afegeix que també és fonamental que es valori des d’una visió transversal la
perspectiva dels joves en el conjunt d’àmbits de la ciutat, de la mateixa manera que
intenten que es faci des de la perspectiva de gènere, que tot i que és una recomanació
inclosa en el pla, la seva translació a la realitat és molt més complexa.
Diu que voldrien també que les valoracions del pla no fossin només quantitatives sinó
qualitatives, cosa que permetria avaluar amb molta més profunditat l’impacte real de
certes polítiques de l’Àrea de Joventut.
Tot seguit planteja algunes qüestions com ara que troben a faltar participació
significativa del conjunt de joves de la ciutat, i no només dels que estan organitzats.
Recapitula, doncs, que consideren essencial la transversalització i la perspectiva
dels joves i de gènere en el conjunt de les àrees municipals, i també la formació
específica dels tècnics i professionals dels diversos serveis, alhora que una política
valenta en les qüestions que afecten els joves d’una manera directa com ara la
derogació de l’ordenança de civisme, la garantia d’autogestió dels joves en els
locals municipals; que l’Ajuntament asseguri la informació dels seus drets al jovent,
i que disposi totes les eines per fer les inspeccions laborals necessàries per evitar la
precarietat entre aquest col·lectiu.
El Sr. ARDANUY saluda els representant del CJB i també agraeix la feina de
tothom qui ha participat en la redacció del pla. Igualment, posa en valor la capacitat
de diàleg per part de la regidoria de Joventut a fi de cercar consensos.
Valora positivament el model de governança i el sistema d’avaluació proposats,
alhora que insisteix en la necessitat de col·laboració institucional amb la Generalitat
per fer polítiques conjuntes i complementàries de joventut.
També destaca la visió de col·laboració internacional amb altres ciutats i remarca
la necessitat d’una visió transversal que interrelacioni accions concretes que
fomentin l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat, l’accés a la formació, i que es
doni veu als joves no associats.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Martí i Blasi, i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i
Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira.

7.(CO 2017-06/15) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en
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el sistema de cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació
de l’assistència sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera de PAMEM.
DEIXAR sense efecte, a partir de la signatura del conveni de col·laboració a dalt
esmentat, l’acord del Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1993 que va
ratificar el decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 1993, que aprova el Conveni entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya, pel qual s’acorda que l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al
Personal Municipal, (PAMEM) prestarà l’assistència sanitària al personal funcionari de
l’Ajuntament de Barcelona en actiu a 31 de març de 1993 i als actuals pensionistes
provinents de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquells que en el futur tinguessin aquesta
condició, residents a la Província de Barcelona i que desitgin rebre l’assistència sanitària
mitjançant aquesta modalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.453.645,95
euros a favor del l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal,
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 0201 31211 46717 dels pressupostos dels anys
2017 fins al 2021 d’acord amb l’establert en l’annex 1 del conveni i subordinada al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos; AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa de 3.750.000 euros a favor del Consorci Sanitari de Barcelona,
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 0201 31211 76737 dels pressupostos dels anys
2017, 2018 i 2019 d’acord amb l’establert en l’annex 1 del conveni i subordinada al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos; FACULTAR
l’Alcaldia per a la signatura del present conveni, així com també per a la de qualsevol
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords que en ell s’hi contenen.
ENCARREGAR a PAMEM la tramitació de la notificació als interessats dels efectes
d’aquest acord.
La Sra. ORTIZ assenyala que entre les responsabilitats d’un govern municipal hi ha la
millora dels serveis públics i la gestió dels béns comuns, per tant, consideren
sincerament que avui es fa un pas important per refermar l’aposta pel sistema públic
de salut, i per una cobertura universal que es garantirà als actuals usuaris del PAMEM.
Destaca que és una qualitat assistencial de més proximitat, més coordinada i més
pública.
Posa de manifest que, fins ara, els afiliats al PAMEM rebien atenció a la seu central,
mentre que a partir d’ara tindran accés a tota la xarxa assistencial pública dels CAP.
Es pregunta, per tant, qui és que pot estar en contra de reconèixer que el referent
sanitari és la xarxa pública.
Constata que d’ençà del 1993 es reconeix que el model de xarxa pública és el de
referència dels treballadors municipals. Destaca, doncs, que avui tanquen una situació
anòmala que s’arrossega des de llavors, i que sempre ha comptat amb el suport de totes
les forces del consistori, però que mai no s’havia gosat abordar.
Confirma que era sabut que el servei del PAMEM era cada vegada més deficitari, i
que no tenia raó de ser en una administració pública; ara, però, després d’un treball
intens de dos anys per part de la comissionada de salut i de tot l’equip es fa el traspàs
a la xarxa pública de salut d’una manera ordenada i planificada.
Precisa que el 30 de setembre d’enguany el dèficit haurà arribat als 22,9 milions
d’euros, i aquest conveni amb la Generalitat pretén acabar amb aquest forat negre que
atempta contra els interessos de la ciutadania i a les arques municipals.
Posa en relleu l’existència d’un pacte de garanties per mantenir els treballadors del
PAMEM, que ofereixen nous serveis a la ciutat de podologia i odontologia. Reconeix
que si en algun moment hi han hagut mancances, també han sabut escoltar els
suggeriments sobre què calia millorar, com és el cas de l’atenció psiquiàtrica que s’ha
refet en el darrer moment.
Per tant, valora que el conveni, una vegada revisat i esmenat, permetrà una transició
Ref: CP 7/17
V: 14/07/17

PAG. 25

tranquil·la i amb valentia, planificació i informació als usuaris.
La Sra. HOMS explica que el seu grup va demanar la retirada d’aquest punt de l’ordre
del dia del Ple a fi d’intentar arribar a un acord, i com és evident el govern s’hi va
negar. Remarca que amb aquesta actitud el govern no gira l’esquena als grups del
consistori, sinó als treballadors municipals, demostrant que opta per una política de
consens zero, de confrontació i de sectarisme ideològic.
Indica que en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el seu grup va fer reserva
de vot en aquest punt, tot esperant poder arribar a un acord amb els representants dels
treballadors, cosa que una vegada més no ha estat possible.
Puntualitza que el seu grup no vota en contra del tancament del PAMEM perquè,
recorda, amb la comissionada Iniesta al capdavant durant l’anterior mandat, van iniciar
el procés d’una manera planificada i gradual i vetllant perquè ningú no en sortís
perjudicat. Reitera, doncs, que voten en contra de la manera de fer del govern, que de
cap manera no volen avalar.
El Sr. SIERRA entén que és una coincidència que l’Alcaldessa s’hagi absentat
precisament en el debat d’aquest punt; tot i que no creu que allò que no és casualitat
és el mal tracte a què sotmeten, l’Alcaldessa i el govern municipal, els funcionaris
públics d’aquest ajuntament, que han patit des de les excuses per no pagar-los 1% que
se’ls devia –que el grup de Ciutadans va instar a pagar en nombroses ocasions i que,
finalment, es va fer–, fins al desnonament que estan fent ara del PAMEM, i entén que
no es poden dir tantes falsedats seguides com ha dit la Sra. Ortiz.
Remarca que el seu grup mai de la vida ha estat a favor d’aquest desnonament dels
treballadors municipals del PAMEM, un servei al qual estaven obligats a entrar per la
condició de funcionaris. Afegeix que procedeixen a aquesta expulsió, a més, amb una
gestió pèssima que ha generat un dèficit que durant el present mandat ha arribat als 22
milions d’euros; en aquest sentit, reconeix que durant el mandat anterior també es va
produir una mala gestió, però no al nivell desmesurat d’ara.
Recorda que en la darrera sessió de la comissió de Presidència van demanar que es fes
una auditoria independent, i fa notar a la Sra. Ortiz que no l’ha de fer l’Ajuntament,
perquè la reclamaven independent justament per esbrinar on rau la mala gestió que ha
portat a aquest dèficit.
Considera que haurien d’haver retirat aquest punt de l’ordre del dia, ja que hi havia
consens per fer-ho; i remarca que la Sra. Andrés va dir en comissió que s’haurien de
tenir en compte els resultats de l’auditoria per valorar què havien de fer amb el
PAMEM, si el tancaven o, altrament, es mantenia una prestació que dóna servei a més
de vuit mil persones.
Subratlla que trenta metges han denunciat l’Ajuntament, i que la plaça de Sant Jaume
ara mateix està plena de manifestants en contra del tancament del PAMEM.
La Sra. BENEDÍ manifesta que el seu grup municipal sempre ha defensat una sanitat
pública gratuïta i de qualitat, i volen que tota la ciutadania hi pugui accedir amb els
mateixos drets. Afirma, per tant, que, d’entrada, aposten pel procés d’integració del
PAMEM al Servei Català de la Salut per moltes raons, entre les quals la proximitat i
accessibilitat, l’atenció integral, més serveis, més tecnologia en salut i un ús racional
dels recursos del sistema sanitari públic.
Assenyala que el seu grup té molt clar que aquests són els únics motius pels quals els
votarà a favor d’aquest punt; altrament, el que està succeint amb el traspàs no el sembla
gens bé, constaten una mala gestió, la manca d’informació a les persones usuàries del
PAMEM, a les quals tampoc no se les ha escoltades prou, de manera que s’ha generat
una gran incertesa en un aspecte tan vital i sensible com la salut.
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Avisa per endavant que el seu grup seguirà molt de prop la comissió de seguiment, i
confirma que continuaran parlant amb els sindicats i amb les persones usuàries que no
estan sindicades.
Recorda que estan parlant de pacients pendents d’exploracions i proves diagnòstiques
i visites a especialistes, però que ara ja no poden ni programar visites ni proves, sinó
que se’ls diu que quan passin al CatSalut ho podran fer al CAP que els pertoqui.
Afegeix que hi ha pacients pensionistes que al llarg de molts mesos se’ls ha negat
l’autorització per continuar sent visitats en altres hospitals fora de la xarxa del
PAMEM al·legant que ja està tancat i deixant-los al descobert.
Davant d’aquest estat de coses exigeixen al govern que escolti els sindicats a l’hora de
prendre decisions, i que mantingui informats els usuaris en tot moment de l’estat del
procés de traspàs, i que aquells que no estan afiliats a cap sindicat també formin part
de la comissió de seguiment.
Confirma que estaran amatents a què compleixin els compromisos que darrerament
han adquirit.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que avui porten a aprovació el conveni de
col·laboració que ha de permetre la integració dels usuaris del PAMEM al CatSalut;
avança que no té intenció de qüestionar ni d’entrar en polèmiques pel que fa a les bones
intencions d’aquesta operació, ni tampoc sobre la necessitat del conveni, però sí
subratllar la manca de rigor amb què es presenta, i el dèficit d’informació
imprescindible.
Conclou, doncs, que estan a favor del conveni però no de les maneres. Entenen que cal
posicionar-se sobre molts aspectes per garantir la qualitat assistencial i millorar- la; i,
sobretot, consideren que per prendre una decisió com aquesta cal una radiografia
exacta de la situació actual del PAMEM, que no només està determinada per
l’envelliment dels usuaris, sinó també per la reducció de les aportacions de la
Generalitat i, també, per possibles irregularitats en la contractació, estructures
sobredimensionades i aspectes de gestió qüestionables, que obligarien no només a fer
una auditoria en profunditat, sinó també a traslladar a la Sindicatura de Comptes la
gestió i les presumptes irregularitats de contractació que es poden haver fet al PAMEM
els darrers anys.
Afegeix que també cal una radiografia dels motius pels quals es produeix un dèficit
galopant exercici rere exercici, que ha anat in crescendo els darrers anys, i que el
setembre proper arribarà als 23 milions d’euros.
En conseqüència, entenen que més enllà de l’oportunitat del traspàs al CatSalut, de la
valoració assistencial i del diàleg amb el govern, que el seu grup valora positivament,
s’ha de reclamar transparència amb la realització d’auditories, diàleg i informació amb
els sindicats i els treballadors, i garantia dels nivells assistencials als mutualistes.
La Sra. ROVIRA remarca que avui presenten l’acord per traspassar al CatSalut als
funcionaris adscrits al PAMEM i, d’aquesta manera, que passin a tenir les mateixes
prestacions que tothom en el marc de la sanitat pública i, com no podia ser d’altra
manera, el seu grup hi està plenament d’acord.
Això no obstant, entenen que cal tenir present que el PAMEM continua com a ens i,
com a tal, gestionant centres d’assistència primària –el Larrard, Vila Olímpica, Gràcia
i Barceloneta–, un fet que no comparteixen i anuncia que estaran vigilants.
Assenyala que el seu grup està d’acord amb què tots els treballadors i treballadores
mutualistes passin al CatSalut, però no amb què el PAMEM, per més que estigui
finançat amb diners municipals, gestioni centres públics, de la mateixa manera que
tampoc creuen que s’hagi d’assumir un dèficit de 23 milions d’euros que no saben com
s’ha contret. Per aquest motiu, han fet saber a la comissionada que fins que no es faci
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una auditoria externa que expliqui d’on prové aquest deute, entenen que
l’administració pública no l’ha d’assumir i, per tant, no estan d’acord amb el calendari
establert i, per aquest motiu, faran una abstenció en aquest punt.
Per acabar, diu que els sembla demencial que el grup Demòcrata, que governa a la
Generalitat i, per tant, forma part de l’acord, no voti favorablement a un conveni que
ells mateixos han subscrit en aquella administració; així com també els sembla insòlit
que el PP els doni lliçons quant a reclamar transparència.
El Sr. ARDANUY indica que votarà a favor d’aquest punt, ja que la decisió de
liquidar la mutualitat del PAMEM prové de mitjan anys noranta, i a l’existència
d’un acord amb la Generalitat de prestar els serveis de salut als mutualistes
mitjançant el CatSalut, un sistema públic de qualitat garantida; afegeix el fet que la
Generalitat i l’Ajuntament assumeixen el deute existent. Això no obstant, assenyala
que el seu vot favorable està condicionat a què s’asseguri una atenció personalitzada
als usuaris durant la transició, així com l’establiment d’un diàleg permanent amb
els agents socials a fi que el traspàs sigui un èxit, cosa que ara com ara no està
garantida. La Sra. ORTIZ entén que qualsevol procés de canvi pugui generar
incomoditats, i que així com hi ha usuaris del PAMEM que celebren el canvi, altres
no el vulguin per incertesa o incomoditat. Tanmateix, assegura que no entenen la
posició d’alguns grups municipals que, a porta tancada, reconeixen la necessitat de
tancar el PAMEM i apostar per la xarxa pública de salut, però que en aquesta
cambra no són capaços d’arribar a un acord.
Remarca que hi haurà una transició i que s’ha establert un pacte de garanties amb
els sindicats de manteniment dels treballadors, i posa en relleu que si hi ha hagut
alguna irregularitat al PAMEM l’ha destapada aquest govern amb una auditoria
elaborada per l’oficina de Transparència, i confirma que no tenen cap mena de
problema a que se’n facin més. Altrament, confirma que no volen allargar més un
procés agònic que no fa altra cosa que atemptar contra l’interès públic i el sentit
comú.
Considera, doncs, que hi haurà qui haurà de donar explicacions de per què a una
banda de la plaça Sant Jaume signen el conveni i aquí hi voten en contra.
La Sra. ALCALDESSA adverteix a les persones que estan a la tribuna de públic
que poden desplegar pancartes, però no interrompre el funcionament normal de la
sessió plenària.
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn,
Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra,
Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller, i l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira.

COMISSIÓ
DE
PRESIDÈNCIA,
DRETS
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ
8.-

DE

CIUTADANIA,

(667/2017) MODIFICAR els annexos 1 i 3 de l’acord del plenari del Consell
Municipal, de 21 de desembre de 2012, pel qual s'aprova el Catàleg de llocs de
treball, en els termes que s’adjunten als annexos d’aquest expedient. PUBLICAR
aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal i, de forma
resumida, al Butlletí Oficial de la Província.
El Sr. BADIA repeteix, com ja va explicar en la comissió de Presidència, que aquest
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punt tracta de la creació d’un lloc base per a un fisioterapeuta i l’ampliació del
complement del personal del servei d’atenció dels serveis socials, als treballadors
interins i subrogats als serveis del PIAD i del SARA.
El Sr. FORN expressa el vot a favor d’aquest punt.
El Sr. ALONSO avança el vot favorable del seu grup a la modificació del catàleg
de llocs de treball; d’una banda, per respecte a la negociació col·lectiva, atesa
l’existència d’un acord amb els representants dels treballadors i, d’altra banda, per
evitar greuges comparatius entre el personal.
Afegeix, però, que aquest vot favorable no fa referència a la gestió del govern en
matèria de recursos humans, que consideren que pot arribar a esdevenir un
problema.
El Sr. CORONAS avança el vot favorable del grup d’ERC. El Sr. MULLERAS fa
referència al suport del seu grup a la ratificació a l’acord del comitè d’empresa sobre
la inclusió en la categoria laboral del lloc de fisioterapeuta en el catàleg de llocs de
treball, atenent a les necessitats requerides per l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat.
Quant als serveis del PIAD i del SARA, cas en què la modificació pretén
l’equiparació econòmica del personal subrogat amb la resta de personal municipal,
observa l’existència d’un informe jurídic de la Intervenció que no aconsella aquesta
fórmula; i ja que no tenen la seguretat jurídica que aquesta segona modificació
pugui arribar a tenir plena legalitat i davant la inseguretat que això genera, fins i tot
als mateixos treballadors, i per la importància que té en la prestació de serveis
públics manifesta que no estan d’acord que aquesta modificació es faci per la porta
del darrere i, en conseqüència, avança l’abstenció del seu grup en aquest punt.
La Sra. ROVIRA fa notar que la de fisioterapeuta és una professió reconeguda i
regulada, i per aquest motiu entenen que no hauria calgut acordar amb el comitè
d’empresa de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat la seva inclusió en
el catàleg de llocs de treball d’aquest ajuntament, condicionant així que aquesta
sigui una categoria laboral i no funcionarial.
Remarca que d’ençà de l’aprovació de l’estatut bàsic dels treballadors queda molt
clar que a l’administració la norma ha de ser el vincle funcionarial i no el laboral,
que només es contempla en casos molt concrets i justificats. Entenen que amb la
creació d’aquesta categoria en aquesta línia s’està creant un greuge amb els
funcionaris pel que fa a la carrera laboral.
En conseqüència, avança que el seu grup farà una abstenció, tot i que recorda que
van demanar que es poguessin votar per separat cadascuna de les modificacions
proposades, atès que estan d’acord amb la que fa referència als complements del
SARA i els PIAD.
El Sr. ARDANUY anuncia el vot a favor de la modificació del catàleg.
El Sr. BADIA precisa que la categoria de fisioterapeuta va ser aprovada pel comitè
d’empresa i pel Plenari del Consell Municipal el 2013, i amb aquesta modificació
es regularitza i s’incorpora al catàleg; de la mateixa manera que els complements
també han estat treballats amb el comitè d’empresa, que ha considerat adient la seva
incorporació.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i
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Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira.
9.(390/2016) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període
d’exposició pública del Codi ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció de 22 de març de 2017, d’acord amb l’informe de la Gerència
de Recursos que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació;
INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació
definitiva; APROVAR definitivament el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de
Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
Gaseta Municipal i al web municipal. La Sra. ALCALDESSA indica que l’aprovació
del Codi ètic de l’ajuntament de Barcelona requereix majoria absoluta d’aquesta
cambra. Informa, igualment, que s’han presentat esmenes, en el darrer moment, per
part dels grups de Ciutadans, d’ERC, del PP i la CUP.
Precisa que es farà un únic debat de la proposta, juntament amb les esmenes
presentades, i posteriorment es votaran per separat les de cada grup i, finalment, es
farà la votació del text.
Tot seguit, assenyala que, abans de començar, cal apreciar la urgència en el cas de les
esmenes; i una vegada preguntats sobre aquesta qüestió, tots els grups i el regidor
Ardanuy n’accepten la urgència.
El Sr. ASENS indica que avui entren en la fase final de valoració per a l’aprovació del
projecte de codi de conducta. Destaca el llarg recorregut del codi, en el qual fa un any
i mig que treballen, que ha suscitat una quarantena de reunions, i vint-i-una versions
arran de tots els suggeriments, introduccions i modificacions. Afegeix que han comptat
amb la contribució del Consell assessor per a la transparència, de l’Oficina Antifrau,
del Tribunal de Comptes, del Síndic de Greuges, del Consell de Ciutat i de
l’Observatori Ciutadà, entre més, que han avalat el text.
Constata i remarca, igualment, la contribució dels grups municipals; i recorda que en
la comissió de Presidència va valorar les aportacions a parer del govern municipal més
significatives de cada grup; i ara aprofita per agrair-los la paciència i les contribucions
que han fet durant el llarg periple de confecció del codi ètic.
Quant a les esmenes apreciades per via d’urgència, avança que votaran favorablement
les presentades per ERC i el PP; pel que fa a la presentada pel grup de Ciutadans, fa
avinent que estan d’acord amb el contingut, que apel·la al respecte als drets humans,
però puntualitza que ja està recollit en el text, de manera que resulta redundant. Així
indica que la seva idea era votar-hi en contra, no perquè no hi estiguin d’acord, sinó
perquè com ha dit, ja forma part del text que presenten.
Quant a l’esmena del grup de la CUP, que planteja una qüestió nova que no s’inclou
al text, confirma que estan d’acord amb la proposta, però els planteja dubtes jurídics
ja que hi ha la possibilitat que l’esmena topi amb la llei d’incompatibilitats. En aquest
sentit, fa avinent que sol·licitaran un informe jurídic, arran del qual plantejarien la
possibilitat de reformar el codi en la línia que proposa la CUP.
El Sr. MARTÍ fa referència al debat de l’aprovació inicial del codi ètic que es va fer a
la comissió de Presidència, i al reconeixement explícit per part del seu grup de la feina
feta i els esforços per la regidoria, el govern i tots els grups municipals a fi de trobar
els punts de coincidència que els permetin disposar d’un codi ètic i de conducta.
Reitera, doncs, el reconeixement a l’esforç per part de tothom durant aquest any i mig.
Considera, tanmateix, que el codi no serà gens fàcil d’aplicar per la seva complexitat,
i l’excessiva càrrega burocràtica que comporta i la reiteració respecte a allò que
estableixen les lleis sectorials aplicables, i com clarament posa de manifest l’esmena
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presentada per la CUP.
Dit això, es referma que a dia d’avui el govern té poca credibilitat per actuar d’adalil
de l’ètica i la transparència; i continuen denunciant, i no són els únics, el divorci que
existeix entre el seu discurs i la praxi. Posa com a exemple d’aquest hàbit que el mateix
dia de l’aprovació inicial del codi en comissió també es va aprovar una proposició que
derrotava el govern quant als criteris de contractació de directius i l’existència de
possibles incompatibilitats.
Reitera, com ja va dir a la comissió de Presidència, que continuen tenint dubtes,
malgrat les esmenes que s’han incorporat, sobre si el codi ètic i de conducta impedirà
que el govern continuï contractant familiars, empreses i cooperatives properes evitant
la concurrència pública; o si acabaran casos, com el denunciat per la mateixa
Intervenció, com les ajudes a empreses, cooperatives i plataformes com la PAH, Desc
i altres entitats amigues. Es pregunta si el codi ètic i de conducta obligarà l’oficina de
Transparència i Bones Pràctiques a deixar de fiscalitzar l’oposició i, a canvi, donar
resposta en temps i forma als expedients que hi porten els grups de l’oposició i que
afecten el govern.
Qüestiona si aquest codi desterrarà pràctiques com les dels responsables de les xarxes
municipals del govern, com ara incitar els usuaris a colar-se al metro; o si evitarà que
Barcelona en Comú torni a beneficiar-se de segons quines informacions en detriment
dels seus adversaris polítics.
Anuncia, per tant, que malgrat els avenços assolits en la redacció d’aquest codi ètic,
faran una abstenció, mentre que votaran a favor de les esmenes del grup d’ERC i del
PP, i emetran un vot en contra de les de Ciutadans i la CUP.
La Sra. MEJÍAS agreix la participació de tothom qui ha col·laborat en l’elaboració
d’aquest codi ètic, que considera que si hagués estat en vigor a inici del present mandat
hauria canviat moltes de les coses que han succeït en aquest ajuntament.
Observa es tracta d’un bon intent, aquest codi, si la pretensió del govern és emprar-lo
com un mecanisme de blanquejar les seves polítiques; però entén que ha fracassat
perquè a dia d’avui ja no li resta cap credibilitat. En aquest sentit, assenyala que el
govern de municipal de Madrid també disposa d’un codi ètic, i els pregunta si els sonen
els noms de Cèlia Meyer i Sánchez Mato, que continuen enganxats a l’escó malgrat
que estan imputats.
Consideren, per tant, que cal predicar amb l’exemple, i confien que en aquest
ajuntament no passi el mateix que a Madrid.
Feta aquesta observació concreta, posa en relleu que l’actual govern preconitzava la
renovació democràtica, però que en arribar a l’Alcaldia va practicar el nepotisme com
ningú. Entén que amb l’aprovació d’un codi ètic ara es confirma que primer han fet les
trampes i, després, la llei; malgrat tot espera que sigui a fi de bé.
Centrant-se en l’article 6 del codi, posa de manifest un seguit d’incompliments del
govern; precisa que l’esmentat article diu, literalment, que han de satisfer l’interès
general per sobre de qualsevol interès partidista; i els retreu que, contràriament, hagin
utilitzat aquest ajuntament per fer únicament política de gestos i com una plataforma
d’experiments polítics i ideològics. Remarca que en el cas concret del Sr. Asens, l’ha
instrumentalitzat per aconseguir vots favorables a indults per a antics clients seus.
Pel que fa a la participació ciutadana que el govern proclama que vol fomentar, els
recorda que s’han negat a complir la proposta més votada del PAM. Quant a garantir
l’atenció als càrrecs electes i a la ciutadania, posa de manifest que ella mateixa, igual
que la resta de presidents de grup municipal, han rebut moltes persones que es queixen
de la manca d’atenció per part del govern municipal.
Afegeix que en l’article 6 també es parla del consens polític, i retreu al govern que, en
aquest sentit, actuï amb una notòria manca de tarannà democràtic.
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Remarca, però, que allò més sorprenent és quan parlen de simplificació i agilitació
administrativa, que practiquen assignant subvencions a dit a tots els amics i entitats
properes, al Desc, al Sr. David Fernández, que al·lega que forma part de la comissió
de Transparència d’una manera altruista, però que després el recompensen per la porta
del darrere amb una subvenció de 190.000 euros per invertir en un dels seus negocis.
En referència a la celeritat en les respostes que també es recull en el codi, posa de
manifest que el seu grup ha trigat fins a nou mesos a rebre resposta escrita a algunes
de les preguntes que ha formulat al govern.
Conclou la seva intervenció avançant que votaran a favor del codi ètic amb la finalitat
que no tornin a passar coses que han succeït aquests dos darrers anys, no pas per la
credibilitat que els mereix el govern.
El Sr. CORONAS recorda que en la primera sessió plenària del mandat, en l’aprovació
del cartipàs, el seu grup ja va demanar l’elaboració d’un codi ètic, que no ha arribat
fins transcorreguts dos anys.
Repeteix, com ja va dir en comissió, que agraeix les nombroses reunions a què els han
convocat, però molt especialment al Sr. Llinares la feina que ha fet durant el temps que
ha estat en aquest ajuntament, i aprofita per encoratjar-lo per la que ara assumirà a
València.
Posa de manifest que han tingut temps de valorar quin és el concepte d’ètica de cada
grup polític municipal, i el fet que no tothom interpreta aquest concepte de la mateixa
manera. Observa que per a alguns l’ètica només és allò que diu la llei, mentre que per
al seu grup ha de ser el carro que estira la llei. Indica, per tant, que la seva darrera
esmena va en aquesta línia a fi de forçar que el codi ètic vagi més enllà la llei o, si més
no, que aprofiti al màxim el marc legal establert.
En aquesta línia, comenta que els van fer arribar informes jurídics per desestimar la
seva demanda d’una administració lliure de conflictes d’interès familiar –celebra que
finalment s’hagin acceptat les esmenes en aquest sentit–, demanda que van fer per
evitar que, quan es parli d’ètica, ningú pugui fer-se el distret.
Quant a altres aspectes que també van plantejar hi havia el d’incloure les dietes que es
cobren d’altres administracions supramunicipals en el portal de Transparència, i que
va ser acceptat, i que hi apareguessin amb els mateixos criteris per a tothom; és a dir,
que es tingui coneixement de qui percep aquestes dietes, cosa que és legítima, i qui hi
renuncia.
Afegeix que també han de quedar clars els procediments en el cas de rebre oferiments
irregulars o regals no contemplats en la llei.
Pel que fa a les esmenes que s’han presentat avui, avança que votaran a favor de la del
grup del PP en considerar que complementa la presentada pel seu grup; que
s’abstindran en el cas de la del grup de la CUP perquè tenen els mateixos dubtes
raonables que ha expressat abans el Tinent d’Alcaldia; i que votaran en contra de
l’esmena del grup de Ciutadans, que a última hora ha presentat una esmena que fa
referència als drets humans, fet que ja està reconegut en el codi, amb l’únic objectiu
de colar el terme Constitució en el text del codi ètic, a parer seu absolutament
innecessari.
Finalment, quant a la votació del codi ètic, diu que esperaran a la valoració de les
esmenes.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agraeix la predisposició del govern i la actitud de diàleg i
d’acord del Sr. Asens en nom del govern municipal, amb l’objectiu compartit
d’aconseguir el millor codi ètic de conducta per a aquest ajuntament. Destaca que el
codi és un compendi de disposicions ja aprovades pel govern d’Espanya, entre les
quals la llei de transparència i la de l’alt càrrec, i també per la Generalitat amb les lleis
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catalanes de transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern.
Precisa que, amb aquest objectiu, el seu grup va presentar tretze esmenes i setze
al·legacions, entre les quals incorporar, de certa manera, una esmena a l’actuació del
govern municipal els darrers dos anys, com que a partir d’ara no es podrà fer ús de la
despesa en publicitat institucional per a la promoció política o personal; que no es
contractarà personal directiu i eventual entre familiars. Afegeix i posa en valor que
s’ha aconseguit la neutralitat del Comitè d’ètica, de manera que ja no dependrà de
l’Alcaldia, i tindrà un procediment taxat que assegurarà el principi de defensa, cosa
que permet objectivar qualsevol decisió allunyant-la d’arbitrarietats; alhora que
destaca que aquest comitè estarà format per juristes.
Posa de manifest que les que acaba d’esmentar eren algunes de les al·legacions
presentades pel seu grup, més enllà d’una valoració política positiva quant al contingut
del codi, motiu pel qual avança que hi votaran favorablement.
Observa que si feta la llei, feta la trampa, desitgen que fet el codi ètic no hi hagi lloc
per a les trampes en la transparència i l’exigència en el cas de determinades
contractacions menors o de personal, deixant fora les persones amb vincles amb el
govern municipal; i en el capítol de subvencions directes que no hi plani cap ombra
quant a la seva legalitat. Remarca que ara és moment de passar el codi ètic a la realitat
i volen creure que serà així.
Pel que fa a les esmenes presentades, manifesta que votaran favorablement les d’ERC
i de Ciutadans, i que s’abstindran en la del grup de la CUP.
La Sra. ROVIRA manifesta que el seu grup no pot donar suport a un codi ètic i de
conducta en què no creuen.
Fa autocrítica per la part que els correspon pel fet que les seves aportacions hagin
arribat tard, però assenyala que ja de bon principi van expressar una crítica ideològica
al codi, que té un plantejament basat en lleis que, d’una banda, consideren injustes i
que valoren que cal desobeir si cal, i d’altra banda, perquè la institució no és neutra,
cosa que es reflecteix en el document.
Afegeix que també constaten una separació de competències que entenen que resten
sobirania al conjunt de la ciutat, de manera que no poden subscriure aquest marc en el
qual s’inscriuen les normes del codi ètic.
Això no obstant, reconeixen la feina feta quant a la prevenció de la corrupció i les
xarxes de clients amb un conjunt de mesures que poden ser efectives contra el frau i la
corrupció. Reitera, però, que no comparteixen el marc ideològic i d’actuació del qual
es parteix i, per tant, no poden avalar el codi.
Fa avinent, com ja van expressar en l’aprovació inicial del codi, que ha estat una
oportunitat perduda per trencar amb dinàmiques de la vella política i posar cap per
avall el conjunt del consistori, i tornen a constatar novament com les promeses de canvi
a la institució de Barcelona en Comú, una vegada al govern a l’Ajuntament les han
portades altra vegada al terreny de la legalitat imposada per l’estat espanyol i el marc
competencial vigent.
Lamenta, per tant, aquesta oportunitat desaprofitada i confia finalment es pugui trencar
amb una legalitat que no millora les condicions de vida de les persones.
Quant als principis rectors de l’activitat institucional, constaten una vegada més que
no són altra cosa que un catàleg d’hipocresia respecte a la legalitat i l’encotillament en
el sistema classista heretat del règim del 1978; i a parer del seu grup, un codi de
conducta i de bones pràctiques hauria d’haver intentat trencar amb tot això.
Manifesta que també els crida l’atenció que en el codi no s’inclogui la condemna a
actituds violentes i les situacions d’impunitat que estan en si d’un corpuscle de la
guàrdia urbana; alhora que posa en relleu que també els sorprèn que hagi estat el grup
del PP qui hagi insistit en la introducció de normes de conducta entre electes, quan
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justament ha protagonitzat espectacles vergonyosos en comissions i plens.
Finalment, diu que no comparteixen el sistema d’actuació del Comitè d’ètica, tot i que
celebren que s’hagi canviat el darrer moment.
El Sr. ARDANUY valora la feina i la comunicació amb el Tinent d’Alcaldia i amb el
seu equip, durant un procés al qual s’ha incorporat tard.
Considera que aquesta iniciativa pot ajudar a desenvolupar processos de transparència
i de bon govern, atès que marca límits i eines de comportament ètic dels membres del
consistori, i que pot ser un instrument de detecció i combat del frau i la corrupció.
Igualment, entén que caldrà valorar els resultats del codi tan bon punt es comenci a
aplicar, de manera que caldrà fer-ne avaluacions i revisions continuades. Afegeix que
la seva aplicabilitat determinarà la utilitat de l’instrument i el grau de compromís
d’aquest ajuntament amb la transparència i el bon govern.
Avança que votarà favorablement el codi ètic, i que s’abstindrà en les esmenes d’ERC,
del PP i de la CUP i votarà en contra de la Ciutadans.
El Sr. ASENS agraeix els vots favorables de tots els grups, tret dels dels grups
Demòcrata i de la CUP.
Remarca que, a banda de posar en valor les aportacions en positiu, durant el llarg
periple de confecció d’aquest codi han pogut veure com diferents grups han cedit a la
temptació de fer demagògia. Observa, en aquest sentit, que convindria comparar el
procés seguit en aquest ajuntament amb el del Parlament de Catalunya, que va aprovar
el seu codi de conducta en només tres dies i sense gairebé cap esmena; que aquell codi
no regula les portes giratòries, i que no compta amb l’aval de les institucions com el
d’aquest ajuntament; que no disposa d’una bústia ètica per denunciar el seu
incompliment; alhora que no té un òrgan independent com sí que tindrà aquest. Afegeix
que el codi de conducta del Parlament afecta només els diputats i diputades, metre que
el de l’Ajuntament té un abast més ampli. I malgrat que aquell sigui un codi de mínims
va obtenir el vot favorable de la CUP, mentre que en aquest ajuntament vota en contra
del codi ètic, sense proposar cap alternativa, alhora que li retreu de no haver assistit a
les reunions convocades.
Reconeix que un codi ètic no és una panacea ni una eina màgica per lluitar contra la
corrupció i les males pràctiques, però és un instrument del tot necessari, i reitera que
voldria que el grup de la CUP expliqués quin és el seu model, com sí que va fer al
Parlament.
Igualment, manifesta que tampoc no entenen l’abstenció del grup Demòcrata, malgrat
que han acceptat totes les seves al·legacions, i diu que li sembla un acte de
filbusterisme, i que té la voluntat d’enfangar el debat entorn d’aquesta qüestió.
Subratlla que sembla que el grup Demòcrata reprova que el personal eventual pugui
tenir alguna mena de relació de parentiu o d’amistat amb membres del govern, quan
aquest grup té un regidor que ha nomenat directament la seva parella sentimental, ni
tan sols ho fa mitjançant una tercera persona. Remarca que el personal eventual és de
lliure designació discrecional i formen part de l’equip polític, no pas tècnic, i aquesta
és la diferència amb el personal directiu, cas en què hi ha d’haver lliure concurrència;
i aprofita per retreure’ls que no l’hagin aplicat ni que tampoc ho facin ara en les
institucions on governen, com és el cas de la Generalitat, on la majoria de directius
tenen carnet polític. Enumera un seguit de casos com el nomenament el 2015 de la
dona del Conseller Jané com a cap dels Serveis Jurídics, o que la dona del Conseller
Bordó va ser enviada al Consell del Tribunal del Poder Judicial, clars casos de càrrecs
directius que no pas eventuals.
Reconeix que tot és millorable i les crítiques necessàries, però els demana coherència
i respecte a la veritat, alhora que els retreu que posin en qüestió la designació de
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directius que fa una taula de funcionaris, i els acusa de conxorxa.
El Sr. MARTÍ lamenta que el Sr. Asens es posi tan nerviós en parlar d’aquest
assumpte; i quant a l’al·lusió al nomenament de la dona d’un càrrec electe del grup
Demòcrata, assenyala que no hi replicarà perquè no n’ha dit el nom, però assegura que
falta a la veritat.
El Sr. ASENS denuncia els dobles rasers i els exercicis tàctics per dissenyar camps de
batalla on fer demagògia i mentir.
Seguidament, el SECRETARI GENERAL enceta la votació de les esmenes seguint
l’ordre de presentació a la Secretaria General.
En primer lloc, les presentades pel grup d’ERC, que fan referència a esmenes d’addició
en els articles següents:
Article 8.2.b). “Abstenir-se de nomenar personal amb qui hi pugui haver conflictes
d’interès familiar.”
Article 16.1.c) “En compliment del present text normatiu, el comitè d’ètica haurà de
tenir en compte l’adequació de les previsions relatives a la contractació de personal
directiu i/o dels nomenaments, en allò relatiu als conflictes d’interès familiar.”
S’APROVEN amb el vot favorable del Govern, dels grups municipals Demòcrata, de
Ciutadans, d’ERC i del PP, i amb l’abstenció de la CUP i del regidor Ardanuy.
En segon lloc, l’esmena presentada pel grup municipal del PP, que fa una proposta
d’incorporació d’una Disposició Transitòria Segona:
“En compliment dels principis de bon govern i de les normes relatives al conflicte
d’interessos, el Govern Municipal haurà de reconsiderar i/o replantejar-se els
processos de contractació i de selecció de personal efectuats des de l’inici de mandat,
respecte a les persones que han estat nomenades i que estan afectades pels conflictes
d’interessos de l’article 8 d’aquest codi, sense perjudici de la no aplicació retroactiva
de les normes sancionadores desfavorables.”
S’APROVA amb el vot favorable del Govern, dels grups municipals Demòcrata, de
Ciutadans, d’ERC i del PP, i amb l’abstenció de la CUP i del regidor Ardanuy.
En tercer lloc, l’esmena presentada pel grup de la CUP que fa referència als articles
següents: Article 8.1.e): “Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que
les persones destinatàries del codi hagin estat vinculats per una relació laboral o
professional en els cinc anys anteriors al nomenament.”
Article 8.3: “Durant els cinc anys següents a la data de cessament, els destinataris
d’aquest Codi que hagin tingut responsabilitats executives a l’Ajuntament i a les
entitats municipals vinculades:”
ES REBUTGEN amb els vots en contra dels grups municipals Demòcrata i de
Ciutadans, amb l’abstenció Govern, d’ERC, del PP i del regidor Ardanuy, i el vot
favorable de la CUP.
La darrera esmena, d’addició, presentada pel grup de Ciutadans, que fa referència a
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l’article següent:
Article 5.1.a): “Drets humans: vetllaran pel respecte i la protecció dels drets humans
reconeguts internacionalment, i pel respecte i la protecció dels drets fonamentals i
les llibertats públiques recollides a la Constitució Espanyola i dels drets estatutaris
de totes les persones.”
ES REBUTJA amb els vots en contra del Govern, dels grups municipals Demòcrata,
d’ERC i del regidor Ardanuy, amb el vot favorable de Ciutadans i el PP, i amb
l’abstenció de la CUP.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i el vot en contra de les
Sres. Lecha i Rovira.

10.-

(45/2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al
sofriment, en la categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona
núm. 24778, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha
apreciat la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del
Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del
Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de
1976.
El Sr. PISARELLO indica que es tracta de la desestimació de dues sol·licituds de
concessió de la medalla d’Honor al Sofriment a dos agents de la guàrdia urbana.
Indica que el reglament d’honor i recompenses de la Guàrdia Urbana disposa que
es reconeixeran aquells membres que s’hagin distingit ostensiblement en el
compliment dels seus deures, tant pel sacrifici patit en l’exercici de les seves
funcions, com per les seves continuades actuacions rellevants al servei de la ciutat.
Precisa, per tant, que es premia no tant el fet de patir lesions com de distingir-se en
el compliment dels deures, que no són els dos casos que els ocupen, que no suposen
la realització d’actes meritoris de valoració com a sacrifici extraordinari, de manera
que cal concloure que la petició no reuneix els requisits que estableix el reglament.
El Sr. FORN anuncia el vot favorable a ambdós punts.
El Sr. SIERRA avança el vot contrari del seu grup als dos punts, en primer lloc
perquè s’ha canviat el criteri. Observa que defensar i donar suport a la Guàrdia
Urbana no s’ha de fer de paraula, sinó també reconeixent-li el sofriment. Precisa
que en el primer cas es tracta d’un membre de la Unitat operativa nocturna que va
haver de ser intervingut quirúrgicament i va causar baixa deu mesos; en el segon
cas, l’agent va patir un accident anant a un precinte de certa perillositat, i en aquest
cas va patir una baixa de divuit mesos.
Considera que aquest reconeixement a la guàrdia urbana s’hauria de palesar no
canviant de criteri, i atorgant aquests reconeixements que a parer del seu grup
mereixen aquests dos agents, persones que es juguen la feina i la vida per defensar
la ciutadania.
El Sr. CORONAS indica que voten a favor dels dos punts.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa el vot contrari del seu grup als dos dictàmens
en debat. Fa referència, com ha ja ha dit el regidor Sierra, que els dos agents van
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patir lesions, un arran d’una detenció i l’altre va resultar lesionat greu en acte de
servei, i afirma que el seu grup entén que ambdós mereixen aquest reconeixement.
La Sra. ROVIRA avança el vot favorable als dos dictàmens i reitera la pregunta de
quan pensen derogar el reglament franquista que regeix l’atorgament d’aquestes
medalles.
El Sr. ARDANUY expressa el seu vot a favor dels dos punts.
El Sr. PISARELLO reprova políticament la intervenció del Sr. Sierra, que qualifica
de demagògica, ja que és sabut que en l’exercici de les seves funcions els agents de
la guàrdia urbana poden resultar lesionats i, per tant, que això no justifica
necessàriament un reconeixement extraordinari. Altrament, sí que justifica que
rebin l’assistència sanitària adient i de cobertura social i, fins i tot, el reconeixement
professional oportú.
Puntualitza que els dos casos que els ocupen s’inscriuen en el supòsit que acaba
d’apuntar, cosa que no nega el seu reconeixement personal als agents. I puntualitza
que ha estat el cap de la Guàrdia Urbana qui ha sol·licitat la denegació d’aquestes
dues medalles.
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Sierra, Alonso i
Blanco, i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras
i la Sra. Esteller.
11.-

(53/2017) DESESTIMAR, vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió
de la medalla d’honor al sofriment a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona
núm. 23474, per no complir els requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del
Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del
Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de
1976.
S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Sierra, Alonso
i Blanco, i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller. COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I
MOBILITAT
Districte de l'Eixample

12.-

(16PL16436) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació
volumètrica de l’edificació al carrer Balmes, 167 i carrer París, 208-210, promogut
per DUIM Investment 2015, SL, que incorpora les prescripcions imposades en
l’acord d’aprovació inicial del Pla, tal com es fa constar a l’informe tècnic jurídic
de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE l’al·legació presentada en
el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe
de l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, 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. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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13.-

(16PL16442) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la
Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic i de
Millora Urbana a l'àmbit de l'Institut Químic de Sarrià, situat a la Via Augusta núm.
390, promogut per IQS-Institut Químic de Sarrià.
S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha i
Rovira. Districte d'Horta-Guinardó

14.-

(16PL16399) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i Millora Urbana per a la
regulació de l'equipament situat al carrer Llobregós 107-113, d’iniciativa
municipal.
S’APROVA

per

unanimitat

el

dictamen

precedent. Districte de Sant Martí
15.-

(15PL16373) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci
administratiu positiu i de la normativa del Pla especial urbanístic per a la
implantació de locals comercials de menys de 2.500 m2 de superfície de venda al
centre comercial Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal DM1, SL; i
PROCEDIR, si escau, a la seva notificació.
El Sr. BLASI fa saber que no els ha arribat l’informe amb les respostes a les preguntes
que van plantejar en comissió, i indica que ja han posat de manifest que no
comparteixen que el silenci sigui positiu, en aquest cas d’una iniciativa privada, i diu
que no entenen per què no fan una resolució expressa. Això no obstant, demana saber
com està el protocol que havia de desenvolupar la mesura per evitar l’aprovació de
plans urbanístics per silenci administratiu. El Sr. BLANCO avança el vot a favor
d’aquest dictamen, i lamenta que es torni a produir una aprovació per silenci
administratiu d’un pla urbanístic, incomplint una mesura que el mateix govern va
aprovar fa un any i mig per evitar aquestes situacions.
Així doncs, en primer lloc, reclama al govern que compleixi els seus compromisos,
atès que es va assegurar que formaria un espai amb tots els grups municipals per
aprovar un protocol a fi que no s’aprovin els plans urbanístics per silenci administratiu;
igualment, exigeix responsabilitat, ja que l’Ajuntament no es pot abstenir quan un pla
complexi totes les normes, i no pot actuar amb arbitrarietat. Subratlla que la voluntat
política es manifesta en l’aprovació dels plans, no quan s’apliquen, ja que les normes
obliguen tothom, també a aquesta administració.
El Sr. CORONAS manté el no polític expressat en comissió pels mateixos motius que
ja van referir. Indica que si es presenta una mesura de govern per evitar els silencis
administratius, i posteriorment un seguit d’informes avalen que no es pot votar en
contra d’un PEU que està donat i beneït, no els sembla la manera correcta d’acabar-lo
aprovant per silenci administratiu.
Insisteix a dir que el model de ciutat a què feia referència el govern no es defineix amb
votacions com aquesta, sinó amb planejament, i assegura que encara esperen algunes
modificacions i instruments urbanístics que podrien servir per canviar el model de
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ciutat, i que ara com ara no tiren endavant.
El Sr. FENÁNDEZ DÍAZ entén que aquest punt descriu la que és l’acció del govern
municipal; així, d’entrada, van anunciar que rebutjaven el PEU perquè es tractava de
l’ampliació d’un centre comercial, Diagonal Mar, per haver de reconèixer
posteriorment que no era una ampliació sinó una reassignació d’usos i metres
comercials, i retreu que mentissin a veïns i comerciants sobre el veritable abast de
l’operació. Afegeix que, considerant que el govern criticava el silenci administratiu,
amb això es demostra que era un posat, i novament es fa una aprovació per aquesta
via. Puntualitza, a més, que aquest silenci administratiu també podria haver estat una
il·legalitat quan el govern va presentar uns informes tecnicopolítics que mai no
s’haurien d’haver fet.
Considera que han fet política de la dolenta amb aquest expedient i els acusa d’haver
vorejat la prevaricació i la desviació de poder.
La Sra. LECHA avança el vot contrari del seu grup a aquest expedient, atès que ja es
van oposar al model comercial que proposava aquest pla.
Manifesta el convenciment que és possible aturar aquesta mena de planejaments des
d’una perspectiva política i jurídica, alhora que és imprescindible reivindicar el
caràcter polític i social de l’urbanisme, que ha d’estar en contra d’un creixement caòtic
i antisocial. En aquesta línia, consideren que l’Ajuntament no pot actuar de gestoria
acrítica.
El Sr. ARDANUY no veu clar el plantejament d’aquest punt, que considera que
s’hauria d’haver presentat al Despatx d’Ofici més que no pas a la part decisòria, ja
que el resultat és que, independent del que aquí votin, el pla s’aprovarà per silenci
administratiu, motiu pel qual avança que s’abstindrà. La Sra. SANZ justifica la
presentació de la mesura de govern a la qual s’ha al·ludit en les intervencions amb
l’objectiu de garantir que en qualsevol dels plans especials reconeguts en el
planejament vigent s’havien de debatre políticament. I remarca que això és el que
han fet, tenint en compte sobretot que venien d’un mandat en què s’havien aprovat
per silenci administratiu dues grans ampliacions, una a Heron City i l’altra al centre
comercial de Glòries, i també la de la Maquinista, aprovant-hi un canvi de
planejament al qual van donar suport el govern de l’alcalde Trias i el grup del PP.
Justifica, per tant, la voluntat d’aquest govern de fer un debat per valorar de quins
instruments urbanístics disposaven per deixar enrere el determinisme urbanístic, i
començar a governar moltes d’aquestes qüestions.
Subscriu plenament la lògica de plantejar de quina manera es poden revertir
aquestes situacions, considerant que atenyen a drets adquirits i, en conseqüència,
impliquen compensacions i indemintzacions. Per tant, assegura que volen treballar
aquesta qüestió conjuntament amb els grups, i convida tothom a treballar en positiu
i amb aquesta lògica a fi de defensar un model de comerç de proximitat que ha de
ser el de Barcelona.
Remarca que el fet positiu que han aconseguit és que les aprovacions per silenci
administratiu no es facin per la porta del darrere, i posa en valor que per primera
vegada s’ha debatut al Ple sobre les limitacions jurídiques, i convida els membres
del Plenari a construir propostes a fi de revertir una situació que entén que cap dels
grups municipals defensa.
El Sr. BLASI indica que hi ha vuit centres comercials a Barcelona, que són obra de
governs del PSC i ICV-EUiA i de Barcelona en Comú i del PSC, que responen a
molt de postureig i dimissió de les responsabilitats executives de govern.
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Demana al govern que treballi una mica més, que no pressioni tant els tècnics i que
no judicialitzi l’urbanisme de la ciutat, alhora que els recorda el compromís de
presentar un protocol, del qual sospiten que el més calent és a l’aigüera.
S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Ardanuy, i el vot en contra dels Srs. Bosch,
Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha i
Rovira.

16.-

(16PL16415) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 4 del PMU
Perú- Pere IV illa delimitada entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà
- Districte d'activitats 22@BCN-, promogut per Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento, SA.
S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha i Rovira.

17.-

(16PL16437) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la
Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a
l'ordenació de la plaça de Les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, BadajozIndependència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, amb les modificacions,
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció
de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten
a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord i TRAMETRE
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
La Sra. SANZ indica que aquest dictamen suposa un pas endavant per a l’impuls de la
futura plaça de les Glòries; una modificació de PGM que abasta una superfície de vint
hectàrees i que ordena tot un entorn i, sobretot, remarca que dóna compliment als
anhels recollits en el Compromís per Glòries, que van motivar el 2007 que els veïnats
i diverses entitats s’acollissin a unes reivindicacions específiques, i que exigien un
entorn molt més habitable i saludable.
Per tant, remarca que durant aquest mandat es farà la primera gran inversió en
equipaments, habitatge i parc urbà en l’àmbit de Glòries, amb una inversió de més de
53,4 milions d’euros a fi de fer possible, d’una banda, un nou parc urbà de 9,5
hectàrees, que significarà juntament amb el parc del projecte Canòpia Urbana que es
va desenvolupar durant el mandat anterior, més de dotze hectàrees de verd urbà.
Destaca que s’hi contempla la connexió de barris de l’entorn de les Glòries, amb una
identitat compartida; el reconeixement del traçat del Rec Comtal, la fàbrica de
paraigües, l’antiga carretera de Ribes; la construcció d’equipaments docents, i altres
dependents d’altres administracions, possibles gràcies al planejament. Afegeix que la
construcció d’habitatge suposarà una transformació enorme, i que abastarà més de
vuitanta mil metres quadrats, la meitat dels quals seran ocupats per habitatges amb
algun tipus de protecció; alhora que s’impulsarà habitatge protegit públic.
Fa referència a la repercussió d’aquest planejament en la mobilitat, que permetrà
garantir un intercanviador metropolità en tot l’àmbit que implicarà el tramvia, metro,
carril bici, autobusos urbans i interurbans.
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En aquest punt, el Sr. Sierra s’absenta del Ple, essent les dotze hores i quaranta minuts.
El Sr. BLASI celebra que, malgrat el retard, es porti a aprovació provisional aquesta
modificació de PGM en l’àmbit de Glòries, que és un sector estratègic per al
desenvolupament de la ciutat, tot i els problemes causats per l’aturada de les obres dels
túnels.
Destaca que aquesta modificació permetrà desenvolupar el projecte Canòpia Urbana
que va ser el guanyador d’un concurs d’èxit, tant per la qualitat de les propostes com
pel procés de participació ciutadana i veïnal que va comportar. Precisa que el projecte
contempla el manteniment de la fàbrica de paraigües i del traçat del Rec Comtal,
mentre que la modificació de PGM permetrà tirar endavant equipaments públics,
habitatge de protecció, dotze hectàrees de parc urbà, alhora que destaca que es passa
del sistema de compensació al de cooperació, que és un aspecte rellevant des del punt
de vista urbanístic.
Tanmateix, discrepen amb la voluntat del govern de voler vincular aquesta modificació
de PGM al projecte de connexió del tramvia per la Diagonal, motiu pel qual avança
que faran una abstenció.
El Sr. BLANCO celebra en nom del seu grup l’aprovació d’aquest planejament general
que ha de permetre la constitució d’un gran parc urbà a la trama Cerdà, juntament amb
habitatges assequibles i equipaments. Destaca que el parc urbà unirà quatre barris dels
dos districtes més poblats de Barcelona, i que servirà per integrar un sector que ha estat
segregat històricament, i que ha suposat una barrera urbanística important.
En conseqüència, anuncia el vot favorable del grup de Ciutadans, i apunta que confien
que en planejament derivat d’aquesta modificació de PGM es determinin els volums
edificatoris a fi que s’integrin de la millor manera en l’entorn, i que comencin les obres
al més aviat possible.
El Sr. CORONAS opina que aquesta aprovació és un pas necessari per desenvolupar
el projecte previst a la plaça de les Glòries. Fa avinent que els consta que compta amb
el consens veïnal, cosa que no va succeir en l’aturada de les obres dels túnels; alhora
que valora positivament que aquesta modificació de PGM preservi la fàbrica de
paraigües i la recuperació del Rec Comtal al seu pas per la zona.
Indica que els generava inquietud l’alçada de l’edifici amb façana a la plaça, que han
constatat que ha disminuït. Això no obstant, celebra que es continuï endavant amb el
Compromís per Glòries, subscrit per tots els grups, tot i que encara estigui en risc per
algunes decisions unilaterals del govern.
Avança que el grup d’ERC votarà favorablement aquest punt.
El Sr. MULLERAS posa en relleu que el seu ha estat l’únic grup que ha presentat
al·legacions a aquesta modificació de PGM, perquè assegura que no entenen que ara
el govern municipal promogui l’urbanisme de gratacels, que tant ICV com Barcelona
en Comú han criticat públicament com en el cas dels gratacels del Fòrum. Confirma,
però, que gràcies a les al·legacions esmentades, l’edifici projectat a Glòries tindrà
menys plantes que inicialment.
Afegeix que aquesta modificació de PGM contempla la possibilitat de connexió del
tramvia per la Diagonal, alhora que no dóna garanties de l’execució del túnel de
Glòries de Badajoz a la rambla del Poblenou, i per aquests motius indica que faran una
abstenció.
La Sra. LECHA valora que el projecte, inscrit en l’àmbit de transformació urbana de
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Glòries, té aspectes positius, tot i que es mostren del tot en contra d’edificis de gran
alçada com el projectat o el museu del Disseny Hub.
Això no obstant, confirma que el seu grup considera que el projecte ha de tirar
endavant, tenint en compte que inclou una escola bressol, el centre de salut mental i
residències per a gent gran, així com un gran parc urbà.
Així doncs, tot i que són del parer que els habitatges haurien d’haver estat més
distribuïts cap a la banda de Consell de Cent, faran una abstenció a favor de la part
positiva del projecte.
El Sr ARDANUY anuncia el vot a favor d’aquesta modificació de PGM en
considerar que és un pas endavant remarcable per a la transformació de Glòries,
imprescindible per a l’entorn proper però també per a la resta de la ciutat. Valora
positivament el projecte de parc urbà, d’habitatge assequible i equipament, així com
la conservació de patrimoni històric, i el fet que esdevindrà un node de transport
públic essencial per a la mobilitat urbana. S’APROVA el dictamen en debat amb
l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos,
Homs i Vila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les
Sres. Lecha i Rovira.
c) Proposicions
PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
1.-

(M1519/6469) El Plenari del Consell Municipal insta al Govern municipal a:
Presentar a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció un pla de xoc per a les places de la Vila de Gràcia que sigui
efectiu aquest estiu i que impliqui, com a mínim: - Recursos humans (agents de la
Guàrdia Urbana, Agents Cívics i equip d'Intervenció Social a l'Espai Públic). - Una
campanya de comunicació específica de sensibilització i els materials necessaris per
dur-la a terme. - Objectius i accions a dur a terme.
El Sr. FORN justifica la presentació de la proposició arran de la preocupació
expressada per molts veïns i veïnes de Gràcia per la degradació de l’espai urbà,
especialment entorn d’algunes places.
Observa que un dels principals problemes a què s’enfronta un govern municipal en
el cas concret de Gràcia és el de la convivència especialment a les places, que els
darrers anys s’han convertit en un punt de trobada, una realitat que assegura que el
seu grup coneix prou bé, i sap que no és de solució fàcil.
Recorda que el juny de 2016 es va presentar una mesura de govern titulada “Places
de Gràcia, espai públic i convivència”, i remarca que transcorregut un any encara
no coneixen la seva avaluació, tot i que constata que s’ha demostrat insuficient si
s’atén a les dades disponibles de l’Iris i del seguiment de l’ordenança de
convivència.
Assenyala que fa temps que el seu grup alerta de la degradació de l’espai públic en
aquest districte i de l’increment de queixes veïnals, una tònica que s’estén a tota la
ciutat. Precisa que les incidències en la convivència recollides mitjançant l’Iris el
2016 han augmentat d’un 28% respecte a l’any anterior a escala global de la ciutat;
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les trucades ciutadanes al 012 i al 112 per assumptes relacionats amb la convivència
s’han incrementat en el mateix període d’un 5%; i que els mesos d’estiu de l’any
passat es van produir 3.158 trucades més relacionades amb el mateix tema.
Concretant dades del Districte de Gràcia, constata que hi ha hagut un augment
significatiu de les activitats molestes a l’espai públic, de manera que es passa de
quaranta incidents per mil habitants a quaranta-cinc, cosa que significa un augment
del 13%; i pel que fa a la degradació de l’espai públic, l’increment és d’un 27%.
Atesa aquesta situació, fa avinent que el gener d’enguany el seu grup va presentar una
proposició amb què demanava al govern que presentés un pla que preveiés els recursos
humans i materials necessaris amb l’objectiu d’evitar l’increment d’incidències i
queixes veïnals, i tot i que la proposició va ser aprovada, el govern no ha presentat el
pla sol·licitat; i en la resposta a una pregunta de seguiment formulada dos mesos
després de l’aprovació de la iniciativa, el Primer Tinent d’Alcaldia afirmava que
Barcelona gaudeix d’una qualitat molt alta en l’espai públic i, en conseqüència, que no
calia fer aquesta mena de plans.
Alerta que en ple estiu, com ara, les queixes veïnals es tornen a disparar, i no només
en les places més tradicionals, les que sempre han estat problemàtiques com les places
del Sol, de la Vila, Virreina, Diamant o Revolució, sinó que se n’hi afegeixen d’altres
com demostra que, fa pocs dies, van tenir coneixement d’un moviment veïnal a la plaça
de les Dones del 8 de març, absolutament descontents amb la problemàtica associada
a la convivència.
Per tot plegat, atès aquest estat de coses, demanen al govern que presenti urgentment
un pla en la propera sessió de la comissió de Presidència, que abordi els recursos
humans, tant de guàrdia urbana, agents cívics i equips d’intervenció social; una
campanya de comunicació específica de sensibilització, així com la disponibilitat dels
recursos materials necessaris per dur-la a terme; i, alhora, que es fixin les accions i els
objectius.
El Sr. BLANCO confirma que el seu grup és conscient de la necessitat de plantejar
accions per garantir la convivència a l’espai públic, i concretament en algunes de les
places de Gràcia. Això no obstant, consideren que la proposta de fer un pla és
reiterativa, atès que es va fer també ara fa un any, com ja ha dit el Sr. Forn, i que
preveia, entre més, un increment de la vigilància de la guàrdia urbana, la presència
d’educadors per fer tasques de mediació en conflictes. I entenen que, transcorregut un
any, el problema amb què ara es troben és que el pla ha fracassat, especialment en els
dos indrets més conflictius del districte com són la plaça del Sol, on es fa botellón
permanentment i que ha esdevingut un problema enquistat i que s’agreuja cada dia per
manca d’intervenció, i la plaça de la Revolució, on habitualment s’organitzen activitats
irregulars, sense llicència, que ocupen l’espai públic i utilitzen instal·lacions i equips
municipals, de manera que suposen una competència deslleial als restauradors, alhora
que generen problemes de sobreocupació de l’espai.
Adverteix que aquests fenòmens s’incrementen i s’agreugen cada any que passa, no
pas per la manca de plans i de previsions, sinó per manca de voluntat política per
aplicar les normes municipals, especialment l’ordenança de civisme.
Avança que el seu grup votarà a favor de la proposició amb la voluntat sincera que
funcioni i que es compleixi amb l’objectiu de restaurar la convivència on està
amenaçada; això no obstant, manifesta que troben a faltar un aspecte fonamental, i és
que qualsevol pla està destinat a fracassar si no se suporta en la voluntat política
d’aplicar les normes de convivència.
El Sr. CORONAS valora positivament la proposició, atès que recull moltes de les
propostes que el seu grup ha presentat en aquesta casa i als Districtes.
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Reconeix que aquest pla de xoc proposat és més necessari que mai, però són del parer
que la ciutat no es pot gestionar a base de plans de xoc, sinó amb polítiques a mitjà i
llarg termini, tranversals i amb voluntat de durabilitat en el temps; i fa notar que
aquests plans són necessaris no només a la vila de Gràcia, sinó que el barri de Sants
també hauria de ser objecte d’aquesta proposta.
Tanmateix, consideren que es tracta d’una proposta de mínims, i entenen que caldria
afegir-hi aspectes importants com ara els elements d’avaluació, operatius informatius,
la reformulació del pla de places vigent, atès que han comprovat que no està sent
efectiu; afegir estands públics contra violència masclista en tots els esdeveniments
multitudinaris, no només per donar informació, sinó també dotacions policials expertes
en la matèria, tal com van demanar a la comissió de Presidència el març passat. I
afegeix que també han demanat que els agents cívics disposin d’una vegada d’una carta
de serveis que contingui, com a mínim, la missió i els valors, els objectius, l’abast de
la carta, els canals de comunicació, serveis de suport, compromís de qualitat,
indicadors de seguiment i tot allò que calgui per al bon funcionament de la seva feina.
Aprofita per esmentar, tenint en compte que la proposició se centra en la vila de Gràcia,
la plaça del Poble Romaní, amb una gran càrrega simbòlica, i que els representants
d’aquest col·lectiu a Gràcia estan descontents amb l’urbanisme i els usos de la plaça, i
que això acaba revertint en la convivència. Precisa que els representants del poble
romaní han sol·licitat al regidor del Districte la retirada del pipican que s’ha instal·lat
a la plaça, i li demanen que ho tingui en compte.
Igualment, manifesta la voluntat d’evitar la publicació d’articles com el que aquesta
mateixa setmana ha aparegut sobre la plaça del Sol, per a la qual cosa calen mesures
transversals que incloguin aspectes com l’urbanisme, la convivència, el civisme,
l’educació i la coresponsabilitat.
La Sra. ESTELLER avança el suport del seu grup a la proposició en considerar que
posa de manifest que a Barcelona s’està deteriorant molt la convivència, especialment
a les places de Gràcia, però també a d’altres indrets de la ciutat, arran, sobretot, de la
impunitat de l’incivisme. Denuncia que les persones incíviques es consideren
legitimades per fer tot allò que vulguin, quan i on vulguin, ja que compten amb
l’empara del govern municipal, que els permet actuar amb plena llibertat, sense tenir
en compte que quan algú s’extralimita en els seus drets perjudica algú altre que pateix
la distorsió de la convivència que provoquen.
Retreu al govern que no actuï amb la determinació que cal per aplicar l’ordenança de
civisme, i entén que aquest és el principal problema rellevant.
Admet, però, que s’han de fer plans, i per aquest motiu el seu grup donarà suport a la
iniciativa del grup Demòcrata; defensa que s’ha d’incrementar la presència de la
guàrdia urbana i d’agents cívics en aquestes places de Gràcia, i ampliar l’horari de
presència més enllà de les nou del vespre; i també més coordinació entre guàrdia
urbana i agents cívics.
Malgrat tot, remarca que allò veritablement important és que el govern de la ciutat
decideixi i que empari les persones que compleixen les normes i que volen viure amb
normalitat, sense ser diàriament agredides pels qui creuen que tenen el dret absolut de
fer allò que els vingui bé en tot moment, perjudicant greument la convivència, i que
aquesta situació és especialment constatable a Gràcia, sobretot durant els mesos
d’estiu.
Aprofita per reclamar al govern que apliqui la norma de convivència a fi de garantir
els drets de tota la ciutadania i, especialment, que canviï d’actitud i de polítiques en
aquesta línia.
La Sra. ROVIRA observa que, novament, la dreta pretén tornar a fer una campanya
Ref: CP 7/17
V: 14/07/17

PAG. 44

com la del 2005, i que va conduir a l’aprovació de l’ordenança del civisme pel conjunt
del Plenari. Recorda que en aquella ocasió es va posar damunt la taula la regulació de
les diverses mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic,
una ordenança coneguda també com a “ordenança del cinisme” entre els moviments
populars de la ciutat.
Reitera que la norma sorgeix d’una campanya promoguda pels sectors de dretes, que
van trobar a escala mediàtica un portaveu com La Vanguardia, que en aquella època
va emplenar pàgines i més pàgines que van contribuir a generar un estat d’opinió que
justifiqués l’aprovació d’una normativa que regula l’espai públic des d’una perspectiva
totalment autoritària i criminalitzadora de la pobresa.
Manifesta que el seu grup discrepa frontalment amb aquesta normativa de civisme i
aposten clarament per la seva derogació, així com també consideren que cal posar
damunt la taula diverses qüestions quan es tracta la situació que es viu a Gràcia.
En primer lloc, adverteix que allò que ha disparat les queixes a Gràcia és el procés
d’expulsió del veïnat, i que té com a forma més visible la mercantilització de l’espai
públic amb el consegüent empitjorament de la convivència. En segon lloc, fa referència
al cas de la plaça del Sol, que és totalment paradigmàtic, que és l’espai on el veïnat
està més en peu de guerra, i on, paral·lelament, l’Ajuntament ha incrementat
substancialment els mòduls de terrasses, i també s’hi ha fet un hotel.
Considera hipòcrita parlar de civisme quan s’està alimentant la gentrificació, el model
socioeconòmic parcialitzat i turistitzat que està desvinculat entre si els diversos barris
de Gràcia.
Remarca que l’ordenança classista i la via sancionadora no han fet altra cosa que
accelerar la fugida dels graciencs més vulnerables, i ha obert l’espai a nous perfils
consumidors, que provoquen molts més problemes de convivència al Districte.
Per tant, assenyala que el seu grup és del parer que cal combatre el model turístic
actual, que cal posar les persones i no els beneficis econòmics en el centre dels
interessos; que cal plantar cara als fons voltor que estan comprant la ciutat per
convertir-la en un parc temàtic; estendre la lluita i la garantia del dret a la ciutadania
al conjunt de col·lectius que dia a dia treballen al carrer.
Per tot plegat, fa una crida en nom del seu grup als joves, a les colles de cultura popular,
a les treballadores sexuals, als qui sobreviuen als carrers, perseguits pels cossos
policials que apliquen ordenances que criminalitzen.
En definitiva, fa una crida per garantir el dret a la ciutat i, per tant, avança el vot contrari
a la proposició.
El Sr. ARDANUY manifesta que personalment no és molt partidari de les mesures
pal·liatives com el pla de xoc que proposa el grup Demòcrata, i sí que ho és de les
reformes estructurals.
Això no obstant, reconeix que cal alguna mesura per millorar la convivència a l’espai
públic de carrers i places al districte de Gràcia. En aquest sentit, considera que la
qualitat de vida a la ciutat és tant el dret al descans com el de poder gaudir amb respecte
de l’espai públic; i que és obligació de l’Ajuntament vetllar pel compliment de les
normes ambientals i acústiques i que no ho pot defugir.
Posa la plaça del Sol com a exemple d’espai on cal molta feina per poder fer-hi accions
consensuades amb el veïnat, i on necessàriament s’ha de millorar la convivència.
Insisteix que cal treballar aquesta mena d’acords amb els veïnats i poder establir
mesures concretes per revertir la situació que es viu en aquest indret concret. En
conseqüència, anuncia el vot favorable a la proposició, amb l’objectiu de fer accions
proactives per millorar la convivència a l’espai públic.
El Sr. MÒDOL abans de centrar-se en el contingut de la proposició, fa una reflexió
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sobre la convivència a l’espai públic amb caràcter general; en aquest sentit, diu que
coincideixen amb el grup Demòcrata en la defensa de la convivència com un dels
valors de ciutat que cal preservar, cuidar i fomentar, que han de continuar sent valors
cabdals de Barcelona, especialment es espais tan concorreguts com les places de
Gràcia i en èpoques com l’estiu. Així, confirma que no només defensen l’ordenança
de convivència, sinó que en la subscriuen plenament i tenen la voluntat de potenciarla, ja que entenen que és la clau per garantir la convivència a l’espai públic que, com
és sabut, pateix molta pressió i noves demandes quant a usos i mobilitat que fins ara
no s’havien previst. Addueix que això ha comportat un urbanisme basat en la
parcel·lació dels espais per radicar-hi les diverses activitats a l’espai públic.
Tot seguit, llegeix alguns apartats de l’ordenança que, a parer del seu grup, tenen
especial interès i que fan referència, d’una banda, a la preservació de l’espai públic
com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar amb
llibertat les seves activitats i lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte
a la dignitat i els drets d’altri, i la pluralitat d’expressions i de formes de vida. Continua
fent referència a l’ordenança, en el sentit que indica que això cal fer- ho basant-se en
el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement als espais públics i a
ser respectat en la seva llibertat; però, d’altra banda, també es basa en la necessitat que
tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la
dignitat i els drets reconeguts dels altres, així com el manteniment de l’espai públic en
condicions adequades.
Reitera la defensa de l’espai públic com a espai de convivència, alhora que està a favor
d’una actuació municipal que generi consciència, sensibilitzi i previngui i actuï; alhora
que afirma que són conscients que el projecte que té el Districte de Gràcia per abordar
l’ús intensiu i els problemes de convivència a les places i, per tant, avança que votaran
favorablement aquesta proposició.
El Sr. BADIA també anuncia que votaran a favor de la proposició, i aprofita per fer
referència al pla Places de Gràcia, espai públic i convivència, d’ara fa un any, que
parteix de l’antecedent del Fòrum del silenci, impulsat el 2003, elaborat en un context
amb molts paral·lelismes amb la situació actual.
Precisa, doncs, que el pla esmentat treballa sobre l’àmbit de la neteja, i activa un
programa de neteja integral de maig a setembre; actua en els àmbits de la prevenció i
la seguretat, amb l’increment de sis agents de la guàrdia urbana amb presència
permanent a les places durant l’agost i el setembre; sobre el soroll, incrementant amb
quatre promotors la campanya de sensibilització d’oci nocturn, i la interacció de
sensors i sonòmetres; igualment incideix en la intensitat lumínica, en la gestió de
conflictes –s’incrementen d’un 25% les hores dels mediadors de juny a setembre–; en
l’àmbit de llicències i inspeccions disposen d’un equip de tres inspectors i de tres
tècnics, i s’hi incorporen dos visualitzadors. Afegeix que en l’àmbit de la dinamització
es treballa perquè les places no només tinguin un ús turístic i de restauració, sinó també
un ús veïnal. Igualment, destaca la importància de la creació de taules ciutadanes en el
cas de les places de la Virreina, del Diamant i del Sol.
Això no obstant, confirma que han constatat que cal anar més lluny, i enguany avancen
l’horari de neteja a la una de la matinada, amb la qual cosa aconsegueixen la
disminució del soroll, introdueixen la recollida manual de llaunes, alhora que s’ha
incrementat el nombre de papereres. Afegeix que en l’àmbit de prevenció i seguretat
disposen de dos agents més, i s’amplia el període des del maig fins a l’octubre.
Pel que fa al soroll, precisa que es passa de quatre a vuit promotors, i s’amplia el
període de presència de mediadors d’abril a octubre; quant a la dinamització lúdica i
educativa s’amplien els horaris i el nombre d’activitats a les places.
Posa en relleu, per tant, que s’han introduït millores al pla aquest estiu, tot i que
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reconeix que això no ho resol tot, i que els queda molt de camp per córrer, però que
han de fer-ho tots junts. En aquest sentit, recorda que han estat parlant amb els
regidors i regidores de Districte i que aquesta setmana els han presentat les millores
del Pla, però lamenta no haver rebut cap proposta encara, sobretot després d’un any
de treballar en la Taula de Convivència a Gràcia.
De tota manera, subscriu les paraules de la regidora del grup Demòcrata a Gràcia,
en el sentit que la situació de les places no s’ha d’emprar com a arma de descrèdit
polític, i que cal treballar conjuntament i amb consens.
El Sr. FORN agraeix el suport d’una gran majoria de grups d’aquest consistori.
Seguidament, confirma que està plenament d’acord amb el Sr. Blanco quan ha
assenyalat que el pla és una part important, però que allò que realment cal és
determinació política.
Igualment subscriu l’observació del Sr. Coronas en el sentit que es podrien introduir
nous elements al pla de xoc, entre els quals els que acaba d'esmentar el Sr. Badia.
Agraeix al regidor Mòdol la defensa de l’ordenança de convivència, a la qual el seu
grup va donar ple suport el 2005, i subscriu la necessitat de revisar-la, tot i que el
punt de partida ha estat útil.
Reconeix, com ha dit el Sr. Badia, que existeix el pla a què ha al·ludit, però reitera
que en desconeixen l’avaluació, alhora que considera que s’han de qüestionar si les
mesures que estableix són suficients o no, atès que les mateixes dades
proporcionades per aquest ajuntament constaten que hi ha problemes. Això no
obstant, valora molt positivament l’autocrítica que ha fet i la voluntat expressada de
millorar les coses.
Finalment, remarca que tot això només serà possible si, entre altres coses, poden
disposar d’un major nombre d’efectius de la guàrdia urbana, i considera que existeix
una política de recursos humans errònia en aquest cas.
El Sr. BLANCO reitera el parer que tot el que s’ha fet fins ara ha estat insuficient,
i que encara no han vist la voluntat política de fer complir la normativa de
convivència. Confia, però, que es produeixi un canvi d’actitud, tal com va succeir
al passeig de Barceloneta quan es van plantejar greus problemes per la proliferació
incontrolada de venda ambulant irregular, que no es va solucionar fins que no hi va
haver voluntat política.
Insisteix que el dret a la ciutat pertany fonamentalment a les persones que hi viuen
i hi treballen.
El Sr. CORONAS observa que el govern sempre respon les qüestions amb llistats
de coses que està fent, i en aquest cas entenen que els resultats salten a la vista. Per
tant, pregunta què pensen fer, també quant al pipican de la plaça del Poble Romaní.
La Sra. ESTELLER addueix que limitar els usos de les activitats no resol el
problema.
S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb dos vots en contra –
emesos per les Sres. Lecha i Rovira–, i trenta-set vots a favor de la resta de membres
del Consistori.
Del Grup Municipal Cs:
2.(M1519/6462) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern
municipal porti a terme les següents accions sobre la gestió de l'Impost de Bens
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Immobles (IBI): 1. Realitzar una gestió eficients de les campanyes destinades a ajudes
fiscals per al pagament de l'IBI, com l'ajuda a famílies amb pocs recursos, utilitzant
tots els recursos assignats a aquestes campanyes i augmentant el número de famílies
beneficiades. 2. Reduir el tipus impositiu d'IBI en les Ordenances Fiscals de 2018, de
forma que compensi la revisió cadastral realitzada durant aquest any, i que signifiqui
una reducció reial del rebut d'aquest impost de forma generalitzada.
La Sra. MEJÍAS indica que la proposició fa referència a les ordenances fiscals, a les
quals el 2016 es va incloure un increment de l’IBI als immobles amb un valor cadastral
superior als tres-cents mil euros, i segons dades del mateix govern municipal aquest
augment s’estimava en una recaptació extraordinària de 3,5 milions d’euros, que es
pensava destinar a les famílies amb pocs recursos, que van definir com una recaptació
als rics per ajudar els més desfavorits. Precisa que van establir un sistema de
subvencions directes de fins al 50% de l’IBI a les famílies que complissin determinats
requisits establerts, que segons les previsions que van fer havien d’arribar a un total de
vint mil famílies a Barcelona.
Constata que es va tractar d’un bon titular que no es va confirmar a la realitat. En
aquest sentit, precisa que el període de petició d’aquestes ajudes es va limitar a un mes,
que s’ha revelat com un termini clarament insuficient. Afegeix que, alhora, van establir
uns requisits que han resultat perjudicials. En conseqüència, el resultat ha estat que
dels 3,5 milions recaptats per l’increment de l’IBI només se n’han gastat
350.000 euros –un 10% del total–, i que de les vint mil famílies susceptibles de rebre
l’ajut, només s’ha adjudicat a 2.648, un 13% del total previst.
Valora, per tant, que els resultats són absolutament insuficients i que la fórmula
d’execució pressupostària no té l’eficàcia esperada, tret d’una campanya d’autobombo
del govern, que segons els consta va tenir un cost d’aproximat de dos- cents seixanta
mil euros, un 75% de les subvencions que van repartir.
Entenen que aquest fet és absolutament contradictori i, per tant, amb la present
proposició demanen al govern una gestió eficient de les campanyes adreçades a les
ajudes fiscals per al pagament de l’IBI; però també que aquestes ajudes arribin a un
major nombre de persones i que el govern compleixi els compromisos aplicant mesures
que signifiquin una reducció de l’IBI que contempli l’impacte de la revisió cadastral
que han anunciat.
En aquest sentit, destaca que Barcelona és una ciutat amb una pressió fiscal molt
elevada, i el fet que aquest ajuntament disposa d’uns comptes sanejats i un superàvit
considerable, de manera que es pot permetre contribuir a rebaixar la pressió fiscal
sobre les famílies.
Precisa que els grups municipals han fet aportacions a la proposició, a les quals avança
que es referirà en el seu segon torn d’intervenció.
La Sra. RECASENS destaca que aquest és un assumpte de ciutat, i li sembla sorprenent
que l’Ajuntament hagi anunciat l’establiment de nous valors cadastrals que afectaran
l’IBI, les plusvàlues i altres impostos sensibles, i que més enllà d’informar-los-en en
una reunió tècnica, encara no els hagin convocat a una sessió política a fi d’arribar
acords en matèria d’IBI durant els propers deu anys, i sobre la manera de mitigar
l’increment dels valors cadastrals.
Retreu al govern que, altrament, es dediqui a amagar informació i que no practiqui la
transparència, i que tan sols se senti còmode amb la pantalla dels anuncis publicitaris,
tal com apuntava ara mateix la regidora Mejías amb l’anunci de les subvencions per
valor de 3,5 milions d’euros a vint mil famílies. Observa que amb l’habitatge el govern
ha actuat de la mateixa manera; així, s’ha gastat en la campanya “L’habitatge és un
dret com una casa” un milió d’euros.
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Avança que el seu grup votarà a favor de la proposició, a la qual han incorporat algunes
esmenes enfocades a demanar que el govern consensuï amb els grups municipals i
representats dels sectors econòmics afectats els nous topalls de l’IBI. Acaba la seva
intervenció afirmant que el govern suspèn en matèria de política fiscal, i li retreu la
pràctica reiterada de poca transparència.
El Sr. CORONAS confirma que el seu grup està d’acord amb la primera part de la
proposició, que acusa el govern de no informar adequadament la ciutadania en afirmar
que es destinen 3,5 milions d’euros a ajudes al pagament de l’IBI, quan el 2016 es van
acabar executant menys de tres-cents cinquanta mil euros; i subscriu que els titulars
mai s’acaben corresponent amb la realitat, en aquest cas ni de lluny.
Quant a la segona part de la proposició, fa avinent que ERC aposta per un sistema més
redistributiu; de manera que, tenint en compte que al 47% dels habitatges de la ciutat
els baixarà el valor cadastral, no els preocupa l’efecte de la revisió cadastral en la
majoria d’habitatges en relació a l’IBI, ja que l’aplicació dels topalls es pot diferir
durant tres anys l’impost després de la revisió.
Per tant, consideren que no és urgent fer el debat sobre els topalls, i tenen la sensació
que el grup de Ciutadans ha aprofitat l’ocasió per presentar una proposició que no
s’acaba d’ajustar al context. Altrament, considera urgent prendre mesures en casos
concrets com l’IBI del comerç, en què el topall està en el 20% segons el valor cadastral;
així com el fet que els majors augments a la ciutat es concentren sobretot a Ciutat
Vella, com a conseqüència de la manca d’acció en aquest Districte que accentua el
procés d’expulsió del veïnat.
Anuncia, per tant, que el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició; i demana,
en vista de com queda el text transaccionat, que es garanteixi mitjançant l’aprovació
de l’ordenança fiscal corresponent tot el que demana el grup proposant, i valora que
dóna a l’avançada un sí a les ordenances fiscals, que el grup d’ERC pretén negociar
amb tranquil·litat.
El Sr. MULLERAS manifesta que els barcelonins, veïns, emprenedors, autònoms, les
pime, pateixen una fiscalitat elevada a Barcelona, la ciutat més cara d’Espanya, tant
pel que fa als impostos municipals com als autonòmics.
Fa notar, doncs, que l’actual govern manté els impostos i taxes més elevats de l’estat,
tot i que disposa d’un superàvit de 100 milions d’euros de l’exercici del 2015 i de 97,5
milions i mig del 2016, cosa que entén com una contradicció absoluta.
Assenyala que en les ordenances fiscals del 2016, prorrogades enguany, el grup del PP
va demanar una rebaixa en el rebut de l’IBI, la reducció del tipus impositiu,
l’eliminació del recàrrec metropolità i l’augment de les bonificacions i subvencions.
Igualment, recorda que el seu grup va denunciar que la subvenció del 50% de l’IBI a
favor de les persones vídues amb escassos recursos es va reduir d’un 21% el 2016, així
com el fet que únicament es va executar un 10% del total per a aquesta subvenció.
Afegeix que no entenen que utilitzin el 75% de la previsió d’aquestes subvencions es
gasti en publicitat.
Quant al posicionament del seu grup en aquesta proposició, assenyala que esperen a
saber amb qui s’ha transaccionat i quins canvis aporta. La Sra. LECHA fa referència a
què l’IBI fa anys que està congelat a Barcelona, així com que els valors cadastrals fa
anys que haurien d’haver-se revisat. Això no obstant, ara que s’ha anunciat la revisió
d’aquests valors, indica que el seu grup no pot acceptar que actualitzar el valor real
dels immobles serveixi d’excusa per abaixar els impostos a la propietat.
Destaca que el seu grup ha defensat un IBI progressiu, tant pel que fa al valor de
l’immoble com per la capacitat econòmica, és a dir, defensen una política fiscal
redistributiva. Tanmateix, entenen que abaixar l’IBI i que això suposi una reducció
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real del rebut significa un cop per al finançament d’aquest ajuntament, atès que l’IBI
és una de les principals partides d’ingressos de la ciutat per dur a terme les polítiques,
i el fet que el govern hagi tancat l’exercici amb superàvit no és excusa per abaixar els
impostos, sinó per augmentar les inversions en les polítiques socials.
Per tant, indica que cal recuperar l’autonomia local en matèria de finançament a fi de
poder-se treure del damunt la limitació de dèficit imposada per l’estat i pel dogma
neoliberal del pagament prioritari del deute.
Adverteix que cal valentia per desobeir l’absurditat de no poder invertir el superàvit,
com sí que fa l’ajuntament de Badalona; però sobretot, remarca que cal millorar la
previsió d’ingressos i despeses per executar els pressupostos en la seva totalitat,
especialment en matèria de política social.
Insisteix que allò que cal no és abaixar els impostos, malgrat que el grup de Ciutadans
ho repeteixi constantment, i creu que fóra convenient que s’aclarís abans si realment
són allò que es proclama “centroizquierda no nacionalista”, o si realment pertanyen a
la dreta carca i neoliberal, cosa que creu que no sorprendria ningú sabent d’on prové
la presidenta del seu grup.
El Sr. ARDANUY entén que totes aquelles mesures que puguin comportar major
informació a la ciutadania respecte a ajudes existents, i aquelles que serveixin per
evitar increments indiscriminats de la càrrega fiscal a la ciutat, sempre seran
benvingudes.
Dit això, fa notar que, d’altra banda, cal que aquest ajuntament desenvolupi estratègies
més concretes per ajudar a distribuir millor la riquesa i, en aquest cas, la via impositiva
és clara en aquest sentit, i probablement l’IBI és l’impost més rellevant de control
municipal. Tanmateix, alerta que s’ha de tenir present que aquest instrument s’ha de
poder aplicar amb una estratègia conjunta de ciutat que ajudi a la redistribució de la
riquesa i a fer que aquest element de justícia social faci una ciutat més justa. En
conseqüència, anuncia el seu vot favorable a la proposició.
La Sra. BALLARÍN apunta que el govern ha presentat esmenes al segon apartat dels
que consta la proposició, i amb aquest motiu el text ha estat transaccionat.
Quant a la primera part de la proposta, subscriu la necessitat de realitzar una gestió
més eficient de totes les campanyes adreçades a les ajudes fiscals per l’IBI. En aquest
sentit, posa en relleu que el govern ha estat molt propositiu i innovador a l’hora
d’impulsar aquesta mena de campanyes d’ajudes al pagament de l’IBI per a famílies
amb pocs recursos, comerços emblemàtics o per als equipaments culturals.
Afegeix que a mesura que aquestes campanyes es van consolidant arran de les
successives convocatòries possibiliten que es puguin ajustar millor els paràmetres de
les bases, i també perfeccionar l’estratègia de comunicació i de gestió.
Precisa que el govern està actuant en aquesta línia, introduint canvis a fi de flexibilitzar
els requisits que han d’aportar els llogaters a l’hora d’acreditar si el propietari
repercuteix l’IBI en el seu rebut de lloguer o no; i afegeix que també ho estan mirant
d’aplicar als establiments emblemàtics.
El Sr. PISARELLO avança que el seu grup donarà suport a la proposició,
conseqüentment amb el fet que sempre han defensat la necessitat d’aplicar una política
fiscal progressiva, que a Barcelona significa abaixar la pressió fiscal a les famílies que
han patit més la crisi econòmica, als comerços, als autònoms o als equipaments
culturals, i apujar-la als qui tenen més propietats.
Malgrat que al grup del PP sempre li agrada de repetir aquest argument, nega que
Barcelona sigui la ciutat amb major pressió fiscal de l’estat, ja que ocupa el dissetè lloc
en la llista, i el quinzè pel que fa a les capitals de província. Reconeix, però, que hi ha
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un sector que rep una pressió fiscal forta, motiu pel qual han congelat l’IBI al 96% de
la població; alhora que també han introduït un sistema d’ajuts pioner, que reconeix que
no ha funcionat com preveien per tot un seguit de raons, entre les quals perquè el
pressupost es va aprovar el maig i no va donar prou temps per tirar endavant la
iniciativa. Així doncs, remarca que assumeixen l’autocrítica, i informa que s’està
corregint perquè no torni a passar el mateix, així en l’actual convocatòria de les
subvencions a l’IBI s’ha ampliat el termini de presentació de peticions, s’han
incrementat del 25% els límits de renda per accedir-hi, s’ha augmentat la cobertura
dels ajuts fins al 75%, així com també s’han introduït les comunicacions
personalitzades per donar a conèixer aquestes ajudes.
Subscriuen, per tant, que cal millorar aquesta iniciativa, tot i que posa en valor el pas
que significa respecte al que hi havia abans, que era res.
Quant a la revisió cadastral, observa que forma part de la proposició transaccionada, i
aprofita per garantir que no hi haurà sorpreses en el rebut de l’IBI de l’any vinent;
alhora que en la majoria de casos baixarà la pressió de l’IBI arran de la revisió,
especialment en els barris on més s’ha patit la crisi econòmica. Igualment, com diu la
proposició, afegeix que cal fer un esforç d’entesa entre els grups, així com emprar totes
les eines a disposició d’aquest ajuntament com ara els tipus i els topalls perquè la
revisió no repercuteixi negativament en els sectors de la societat que no s’ho poden
permetre.
La Sra. MEJÍAS agraeix les aportacions dels grups Demòcrata i de Barcelona en Comú
a la proposició; alhora que fa avinent als grups d’ERC i de la CUP que no té cap mena
de recança a reconèixer que el seu grup és partidari d’abaixar els impostos a fi
d’alleujar la pressió fiscal dels barcelonins, que durant tota la conjuntura de crisi s’han
vist collats en molts casos per haver de fer front al pagament de tributacions
absolutament desorbitades.
Afegeix que estan resolts a aconseguir aquesta fita, i ben disposats a negociar amb els
grups i els sectors afectats fins al final per aconseguir qualsevol instrument a l’abast
per garantir una millora en la situació fiscal de la ciutadania. I, remarca que, per aquest
motiu, han acceptat l’esmena que els ha proposat el govern, alhora que es felicita per
haver aconseguit que fes autocrítica quant a la gestió de la campanya d’ajudes a les
famílies.
Reitera que la seva proposició té com a objectiu cridar l’atenció sobre el fet que una
campanya que hauria pogut beneficiar moltes famílies treballadores i de classe mitjana
no ha estat suficientment eficient, i aconseguir que en la propera convocatòria ho sigui.
Reconeix que el text inicial de la proposició era més ambiciós, però diu que admeten
les limitacions si realment serveixen per aconseguir que es garanteixi el consens i
l’acord entre els grups en benefici dels afectats per l’IBI. Seguidament, retreu alguns
dels comentaris del Sr. Coronas, i assegura que la pretensió de Ciutadans era cridar
l’atenció sobre la ineficàcia de les mesures preses pel govern i que es millorin.
Quant a la intervenció de la Sra. Rovira, a qui reconeix una gran afició per a l’insult
fàcil, li replica que d’on no ve segur és de l’esquerra radical rància, parasitària,
estalinista i explotadora de la classe mitjana a la qual ella pertany.
La Sra. RECASENS observa que el Sr. Pisarello es vanta de l’originalitat de la mesura,
i replica que ho han estat tant, d’originals, que dels 3,5 milions d’euros pressupostats
per a ajuts, n’han gastat només 343.000.
Quant a l’afirmació que abans no hi havia res, recorda al Tinent d’Alcaldia l’actuació
en la plusvàlua en els casos de les famílies desnonades.
Discrepa, igualment, amb l’afirmació que el govern aplica una política fiscal
progressiva, i entén que ha confós una política fiscal justa, equitativa i redistributiva
Ref: CP 7/17
V: 14/07/17

PAG. 51

amb un mer instrument repartidor de xecs sense coherència ni estratègia, cosa que en
matèria de política fiscal és de summa gravetat, atès que desemboca en autèntiques
injustícies envers moltes famílies de la ciutat. En aquest sentit, recorda que el 2016
només van aconseguir pactar unes ordenances fiscals per apujar l’IBI a determinats
col·lectius en funció del valor cadastral dels seus immobles, sense incloure criteris de
renda.
Finalment, fa referència a les esmenes del seu grup, amb què demanen que es
consensuï amb els sectors econòmics, i la Sra. Ballarín confirma que tan sols pretenen
dialogar, que no és pas el mateix.
El Sr. CORONAS addueix que no sap ben bé què li ha retret la Sra. Mejías de la seva
intervenció, i li fa avinent que lamenta si alguna cosa que ha dit no li ha agradat, ja que
no tenia cap intenció de ferir sensibilitats.
Dit això, constata que amb aquesta proposició s’evoluciona en la línia, que ja han
tingut ocasió de veure amb motiu de la comissió d’investigació de Barcelona Regional,
i anteriorment amb el Pla d’Habitatge, d’una certa connivència entre els regidors del
PSC i els de Ciutadans.
Manifesta que allò que considera el seu grup, però, és que no és el moment oportú de
plantejar aquesta qüestió, que s’ha de debatre en el marc de l’aprovació de les
ordenances fiscals, o si es confirma que els propers tres anys de topall de l’IBI
posteriors a la revisió cadastral són suficients ja que, altrament, convindrà negociarne l’ampliació per incrementar els increments disparats.
El Sr. MULLERAS assegura que el seu grup està plenament d’acord amb el text
original de la proposició, on es deia explícitament que es buscava una reducció real
del rebut de l’IBI. Tanmateix, confirma que amb el text transaccionat això ha canviat,
i allà on inicialment proposaven la reducció, ara hi diuen consensuar.
Per tant, assegura que no entenen per què diuen una cosa i, després, n’aprovin una altra
de diferent; que facin una roda de premsa declarant que reclamen la reducció de la
pressió fiscal i, posteriorment, aprovin el contrari, ja que el model que defensa el Sr.
Pisarello no és de reducció dels impostos.
Ratifica que el model d’IBI del seu grup no és el del govern municipal, al qual dóna
suport Ciutadans, sinó que és de rebaixa de l’impost per a tota la ciutadania.
Finalment, anuncia que s’abstindran. La Sra. BALLARÍN considera que amb la
transacció de la proposició podran aprofundir en una fiscalitat de suport a qui més ho
necessita i, alhora, que permeti la reactivació econòmica. Remarca que en aquest punt
estan parlant d’allò que afectarà el rebut de l’IBI de l’any vinent.
Recorda que la revisió cadastral té com a efecte que el valor cadastral del 47% dels
immobles de la ciutat s’hagi reduït, i també el del 69% dels comerços que, per tant,
tenen garantit que no s’incrementarà l’IBI que paguen, i en molts casos baixarà. Quant
als immobles que han tingut algun increment del valor cadastral, expressa un missatge
de tranquil·litat en precisar que els topalls permetran que el 98% dels habitatges
mantinguin l’IBI congelat, i en els casos dels immobles que no es destinen a habitatge
recorda que també hi ha uns topalls que eviten l’increment del rebut d’un any a l’altre
per sobre d’un percentatge determinat. I confirma que la proposta del govern serà que
aquests topalls es puguin reduir d’un determinat percentatge, com ja han explicat al
sector del comerç. De tota manera, subratlla que el consens polític s’ha d’establir amb
els grups municipals, ja que és el consistori qui aprova les ordenances fiscals.
El Sr. PISARELLO es ratifica en què la política del govern municipal és de
progresivitat fiscal, que significa que ha de pagar qui més té i congelar els impostos
als sectors que no s’ho poden permetre; i afegeix que això no és incompatible amb
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negociar amb els grups.
Admet que la qüestió de fons és, com aquí s’ha apuntat, el problema del finançament
dels ajuntaments, i aprofita per demanar a Ciutadans que no doni suport a la política
del govern PP, que és la que impedeix que es bonifiqui l’IBI amb el criteri de renda.
I acaba posant de manifest que aquest ajuntament ha fet no només el mateix que el de
Badalona sinó que ha anat encara més enllà gràcies al suport del grup de la CUP.
La Sra. MEJÍAS observa a la Sra. Ballarín que la ciutadania no està tranquil·la amb la
revisió dels valors cadastrals, que recorda que fa el govern de l’estat, i per aquest motiu
el seu grup ha intentat garantir una futura negociació dels topalls en les ordenances
fiscals en els casos dels immobles afectats a l’alça per la revisió.
S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb vuit abstencions –emeses
pels Srs dels Srs. Bosch, Puigcorbé i Coronas, i les Sres. Capdevila i Benedí, i els Srs.
Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller–, amb dos vots en contra –emesos per les
Sres. Lecha i Rovira– i vint-i-nou vots a favor de la resta de membres del Consistori,
amb el text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal porti a terme les
següents accions sobre la gestió de l'Impost de Bens Immobles (IBI): 1. Una gestió
eficient de les campanyes destinades a ajudes fiscals per al pagament de l'IBI, com
l'ajuda a famílies amb pocs recursos, utilitzant tots els recursos assignats a aquestes
campanyes i augmentant el número de famílies beneficiades. 2. Garantir, mitjançant
l’aprovació de l’ordenança fiscal corresponent, que en aquells casos que el valor
cadastral revisat sigui superior, es continuï mantenint en el rebut de l’IBI la
congelació vigent actualment, i consensuar amb la resta de Grups Municipals i
dialogant amb els representants dels sectors afectats uns topalls iguals o inferiors als
actuals en els casos que no hi hagi congelació. Del Grup Municipal d’ERC:
3.-
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(M1519/6465) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal
es comprometi, en la mesura de les seves possibilitats i competències, a col·laborar
i arribar a acords amb entitats i altres institucions competents, per tal de tirar
endavant el futur Pla Director de Transformació de la Presó Model, amb la finalitat
de garantir la construcció dels equipaments previstos en l’actual emplaçament, els
quals han de permetre millorar qualitativament i quantitativament les dotacions
públiques existents. Aquest futur Pla Director, hauria de recollir les propostes que
contenia l'estudi de l'any 2009 Criteris i continguts per a la reacció del pla director
de transformació de la presó Model de Barcelona, on es proposen actuacions que
impliquen a les dues administracions competents, Ajuntament de Barcelona i
Generalitat de Catalunya: - CEIP de dues línies amb una capacitat per a 450
alumnes, amb una superfície construïda de 4.703 metres quadrats en planta baixa
més tres plantes. - Escola bressol d'una línia amb capacitat per a 80 infants, amb
una superfície construïda de 460 metres quadrats en planta baixa. - Residència de
gent gran i centre de dia, amb una superfície construïda de 5.089 metres quadrats
en planta baixa més tres plantes. - Casal per a joves, amb una superfície construïda
de 2.551 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Equipaments esportius
amb una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa més dues
plantes sota rasant. - Aparcament soterrat de 200 places en tres plantes soterrades
amb una superfície construïda de 16.153 metres quadrats. - Equipament de salut
mental a partir d'un estudi realitzat en el marc de la Taula de Salut Mental. Amb
una superfície construïa de 5.753 metres quadrats en planta baixa més tres plantes.
- Espai Memorial, que ha de tenir com a finalitat mantenir viva la memòria històrica
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de la presó Model. Serà un espai de divulgació però també de conservació i de
recerca, amb un espai construït de 1.378 metres quadrats en planta baixa més dues
plantes.
La Sra. CAPDEVILA, en primer lloc, saluda el representant de l’Associació de
Veïns de l’esquerra de l’Eixample, i als veïns dels entorns la presó Model que avui
els acompanyen.
Tot seguit, fa avinent que l’objectiu de la proposició és de garantir als veïns i veïnes
de l’esquerra de l’Eixample que la seva reivindicació d’anys perquè els equipaments
que necessita el barri s’ubiquin a la Model sigui una realitat; i, amb aquest objectiu,
demana el vot favorable dels grups municipals.
Recorda que fa poc alguns regidors del consistori els van acusar de vendre fum i de
jugar amb les expectatives del veïnat, i creu que si alguna cosa s’ha demostrat és
que es pot convertir en possible allò que sembla que no ho és. Entén, per tant, que
ha quedat clar que gràcies a la fermesa, la perseverança i la voluntat política d’ERC
han aconseguit la fita del tancament de la presó Model.
Remarca que després de més de quaranta anys de reivindicacions veïnals, el 10 de
gener d’enguany es va signar un conveni entre l’ajuntament de Barcelona i la
Conselleria de Justícia de la Generalitat que posava fi a la presó; el 8 de juny,
coincidint amb el cent-tretzè aniversari de l’obertura de l’establiment penitenciari,
es va tancar definitivament; i el proper 8 de desembre s’haurà completat del tot el
traspàs.
Dit això, fa referència a la manca d’equipaments públics existent a l’esquerra de
l’Eixample, ja sigui per l’escassesa de sòl disponible o per falta de voluntat política.
Així, el projecte de transformació de l’espai de la Model dóna resposta a una
reivindicació històrica del barri de més equipaments i millors.
Observa que, malgrat que es pugui reobrir un debat nou mitjançant un procés
participatiu, el seu grup és del parer que cal fer-lo partint dels acords presos per
l’associació de veïns i veïnes, comerciants i altres entitats del barri, que van quedar
recollits en el document anomenat “Criteris i contingut de redacció del futur pla
director de transformació de la presó Model”. Concreta que els equipaments de
proximitat que es plantegen són un centre d’educació infantil i primària, una escola
bressol, una residència de gent gran amb centre de dia, un casal de joves, un
poliesportiu municipal, un equipament de salut mental i un aparcament soterrat; alhora
que també s’hi contempla un espai memorial de divulgació, conservació i recerca
entorn de la memòria històrica de la presó.
Remarca que cap dels equipaments previstos s’ha dut a terme, de manera que el pla
continua plenament vigent. Reconeix, però, que la recuperació de la peça dels tallers
del carrer Nicaragua, qualificada com a A18, obre una nova oportunitat per fer més
equipament públic a l’espai de la Model, ja que la reconversió d’aquest espai no
s’havia recollit en pla director a què s’ha referit. Per tant, destaca que els permet
plantejar-se la possibilitat d’incrementar el nombre de places escolars al barri amb un
nou CEIP, i la possibilitat també de fer-hi habitatge de lloguer social.
Posa en valor que el pla contempli que una vegada fets tots els equipaments, el barri
de l’esquerra de l’Eixample recuperi una gran zona verda de més de catorze mil metres
quadrats.
Constata que la Generalitat ha complert el seu compromís quant a la Model, i que ara
li toca al govern de la ciutat de posar fil a l’agulla i, tan aviat com sigui possible, ha de
començar a fer tots els equipaments de competència municipal. Demana, per tant, que
comencin a encarregar els estudis pertinents, històrics i constructius, la redacció d’un
pla director definitiu i a revisar el planejament, entre més.
Afegeix la demanda que s’impulsi un pla perquè els veïns no hagin de marxar del barri.
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I fa avinent que troben inadmissible que es parli de tots aquests projectes amb un
horitzó d’inici el 2019, i denuncia que els veïns ja no poden esperar més després de
quaranta anys.
Igualment, alerta que no poden allargar el temps que l’edifici de la Model estigui en
estat d’abandonament, amb tot el que això comporta, i entenen que mentre no es facin
els equipaments, una bona solució seria donar-li usos provisionals.
La Sra. VILA diu que la qüestió de la Model és un reflex del tarannà i del funcionament
del govern municipal; és a dir, d’entrada renegar de tot allò que es va iniciar durant el
mandat anterior, per després paralitzar-ho tot, amb la pèrdua de temps i oportunitats
per a la ciutat que això implica. Afegeix, però, que en moltes ocasions posteriorment
es veuen obligats a reprendre els projectes perquè, sortosament, s’imposa el sentit
comú i la raó.
Entén que la Model s’inscriu perfectament en aquesta manera de fer. Remarca que el
govern s’ho va trobar tot a punt per continuar el procés de recuperació d’aquest espai,
però va decidir d’aturar el procés, i no és fins que el govern de la Generalitat posa fil
a l’agulla, que no es reprèn la recuperació per a la ciutat d’un espai de memòria i
ciutadà que, alhora, ha de servir per revitalitzar un barri sencer.
Per tant, assegura que els sorprèn la suavitat de la intervenció de la ponent, i diu que
el seu grup hi hauria posat molta més exigència, tenint en compte sobretot el
currículum de paralitzacions del govern municipal. Això no obstant, confirma que
votaran a favor de la proposició, especialment pels dubtes que tenen sobre què succeirà
una vegada la Model sigui de propietat municipal. I aprofita per preguntar si tenen la
intenció que quedi buit l’edifici de la Model, i per quant de temps.
El Sr. BLANCO es felicita perquè finalment s’hagi aconseguit el tancament de la presó
Model i, en conseqüència, per la disponibilitat del solar per a usos de zona verda i dels
equipaments que necessita aquesta zona de l’Eixample. Entén, per tant, que ja no hi ha
excuses per començar immediatament a recuperar aquest àmbit i consideren que
l’Ajuntament hauria de posar-hi amb urgència.
Diu que li sorprèn que la regidora Vila hagi retret a aquest ajuntament de no haver
actuat fins ara, cosa del tot impossible havent-hi amb una presó en funcionament; això
no obstant, creu que hauria d’estar preparat per posar-s’hi aviat.
Recorda, en aquest sentit, l’existència d’un pla director redactat el 2009 i que
convindria actualitzar, i fa avinent que fa cinc mesos que el seu grup va demanar en la
comissió d’urbanisme la presentació d’un projecte per a l’espai de la Model, i que el
govern va respondre que ho tenien previst en un termini de deu mesos, cinc dels quals
ja han transcorregut i, per tant, adverteix que hauria d’estar llest a final d’any.
Tanmateix, apunta que hi ha aspectes que ja es poden començar a desenvolupar, com
ara la instal·lació de l’escola Eixample –prevista provisionalment en barracons– en els
edificis existents habilitats adequadament per a aquest ús.
Per tant, en primer lloc insta el govern a actualitzar el pla director de 2009 i, en segon
lloc, a planificar amb immediatesa les obres per dotar d’unes instal·lacions adequades
el centre educatiu.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma a la valoració positiva del tancament de la presó
Model, després de dècades d’espera, i aprofita per expressar el desig que també sigui
imminent el tancament dels centres penitenciaris de Wad Ras i Trinitat Vella, una
reivindicació veïnal que ara com ara no està sent atesa.
Retreu al grup d’ERC el seu menyspreu als veïns, ja que en la seva proposició fa una
referència al futur pla director i concreta que ha de contenir acords restringits a entitats
i altres institucions, obviant els veïns.
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Afegeix que quan s’insta a garantir la construcció dels equipaments, creu que hi
haurien d’afegir la definició i la concreció d’aquestes instal·lacions també amb el
veïnat.
Observa que en la proposta s’esmenten un seguit d’equipaments, amb la gran majoria
dels quals avança que estan d’acord, però creu que allò essencial és plantejar com,
quan i quin serà l’abast del procés participatiu; si certament es farà aquesta consulta
als veïnats dels barris afectats sobre la determinació i la concreció del calendari; o
quina serà l’exigència al govern de la Generalitat.
I remarca que ara es tracta que no s’eternitzi, com el tancament de la Model, la
construcció dels equipaments previstos, per a la qual cosa insisteix en la necessitat del
pla director amb calendari i assignació de recursos, així com una consulta real als
veïns.
La Sra. LECHA observa que ERC manté el relat que si no hagués estat per aquesta
formació la presó Model no s’hauria tancat encara. Fa avinent, però, que hi ha molta
gent que ha lluitat per aquest tancament de la presó, així com també abans per millorar
les condicions dels presos.
Confirma la mancança d’espais verds i d’equipaments municipals a l’esquerra de
l’Eixample per la poca disponibilitat de solars o terrenys per a espais verds. I apunta
la possibilitat de redactar i tramitar un PEU, no un pla director, per concretar els usos
dels equipaments i l’ordenació volumètrica com una opció adient, així com,
paral·lelament, una modificació de PGM per eliminar la zona A18 de l’àmbit de la
Model.
Considera indiscutible que hi ha d’haver un memorial històric en aquell espai de tot el
que ha significat la Model, i no estan d’acord amb què es tiri pel dret amb l’aplicació
d’un document del 2009, que planteja unes propostes que no parteixen d’un procés
participatiu.
Observa que pressuposar que en vuit anys la realitat del barri i de la mateixa ciutat no
ha canviat i que es continua amb les mateixes necessitats és molt agosarat; remarca,
altrament, que ara les zones verdes encara hi són més necessàries en detriment de la
proliferació del ciment.
Creu que en la part expositiva de la proposició convindria aclarir que l’escola que
inicia l’activitat no és l’escola Entença –que ja fa un any que funciona en barracons–
sinó l’escola Eixample 1; alhora que manca saber si les places que proporciona han
d’estar ubicades obligatòriament en l’indret de la Model, i no atomitzades.
Afegeix la qüestió de si les dues-centes places de l’aparcament soterrat es consideren
una prioritat a dia d’avui.
El Sr. ARDANUY fa avinent que votarà favorablement la proposició del grup d’ERC
perquè entén que cal fer realitat al més aviat possible el pla director del recinte de la
Model, així com amb què cal que es cobreixin les necessitats més urgents
d’equipaments d’aquell barri.
Afegeix que també són necessàries mesures de millora de la qualitat ambiental,
esponjar la ciutat i incrementar els espais verds per millorar la qualitat de vida, amb
l’objectiu clar de més verd i menys ciment. Per tant, manifesta que és una condició
irrenunciable per al seu suport al futur pla director que en aquest espai s’hi incloguin,
a més dels equipaments, un mínim de deu mil metres quadrats de parc urbà.
La Sra. BALLARÍN manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè
es proposa el reconèixer la validesa del Pla director de la Model del 2009, que va ser
possible gràcies a la capacitat de diàleg liderada per anteriors governs municipals.
Assenyala que, com a formació política, el seu partit també va patir repressió
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franquista, i per la Model hi van passar companys seus com Isidre Molas o Raimon
Obiols; alhora que confirma que se senten hereus també de la voluntat de transformació
de la Model, i creu que és de justícia recordar que si avui estan parlant de recuperar
per a la ciutat l’espai que ha ocupat durant més d’un segle és sobretot gràcies a dos
aspectes crucials; en primer lloc, que durant el mandat de l’alcalde Clos el 2001 es va
impulsar un planejament urbanístic, amb diàleg amb els veïns i la Generalitat, que va
determinar els metres de verd i els d’equipament que ara es plantegen per a aquest
recinte. Afegeix, en segon lloc, que el 2009, durant el mandat de l’alcalde Hereu, també
es va impulsar amb diàleg el Pla director de la Model, que defineix l’actual proposta
d’equipaments de barri i de ciutat.
Considera que no poden partir de cap altre plantejament que no sigui l’esmentat pla
director del 2009, fruit d’un procés participatiu absolutament modèlic que reconeixen
i assumeixen. Tanmateix, manifesta que el fet que se sentin orgullosos d’aquesta
herència, no significa que no siguin conscients que cal actualitzar aquell pla director, i
que això cal fer-ho participadament.
Reivindica que el seu grup sempre ha defensat la vigència dels processos participatius
fets en mandats anteriors. I posa en evidència que en una dècada les necessitats de
l’esquerra de l’Eixample han variat, n’hi ha de noves i d’altres que ja han estat cobertes
en part; en aquest sentit, posa com a exemples el fet que durant aquests anys s’ha obert
molt a prop de la presó Model un casal d’entitats juvenils, el Lola Anglada, als jardins
Montserrat, de manera que caldrà valorar si continua sent necessari de la manera que
es va projectar el 2009 o cal variar el concepte. Afegeix que la necessitat d’escola
pública a l’esquerra de l’Eixample s’ha incrementat notablement d’ençà del 2009, i
entén que no és casual que el primer equipament previst a l’espai de la Model sigui la
nova Escola Eixample 1, a la cantonada d’Entença amb Rosselló.
Fa referència a què tots aquests aspectes tindran ocasió de debatre’ls a bastament en el
procés participatiu que s’iniciarà per la tardor, mentre que el juliol ja es posarà en
marxa el grup impulsor.
Finalment, fa l’observació que no estan enfront d’una polèmica entre
conservacionistes i no conservacionistes pel que fa a la memòria històrica de
l’enclavament, atès que conservar-ne la memòria no implica forçosament haver de
conservar la integritat de l’edifici de la Model en detriment dels equipaments i l’espai
verd.
La Sra. SANZ reconeix que gràcies a l’esforç d’aquest ajuntament i la Generalitat s’ha
aconseguit tirar endavant un conveni per fer possible una reivindicació històrica dels
veïns i veïnes de l’esquerra de l’Eixample com és el tancament de la Model, però també
el de Trinitat Vella, llargament reclamat també pels veïns de Sant Andreu. Considera
també una gran notícia el fet que aquesta setmana s’hagi signat amb la Generalitat el
conveni de reparcel·lació que farà possible la construcció dels habitatges per a
reallotjament en tot aquest àmbit.
Valora, doncs, que el repte que tenen al davant és donar continuïtat al projecte que ha
de proporcionat dignitat a l’àmbit de Trinitat Vella i, també, plantejar-se el repte
d’obrir el recinte de la Model a la ciutat.
En aquest sentit, assenyala que el full de ruta que marca el Pla director de 2009, que
recull molta feina i expectatives treballades per veïns i entitats del territori, els ha de
permetre actualitzar els projectes del 2009 a les necessitats actuals, i cal que ho
treballin d’una manera conjunta.
Per tant, ratifica, com ja ha apuntat en altres ocasions i han fet saber als veïns, que
l’objectiu és d’iniciar un procés de participació per actualitzar el pla esmentat, i
començar amb la redacció dels projectes per anar-los impulsant tan aviat com sigui
possible. Precisa que ja existeix la proposta concreta d’ubicar-hi provisionalment els
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mòduls de l’Escola Eixample 1, alhora que cal buscar espais per donar cobertura a les
necessitats del barri d’altres equipaments, zones verdes i habitatge en aquell espai.
Indica que en el Consell de Barri del 19 de juliol està previst començar a tractar
l’assumpte amb la lògica del full de ruta citat; i confirma que a partir del gener de l’any
vinent el recinte de la Model estarà obert a la ciutat amb usos provisionals, i un projecte
de transformació que s’anirà desenvolupant els propers anys.
La Sra. CAPDEVILA diu a la Sra. Vila que no pateixi perquè el seu grup serà tan
contundent com convingui, i que amb aquesta proposició el que fan és demanar al
govern de la ciutat que es posi les piles, i que no plani la possibilitat que fins al 2019
no es prevegi fer cap actuació en l’espai de la Model. I insisteix que tenen la voluntat
que el govern de la ciutat comenci a actuar immediatament a la Model.
Tot seguit, respon la intervenció del Sr. Fernández Díaz, que valora buida de contingut
i sense cap aportació adient, i li demana que no acusi el grup d’ERC de menystenir la
feina i l’opinió dels veïns de l’esquerra de l’Eixample, i recorda que el primer que ha
dit en presentar la proposició ha estat que ho feien per donar resposta als veïns i veïnes
de l’esquerra de l’Eixample.
La Sra. VILA recorda a la Sra. Ballarín que és regidora de l’Eixample, i considera que
a banda de reivindicar els herois i les víctimes els cal un calendari concret d’actuacions
a la Model.
A la Sra. Sanz li retreu que el govern vagi a remolc de les iniciatives dels grups de
l’oposició pel que fa a la Model, alhora que denuncia que no obtenen resposta als
plantejaments que proposen. En aquest sentit, torna a preguntar quant de temps tenen
previst que estigui buit el recinte de la Model.
Adverteix que la realitat s’imposa, com el fet que l’Escola Entença no pot ubicar-se al
carrer Londres sinó a l’espai de la Model, i aprofita per preguntar què pensen fer amb
aquesta qüestió i quina decisió han pres al respecte.
El Sr. BLANCO avança que el seu votarà a favor de la proposició, i afegeix la
puntualització, adreçant-se als membres presents del grup d’ERC, que de la mateixa
manera que transaccionar amb el govern no significa que existeixi cap pacte, votar
favorablement una proposta d’ERC tampoc no el pressuposa.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ confirma que fa molts anys que coneix la Sra. Capdevila,
de quan estava a l’Associació de Veïns de l’esquerra de l’Eixample, i per tant pot
afirmar amb coneixement de causa que no representa la totalitat dels veïns de
l’Eixample.
Per aquest motiu, el seu grup reclama un full de ruta nítid sobre la transformació de
l’espai de la Model, el pas de centre penitenciari a dues illes d’equipaments i habitatge
social i zones verdes, dos conceptes que fa notar que el grup proposant no esmenta.
Adverteix que és el moment de prendre decisions, quins edificis s’hauran d’enderrocar
i quins caldrà preservar, per raons de seguretat i per evitar que alguns elements del
recinte puguin ser ocupats; que és moment d’obrir un veritable procés participatiu i
posteriorment definir un calendari de construcció dels equipaments, alguns dels quals
fa deu anys que estan en projecte. I destaca que estan d’acord amb el CEIP, el centre
de dia i residència per a gent gran, l’escola bressol, el CAP, el poliesportiu i
l’aparcament, tot i que entén que haurien de parlar sobre l’espai memorial, ja que el
govern no es cansa de proposar-ne per tota la ciutat; i afegeix que en comptes d’un
casal de joves s’estimarien més que s’hi fes habitatge social i zones verdes.
Finalment, expressa un vot d’abstenció.
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La Sra. SANZ indica que el seu grup votarà favorablement aquesta proposició, i
demana prudència a la Sra. Capdevila en presentar les propostes de memòria històrica,
que cal que parteixin del consens.
S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb cinc abstencions –emeses
pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també per les Sres. Lecha i
Rovira–, i trenta-quatre vots a favor de la resta de membres del Consistori. Del Grup
Municipal de PP:
4.-

(M1519/6452) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Manifestar el compromís
de l'Ajuntament de Barcelona de no donar suport ni proporcionar mitjans ni
personal municipal el dia 1 d'octubre, en relació al referèndum que es pretén
celebrar. 2. Traslladar aquests acords a la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, abans de fer la presentació de la proposició, i com a
qüestió d’odre, demana que se sotmeti a consideració la proposta d’una votació
nominal.
Tot seguit, i després de preguntar la Sra. ALCALDESSA al grups si hi estan
d’acord, s’aprova la votació nominal de la proposició que presenta el grup del PP.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reprèn la paraula, i assenyala que demà, 1 de juliol,
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) han convocat un acte a la Universitat de Barcelona en favor
del referèndum que alguns pretenen celebrar l’1 d’octubre.
Planteja, tot seguit, la qüestió prèvia de si el govern municipal té previst enviar
alguna representació a l’acte esmentat, de la mateixa manera que l’Alcaldessa va
assistir ara fa un temps a la convocatòria del president Puigdemont al Parlament de
Catalunya, o el Primer Tinent d’Alcaldia a la conferència que va celebrar a Madrid.
Considera que ha arribat el moment en què totes les forces polítiques d’aquest
ajuntament es pronunciïn, i també les institucions.
Observa que coneixen l’opinió de l’Alcaldessa d’ençà de la consulta del 9N, en la
qual va manifestar que havia votat pel sí-sí, i ara voldrien saber si està pel sí però
no, o pel no però sí perquè està en contra del PP i de determinades formes de govern.
Remarca que el govern de la Generalitat pretén convocar un referèndum il·legal el
primer d’octubre, que ja no és una consulta com la del 9N o un procés participatiu,
sinó que té un plantejament vinculant. En conseqüència, adverteix que cal deixar de
banda les ambigüitats, ambivalències i determinades contradiccions i posicionar-se
sobre un referèndum que, insisteix, és il·legal, que divideix els catalans i que pretén
separar Catalunya d’Espanya.
Puntualitza que allò que demanen avui és un posicionament polític, i que en el cas
del govern, i en funció de quin sigui, hauria d’estar referendat pels informes jurídics
pertinents, motiu pel qual el grup del PP ha presentat la present proposició, amb la
qual reclamen que l’ajuntament de Barcelona, en cap cas, no donarà suport, ni
proporcionarà espais i recursos materials o humans per a la celebració del
referèndum il·legal el proper 1 d’octubre.
El Sr. FORN expressa, en començar, el vot contrari a la proposició. Dit això,
observa que avui novament es visualitzarà una clara majoria d’aquesta cambra en
contra de l’immobilisme, i el refús als qui volen silenciar un país sencer.
Remarca que l’1 d’octubre vinent votaran, i que ningú no els aturarà, perquè com
diu el president Puigdemont “no hi ha a l’estat tant de poder per aturar tanta
democràcia”. Reitera que cap amenaça pot aturar un país que vol decidir el seu
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futur, i pregunta novament a qui és que li fan por les urnes, que els catalans i els
barcelonins votin.
Assegura que el seu grup no en té cap, de por, alhora que es compromet a fer tot el
possible perquè Catalunya pugui votar el primer d’octubre. Això no obstant, diu que
avui no es poden conformar amb rebutjar aquesta proposició del PP; i entén que el
Plenari de la capital de Catalunya, el seu govern municipal, no poden ser aliens a
aquesta reivindicació i al moment històric que viu el país. Per tant, manifesta que
Barcelona ha de posar-se al capdavant, i així ho volen palesar explicitant el suport del
seu grup al referèndum.
Confirma que s’han acabat les ambigüitats i els càlculs polítics i estan davant d’una
revolució democràtica avalada per una gran majoria de la ciutadania, i els representants
polítics tenen l’obligació de posar-s’hi al capdavant.
Dit això, s’adreça a l’Alcaldessa, i recorda que el proper 4 de juliol el president i el
govern de la Generalitat explicaran els detalls del referèndum i donaran totes les
garanties democràtiques i de participació per a la seva celebració. Confirma que, a
partir d’aquell moment, exigiran al govern municipal el màxim compromís perquè la
ciutadania de Barcelona pugui votar. I reitera que ja no és temps d’ambigüitats, cal
posicionar-se, o bé al costat de la democràcia i pel dret a decidir, o bé a favor de
l’immobilisme i la reacció.
La Sra. MEJÍAS reconeix que és molt positiu que avui l’Alcaldessa s’hagi reincorporat
a la presidència del Plenari del Consell Municipal perquè desitjaria que, novament,
donés un disgust al Sr. Puigdemont votant a favor de la proposició del grup del PP, i
que se sumés al centenar de personalitats que han reclamat al president de la
Generalitat que faci el favor d’acabar amb aquesta bogeria.
Considera que, fent-ho així, l’Alcaldessa els faria un favor a tots i deixaria de ser una
bomba d’oxigen per a l’independentisme cada vegada que perd manxa, fent-li de
crossa.
Entén que la situació que estan vivint és del tot ridícula, ja que la Generalitat no té
cens, ni junta electoral, alhora que ha estat apercebuda de la il·legalitat del referèndum;
afegeix que tampoc no té majoria social ni política, ni suport internacional, i remarca
que en aquest terreny tan sols han rebut exabruptes. Fa notar que al pobre Sr. Romeva
fins i tot li han tret el títol, i el deixen anar pel món fent un ridícul clamorós.
I afegeix que per fer-ho tot més penós encara ara ja no tenen ni urnes; i compara el
govern de la Generalitat amb una paròdia.
Per tant, reitera que l’Alcaldessa avui té la gran ocasió d’expressar-se i exigir que
s’acabi amb aquesta comèdia, però especialment que la seva formació dirimeixi les
ambigüitats, que un dia demanen un referèndum pactat i vinculant i un altre reclamen
un referèndum a la valenta com el que proposa el Sr. Puigdemont. Afegeix que el dret
a decidir només existeix en la constitució d’Etiòpia, que observa, irònicament, que és
un gran referent de democràcia, i diu que està convençuda que el Sr. Pisarello se l’ha
estudiada en la seva llarga carrera com a constitucionalista.
Insisteix que avui el govern haurà de decidir si vol estar al costat de la llei o ser una
crossa de l’independentisme.
Arribats a aquest punt de la intervenció, la Sra. ALCALDESSA es veu obligada a
demanar als assistents al Ple que respectin la llibertat d’expressió i que no interrompin
el curs normal de la sessió.
Fet aquest advertiment, la Sra. MEJÍAS reprèn el seu parlament, i considera que estaria
bé que el govern es posicionés en el sentit de confirmar què farà si se’l requereix posar
a disposició instal·lacions municipals o personal funcionari. Recorda, en aquest sentit,
que els funcionaris ho són de l’Ajuntament, que és una institució de l’estat i, com a
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tals, tenen el deure de protegir-los i evitar que ningú no els coaccioni per res que estigui
al marge de la llei, com és el que qualifica de paròdic referèndum del Sr. Puigdemont.
El Sr. BOSCH diu que el Sr. Fernández Díaz té la capacitat de deixar-los cada dia més
atònits. Li pregunta si és conscient de la proposta que ha portat al Plenari que no és
altra que demanar que aquest ajuntament sabotegi una votació, que impedeixi que la
ciutadania pugui concórrer a les urnes l’1 d’octubre per decidir sobre el futur de
Catalunya.
Constata que el regidor no està negant la independència en aquest cas, sinó les urnes;
i entén que el Sr. Fernández Díaz no és conscient de la gravetat de la proposta que, en
definitiva, ni tan sols l’hauria de poder compartir.
Recapitula que allò que el grup del PP diu amb aquesta proposició és que la ciutadania
no pot decidir, que se li ha de dificultar i impedir el vot en una qüestió que,
implícitament, ha de servir de marc, per exemple, per desllorigar les obres de la
Sagrera, per a l’acolliment de refugiats, solucions a l’emergència habitacional o la
pobresa energètica.
Retreu al grup del PP que pretengui negar-los la capacitat de decidir, en definitiva; tot
i que observa que, posteriorment, aquesta formació apel·larà als votants el 2019, que
llavors sí que valdrà allò que decideixin.
Pregunta que si no s’adonen que fins i tot gran part dels seus votants no ho entenen,
que la ciutadania es nega a què se la consideri menor d’edat, i que la seva opinió sobre
el futur del país no els importa gens ni mica, que no la volen saber, que es neguen a
què es tradueixi en un vot. Considera que això és molt greu, ja que no només fan boicot
a l’independentisme, sinó a la democràcia; en definitiva, s’estan fet autoboicot.
Altrament, confirma que la seva formació treballa perquè tothom pugui expressar en
la votació el que consideri, sí, no, o en blanc; perquè els 41 regidors i regidores
d’aquest consistori puguin decidir, entre els quals el mateix ponent, la Sra. Mejías i el
Sr. Collboni. Alerta que de no considerar això, s’estaran autolesionant
democràticament parlant.
Finalment, expressa el convenciment que es votarà i rebutja el sabotatge a la
democràcia que significa aquesta proposta.
La Sra. LECHA observa que novament afloren les mateixes amenaces de sempre, i
demana al grup proposant que prengui nota. Així, afirma que l’1 d’octubre es posaran
les urnes en tots els municipis de Catalunya, i el resultat del referèndum serà executat
l’endemà.
Dit això, proposa al Sr. Fernández Díaz que enviï aquesta declaració a la guàrdia civil,
a la fiscalia, al Tribunal Suprem o al de la Santa Inquisició i a qui més vulgui, i
confirma que res ni ningú farà canviar la determinació democràtica del poble de
Catalunya i el seu dret a exercir el vot per decidir si vol continuar formant part de
l’estat espanyol o no.
Assegura que no seran els hereus del franquisme ni una constitució escrita sota
l’amenaça dels tancs, ni una monarquia designada per un dictador criminal i genocida
els qui decideixin pel poble de Catalunya. Recapitula que van guanyar el 1714, el 1939,
el 1978 però, avui, l’estat espanyol ja té data de caducitat l’1 d’octubre de 2017.
Observa que el que es planteja en aquest Ple és, senzillament, un conflicte democràtic,
un xoc entre la legitimitat popular i la força bruta –amb les dues accepcions– de l’estat;
una batalla entre el règim i el poble. I adverteix que, davant d’un conflicte democràtic,
posar-s’hi de perfil no és l’opció, i per aquest motiu reclamen a tots els regidors i
regidores del Plenari que es comprometin amb la democràcia i expressin la seva
negativa a l’enèsima amenaça dels portaveus del franquisme.
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El Sr. ARDANUY observa que el grup proposant és perfectament conscient que la
formació a la qual pertany, Demòcrates de Catalunya, és clarament independentista,
que es va constituir per aquest motiu, i que els seus diputats als Parlament de Catalunya
estan inscrits en la formació Junts pel Sí, per la qual cosa entén que és obvi que votarà
en contra de la proposició del PP.
Aprofita la seva intervenció per demanar al govern municipal que s’impliqui a fons en
el desenvolupament del referèndum de l’1 d’octubre, posant les mesures necessàries
per dur-lo a terme, i demana la participació la participació de la ciutadania en aquest
procés, que és un exercici de drets democràtics de molta gent que vol votar en llibertat
per decidir el futur del país, i acaba dient “ho farem”.
El Sr. COLLBONI avança que el grup Socialista votarà a favor de la proposició del
PP.
Considera que acaben d’assistir novament, després de cinc anys que la roda no para de
girar, a un monòleg que ha comportat la guerra de banderes en aquest ajuntament a
més de als carrers de la ciutat.
Destaca que aquesta guerra és la proposta que durant cinc anys va fer un president que
va renunciar a ser-ho de tots els catalans, i que va destrossar el centre polític, i dividir
el catalanisme polític; en definitiva, cinc anys de desgovern a Catalunya, sota una
bandera que divideix els catalans, amb un govern incompetent. Lamenta que, una
vegada més, hagin hagut d’assistir a la fal·làcia impròpia d’aquells que coneixen què
és un estat de dret, i d’equiparar democràcia a referèndum i a urnes que, per cert, encara
no saben d’on sortiran.
Remarca que van plens de dies històrics, de plebiscits, però el cert és que continuen
per la via unilateral, que alerta que no té solució; que les garanties les donen les lleis
democràtiques. Això no obstant, avisa al regidor Fernández Díaz que la solució no
vindrà només per la banda de la llei, i li pregunta quina proposta ha fet el govern del
PP per resoldre aquest conflicte polític i institucional, més enllà de preconitzar
l’obvietat que cal complir les lleis.
Insisteix a preguntar quina és la proposta del PP per sortir de l’atzucac.
El Sr. PISARELLO fa avinent que, tractant-se de l’enèsima maniobra del grup del PP
per instrumentalitzar aquest assumpte, el grup de Barcelona en Comú votarà en contra
de la seva proposició.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana al govern municipal, no només a Barcelona en
Comú, que finalment prengui la decisió de si dóna suport o no a tots els aspectes
vinculats al cens, cessió d’equipaments o a comprometre els funcionaris municipals i
els agents de la guàrdia urbana.
Confia que si la decisió és no respectar la llei, el grup Socialista, en exercici de la seva
responsabilitat, abandoni immediatament el govern de la ciutat. Alhora que assegura
que amb aquesta proposició no s’hi amaga l’objectiu de rompre el govern municipal.
Reitera que allò que persegueixen amb la proposició és trencar amb el mal anomenat
dret a decidir, que no és altre que la pretensió de dividir, de convertir Barcelona en una
peça més del puzle independentista.
Entén que la Sra. Colau sap que el referèndum és il·legal, no vinculant i que està
mancat de garanties i, per tant, que va en contra dels seus mateixos plantejaments en
declarar que la seva formació només donaria suport a un referèndum legal, vinculant i
amb garanties.
Reconeix que Barcelona en Comú pot ajornar la seva decisió al màxim, però entén que
ha d’abandonar d’una vegada la seva ambigüitat calculada.
Replica al Sr. Colloboni que estan pel diàleg, però dintre de la llei, i de la lògica de les
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necessitats i les reivindicacions justes, també les d’aquest ajuntament i de la
Generalitat, però, insisteix, sempre dins del marc legal, cosa que no passa.
Confia que quan arribi l’hora de la veritat, que l’Alcaldessa haurà d’exercir la seva
responsabilitat donant compliment a la llei i negant-se a donar suport logístic, de
recursos humans i materials, així com de cessió d’espais que pretén l’independentisme
per dur a terme la seva pretensió.
El Sr. FORN posa de manifest la satisfacció del seu grup perquè una amplíssima
majoria d’aquesta cambra ha rebutjat la proposició del PP; i adreçant-se novament a
l’Alcaldessa diu que ara esperen que una gran majoria del consistori doni suport a la
celebració del referèndum.
Assegura a la Sra. Mejías que no donaran cap disgust al president Puigdemont, perquè
allò que pretén és que tothom pugui votar, també els que no estan a favor de la
independència, atès que així és com entenen la democràcia. Altrament, no comprenen
i els resulta molt preocupant que es vulgui impedir la votació lliure de la ciutadania.
Parafraseja el president de la Generalitat quan diu que en la Catalunya lliure que
anhelen el vot de les personalitats tindrà el mateix valor que el de tota la resta de la
ciutadania.
Finalment, els recomana que visualitzin el documental “Les clavegueres de l’Estat”, i
que corroborin que quan reclamen votar també és per manifestar-se en contra de
determinades maneres de fer.
La Sra. MEJÍAS replica que no té cap ganes de visitar clavegueres; alhora que lamenta
que la Sra. Colau hagi perdut l’oportunitat d’or de donar un disgust al Sr. Puigdemont
i de posar-se al costat de la llei.
El Sr. BOSCH afirma contundent que l’1 d’octubre votaran, en condicions i amb
garanties democràtiques, i la prova d’això és la presentació d’aquesta proposició per
part del grup del PP. En aquest sentit, observa que no tindria sentit presentar
proposicions per coses que no creuen que hagin de succeir, i, en aquest cas, el seu
objectiu és impedir una cosa que saben que esdevindrà.
La Sra. LECHA celebra el vot de Barcelona en Comú, però alhora els preocupa, que
no els sorprèn, la imatge de divisió del govern municipal.
Observa, dirigint-se al Sr. Collboni, que un partit no democràtic que apel·la a la
suspensió de l’autonomia, a les querelles i a la repressió contra qui participi en el
referèndum estigui al govern municipal és molt alarmant. Com també ho és,
d’alarmant, que avui la posició del grup Socialista estigui més propera a la de Vera,
Barrionuevo i de les clavegueres de l’estat que de Joan Raventós o de Rafael
Campalans.
I, a l’Alcaldessa, li demana el compromís que, si l’1 de setembre els seus socis de
govern es mantenen en la mateixa actitud, trenqui el pacte de govern.
El Sr. ARDANUY diu que la seva intenció era no tornar a intervenir, però que atesa
aquesta segona ronda d’intervencions vol posar de manifest que si en el procés de
referèndum de l’1 d’octubre es produeix qualsevol fet que posi en risc la participació
d’aquest ajuntament, està convençut que la majoria de grups d’aquesta cambra es
mantindran ferms en el suport al referèndum.
El Sr. COLLBONI insisteix a dir al Sr. Fernández Díaz que no hi ha solució contra la
llei, però tampoc només amb la llei se solucionarà el conflicte polític i institucional
que hi ha al país.
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Remarca que els darrers cinc anys, el govern del PP ha estat contribuent net al conflicte
que ara viuen, amb un president de govern sord, cec, mut i inútil per resoldre la qüestió,
fet que ha fomentat la situació que es viu a Catalunya.
Pregunta si no els mouen a la reflexió les manifestacions que s’han produït a
Catalunya, els resultats electorals, o que el Sr. Trias, un dels representants del
catalanisme moderat, abraci l’independentisme. Inquireix si és que no s’adonen que
cal una proposta de projecte que sumi, i que només amb la llei no hi ha solució.
El Sr. PISARELLO reitera al Sr. Fernández Díaz que el seu grup votarà en contra de
la proposició, en primer lloc, perquè avalar-la seria fer-ho d’una cosa que al PP li
agrada molt, que és la criminalització preventiva. Confirma que, de moment, el govern
de la Generalitat ha fet un anunci, i no ha signat ni decretat res, de manera que
difícilment es podrien pronunciar sobre una proposta de què desconeixen els aspectes
bàsics.
Assegura que respecta allò que han expressat regidors i regidores en aquesta cambra,
però quan els màxims responsables de la Generalitat els expliquin què pensen fer i de
quina manera, i quan el govern del PP expliqui com pensa actuar, llavors prendran una
decisió.
Això no obstant, confirma que no deixaran de defensar en tots els espais al seu abast,
i sense data de caducitat, el que consideren que és una bona solució democràtica a la
situació de bloqueig actual com és un referèndum amb garanties, que permeti al poble
de Catalunya decidir de manera lliure, neta i clara quin vincle vol tenir amb Espanya.
Contràriament al que deia la Sra. Mejías, i també diu el Sr. Rajoy, aquest referèndum
seria perfectament possible en el marc jurídic actual si hi hagués voluntat política,
sense ni tan sols la necessitat de reformar la Constitució; altrament, entén que no els
interessa acabar amb la situació de bloqueig, i per aquest motiu van dinamitar
directament la constitució territorial, recollint de manera molt deslleial i irresponsable
signatures contra l’Estatut d’autonomia, que havia estat aprovat per àmplia majoria al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i corroborat per la ciutadania de
Catalunya.
Retreu que jugar a la carta de l’anticatalanisme i formular propostes i mocions com la
que avui ha presentat, permeti al PP no haver de parlar dels casos de corrupció de la
seva formació, o de les innombrables vegades que han atemptat contra la legalitat en
tots anys que porten de govern. Confirma, per tant, que continuaran denunciant la
corrupció del PP, el seu menyspreu sistemàtic per la legalitat, i posaran empeny a teixir
totes les aliances polítiques necessàries per donar veu a la gent que es vol veure fora
del govern, per decència política, pel mal que han fet a moltíssima gent a l’estat
espanyol i perquè el poble de Catalunya pugui decidir lliurement un futur republicà i
democràtic, que arribarà i que no podran aturar.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que és conscient que Barcelona en Comú viu molt
millor en contra del PP, però adverteix que ara tracten un assumpte molt seriós i cabdal
per a la convivència i el futur de Catalunya i d’Espanya, que és la pretensió de celebrar
un referèndum il·legal per dividir els catalans i separar-los d’Espanya. Per tant,
demana al Sr. Pisarello que no ho vinculi a altres qüestions de política general, perquè
li adverteix que ell també podria utilitzar-ho a la contra quant a la política municipal.
Diu que tenen clar que aquesta proposició es rebutjarà perquè la Sra. Colau s’ha alineat
amb l’independentisme, però confia que d’aquí a unes setmanes, quan hagi de
posicionar-se com a alcaldessa de Barcelona si dóna suport a la convocatòria del
referèndum contrari a la llei i al sentit comú, aportant mitjans i recursos municipals,
sabrà estar a l’altura de la seva responsabilitat i obligació com a alcaldessa.
Torna a dir que l’Alcadessa, a banda de votar sí-sí el 9N, ara està en un sí però no, però
Ref: CP 7/17
V: 14/07/17

PAG. 64

sí perquè el PP hi està en contra, però li recorda que el temps s’acaba i s’haurà de
posicionar clarament, i confia que llavors estigui al costat de la llei i del sentit comú,
fent costat als seus socis de govern.
Seguidament, es procedeix a la votació nominal de la proposició. El Sr. Secretari
General crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del Consistori que, en veu
alta, expressen el sentit del seu vot:
Santiago Alonso Beltran: a favor
Carmen Andrés Añón: a favor
Gerard Ardanuy i Mata: en contra
Jaume Asens Llodrà: en contra
Eloi Badia Casas: en contra
Montserrat Ballarín Espuña: a favor
Maria Magdalena Barceló Verea: a favor
Montserrat Benedí i Altés: en contra
Koldo Blanco Uzquiano: a favor
Raimond Blasi i Navarro: en contra
Alfred Bosch i Pascual: en contra
Trini Capdevila i Burniol: en contra
Jaume Ciurana i Llevadot: en contra
Jaume Collboni Cuadrado: a favor
Agustí Colom Cabau: en contra
Jordi Coronas i Martorell: en contra
Ángeles Esteller Ruedas: a favor
Teresa M. Fandos i Payà: en contra
Alberto Fernández Díaz: a favor
Joaquim Forn i Chiariello: en contra
Mercè Homs i Molist: en contra
María José Lecha González: en contra
Jordi Martí i Galbis: en contra
Carina Mejías Sánchez: a favor
Daniel Mòdol Deltell: a favor
Josep M. Montaner Martorell: en contra
Xavier Mulleras Vinzia: a favor
Laia Ortiz Castellví: en contra
Laura Pérez Castaño: en contra
Gala Pin Ferrando: en contra
Gerardo Pisarello Prados: en contra
Juan José Puigcorbé i Benaiges: en contra
Sònia Recasens i Alsina: en contra
Maria Rovira i Torrens: en contra
Janet Sanz Cid: en contra
Francisco Sierra López: no hi és present
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra
Mercedes Vidal Lago: en contra
Francina Vila i Valls: en contra
Ada Colau Ballano: en contra
Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots que dóna el resultat següent: 11 vots
a favor i 28 vots en contra.
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ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat.
Del Grup Municipal de la CUP:
5.(M1519/6458) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. Renovar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la lluita contra la
LGBTIfòbia i reconèixer el caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i
col·lectives de la Diada del 28 de juny i, en especial, de la manifestació de l'any 1977
en motiu del seu 40è aniversari. 2. Desenvolupar un servei municipal integral i
descentralitzat per la prevenció, atenció a les víctimes i resposta la violència LGBTIfòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les persones LGBTI
per donar a conèixer els serveis municipals en aquest àmbit i empoderar a les persones
LGBTI a visualitzar la violència que pateixen i a denunciar-la, a més a més de
promoure campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer
conscients de les violències que pateixen les persones LGBTI a diari. 3. Incloure al
baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió d'indicadors i dades
sobre violència LGBTI-fòbiques a la ciutat de Barcelona. 4. Impulsar un programa
específic per a acollir persones LGBTI que es trobin en perill en els seus països en el
marc del programa Ciutat Refugi. 5. Intensificar un programa d'educació sexual i
respecte a la diversitat d'identitats al conjunt a totes les escoles i instituts de Barcelona.
6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament d'aplicació
de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, i en particular del seu règim sancionador. 7. Mostrar el suport de la ciutat
de Barcelona a la Xarxa Internacional per la Despatologització Trans. 8. Dur a terme
accions de visibilitat LGBTI als carrers i edificis públics de la ciutat. 9. Iniciar un
procés de revisió crítics del nomenclàtor de Barcelona tant pel que fa a la retirada de
noms vinculats a la LGBTI-fòbia com a la incorporació de noms i símbols LGBTI. 10.
Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi
d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) així com a les persones afectades i contra la
seva estigmatització. 11. Instar al Consorci de Salut de Barcelona a desplegar punts
d'atenció mèdica i psicològica a tots els centres d'atenció primària i centres cívics de
la ciutat per a la prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i tractament.
La Sra. ROVIRA abans de començar la presentació de la proposició dóna la
benvinguda al Ple als representats de diversos col·lectius que avui els acompanyen de
l’organització Crida LGTBI, amb els quals han elaborat aquesta iniciativa, alhora que
també aprofita per fer referència als col·lectius que lluiten dia a dia en la defensa de
les persones LGTBI.
Dit això, recorda que el 28 de juny de 1969 prop de dues mil persones LGTBI es van
revoltar contra la repressió i l’assetjament policial a Stonewall Inn i al conjunt del barri
de Greenwich Village de Nova York, un local i un barri freqüentats per aquestes
persones.
Assenyala que aquella revolta va marcar en el calendari el dia per l’alliberament
LGTBI, que any rere any s’ha anat estenent arreu del món com a diada de reivindicació
i lluita de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. I afegeix que el 26 de
juny de 1977, en plena mal anomenada transició postfranquista, el llavors recentment
creat Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) va convocar una manifestació
amb motiu de la diada amb el lema “Nosaltres no tenim por, nosaltres som”. Remarca
que es tractava de la primera manifestació a l’estat espanyol, que quan va arribar a
Canaletes va ser durament reprimida amb diverses càrregues policials i llançament de
bales de goma.
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Així, doncs, esmenta que enguany es commemora el quarantè aniversari d’aquella
manifestació, que va suposar un punt d’inflexió per al moviment LGTBI a Catalunya
i també a l’estat.
Fa avinent que durant aquests quaranta anys les persones LGTBI a Barcelona i al
conjunt dels Països Catalans han conquerit drets i llibertats, tant personals com
col·lectives; des de la derogació de les lleis de peligrosidad social i vagos y maleantes,
fins a l’aprovació de la Llei contra la LGTBI-fòbia al Parlament de Catalunya, passant
per la igualtat de drets en la unió civil de parelles. Posa de manifest que, malgrat tot
això, les agressions LGTBI-fòbiques se succeeixen en el marc d’una societat encara
encallada en la cisheteronormativitat, que exclou i discrimina les identitats sexuals de
les persones no cisheterosexuals.
Indica que als Països Catalans els darrers mesos s’han viscut diverses agressions contra
persones d’aquest col·lectiu; així, esmenta, a tall d’exemple, les declaracions del bisbe
de Solsona, l’actuació del professor d’institut de Lleida, Samuel Gili, i les agressions
físiques contra persones LGTBI, fins a la presència del bus de l’odi i la transfòbia.
Explica que, novament, aquestes agressions han estat contestades pel col·lectiu LGTBI
i per una majoria social creixent en defensa de la llibertat sexual, si bé encara queda
molt camí per fer tant en els àmbits social com institucional.
Remarca que cal tenir en compte que aquestes expressions de LGTBI-fòbia tenen el
seu origen en una societat patriarcal amb unes institucions que perpetuen el sistema de
dominació que representa el patriarcat, i és en aquest àmbit que cal dur a terme una
revisió profunda i transformació de les institucions, l’educació i els espais de
reproducció de la societat patriarcal per eradicar les causes de la LGTBI-fòbia. Indica
que per aquest motiu que dimecres passat el col·lectiu LGTBI organitzat ocupava la
Direcció general d’Igualtat per denunciar la maca d’aplicació de la Llei 11/2014 en
contra de la LGTBI-fòbia aprovada pel Parlament, ja que encara és molt present en els
espais institucionals i perquè no s’estan investigant les denúncies que s’interposen.
En conseqüència, i amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i per
l’alliberament LGTBI, demanen que l’Ajuntament renovi i reforci el seu compromís
amb la llibertat sexual i de gènere, la diversitat d’identitats i la lluita contra la LGTBIfòbia.
Per aquest motiu, indica que amb aquesta proposició presenten una bateria de mesures
per fer front a l’opressió cap a les persones LGBTI des dels diversos àmbits de gestió
de la institució, i llegeix l’enunciat de la proposició, puntualitzant que el punt que
demana la inclusió en el desplegament dels serveis i els recursos municipals per a
persones LGTBI, i en les oficines de no-discriminació, dels instruments necessaris per
a la prevenció i l’atenció a les víctimes de la violència LGTBI-fòbica l’han treballat
conjuntament amb la regidoria de Feminismes a fi que es plasmi en la realitat.
Esmenta que també demanen la inclusió en el baròmetre municipal i als estudis
estadístics municipals d’indicadors i dades sobre violència LGTBI a Barcelona; i que
s’impulsi un programa específic d’acolliment de persones LGTBI en perill als seus
països d’origen en el marc del programa Ciutat Refugi. I afegeix que també demanen
la intensificació d’un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats
en escoles i instituts de la ciutat dins del marc de la xarxa Escoles per la Igualtat.
Indica que la proposició també inclou instar la Generalitat a desplegar el reglament
d’aplicació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre; que es demostri el suport de la ciutat
a la Xarxa internacional per a la despatologització Trans; accions de visibilitat LGTBI
a la ciutat, i la revisió crítica del nomenclàtor de Barcelona per a la retirada de noms
vinculats a la LGTBI-fòbia.
Afegeix que també demanen que s’augmenti el suport a les entitats que treballen la
prevenció del contagi d’infeccions de transmissió sexual (ITS), i evitar la seva
estigmatització, i que s’impulsi l’atenció mèdica i psicològica en tots els CAP i centres
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cívics.
La Sra. VILA aprofita la presentació d’aquesta proposició per reiterar el compromís
del seu grup amb els drets fonamentals de les persones, amb els drets civils i les
llibertats; per tant, també amb els drets de les persones LGTBI.
Indica que aquest seu compromís s’ha palesat en diferents moments de la història del
país; així, fa referència a l’impuls de la llei de parelles de fet per part del govern de la
Generalitat, que equipara els drets i deures de les parelles heterosexuals i homosexuals;
el suport al Codi Civil, que recull la figura del matrimoni igualitari; i, darrerament,
l’aprovació majoritària al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014, i el fet que van
fer una tasca important a fi que el text normatiu aconseguís un ampli consens de totes
les forces polítiques.
Afegeix que aquest compromís també s’ha reflectit quan han governat aquest
ajuntament amb la creació de programes específics adreçats a persones LGTBI;
destaca que van posar la llavor i endegar les primeres passes per establir un servei
pioner en tot l’estat com és el servei municipal LGTBI, que confien que aviat es posi
en marxa; o amb la creació de l’Agència pels Drets Civils i la no-Discriminació per
atendre les persones que patissin vulneració dels seus drets per la seva condició sexual
o la seva identitat de gènere. Igualment, fa referència a la creació de la Xarxa d’escoles
per a la igualtat i la no-discriminació, amb la pretensió d’incidir directament en la
formació de les persones, i que formés part de l’itinerari curricular de les escoles i
instituts de la ciutat la sensibilització quant a les relacions no abusives.
Per tot plegat, anuncia el vot favorable a la iniciativa del grup de la CUP, atès que en
la seva part propositiva recull l’essència de les polítiques que han defensat en tot
moment.
La Sra. BARCELÓ planteja, d’entrada, el dubte de si quan es parla de Països Catalans
en la part expositiva de la proposició es fa referència a la Comunitat Autònoma de
Catalunya, ja que altrament entén que seria una llàstima que barregessin conceptes;
d’una banda, la ficció dels Països Catalans i, d’altra banda, la realitat de la lluita del
col·lectiu LGTBI al llarg dels anys.
Feta aquesta observació, manifesta que el seu grup considera important l’eliminació
de les desigualtats i violències derivades de l’orientació sexual, de la identitat de
gènere i dels diferents desenvolupaments sexuals. Remarca, igualment, que les
polítiques municipals han de fer realitat l’aplicació de les lleis establertes per la
Generalitat, l’estat i la UE.
Insisteix en nom del seu grup que ha de ser una prioritat el disseny d’un protocol per
atendre els casos de discriminació i les agressions per motiu LGTBI-fòbic, atès que
malgrat que existeixen lleis, l’homosexualitat encara està perseguida en països com
Txetxènia, on les persones LGTBI són recloses en camps de concentració, una
persecució que es continua donant en setanta països del món.
Posa en relleu que Espanya és un dels països on més s’han incrementat les demandes
d’asil per part de persones LGTBI que estan perseguides en els seus llocs d’origen, i
que Barcelona es caracteritza per tenir un gran teixit associatiu i gran capacitat de
mobilització, i aprofita per agrair la feina que fan les entitats per defensar els drets del
col·lectiu.
Això no obstant, diu que no sap si és arran de la ficció dels Països Catalans, que el
grup de la CUP no s’adona que la majoria del que demana amb aquesta proposició ja
s’està fent per part d’aquest ajuntament, i enumera un seguit de punts dels que inclou
que estan tots inclosos en el Pla municipal per a la diversitat sexual i de gènere.
Celebra, tanmateix, l’esmena acceptada pel que fa al punt segon, ja que consideren
important que es faci arribar a tots els Districtes, però coordinadament.
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Per tant, i malgrat la ficció que ha posat de manifest, avança que el seu grup votarà a
favor de la proposició disposat com està a avançar sempre en les iniciatives en favor
dels drets LGTBI, i confia que els grups facin el mateix en defensa de la maternitat
subrogada, que atorgaria drets a moltes famílies d’aquest col·lectiu.
La Sra. BENEDÍ remaca que enguany la diada del 28 de juny ha estat precedida per la
celebració del quarantè aniversari de la primera manifestació de l’orgull a Barcelona
organitzada pel FAGC, i en la qual més de cinc mil persones van sortir al carrer a
protestar contra les lleis franquistes de peligrosidad i rehabilitación social, que
castigaven les persones LGTBI. Posa en relleu que aquella marxa va significar el punt
d’inflexió per a l’empoderament del col·lectiu i l’inici del moviment LGTBI a
Catalunya; per aquest motiu, en Ple anterior el seu grup va presentar una Declaració
Institucional, signada per tots els grups, per commemorar aquesta fita i demanar la
instal·lació d’una placa a la Rambla per recordar aquell fet històric i contribuir a donar
visibilitat al col·lectiu en espais públics de la ciutat. Assenyala que en aquests quaranta
anys han canviat moltes coses i, en fer balanç, és de justícia agrair la feina incansable
que durant dècades han dut a terme les entitats LGTBI, sovint en solitari i en un entorn
social molt menys tolerant que l’actual.
Destaca que a dia d’avui disposen d’un marc legislatiu que ha permès l’equiparació
legal de les persones LGTBI, noves eines per lluitar contra la LGTBI-fòbia i polítiques
públiques per avançar en el respecte a la diversitat sexual i de gènere; però malgrat tot,
adverteix que encara queda molta feina per fer per eradicar les mostres de LGTBIfòbia de la societat, declaracions homòfobes com les del bisbe de Solsona, d’un
professor d’institut de Lleida o la campanya transfòbica “Hazte oir”.
Explica que ERC treballa per avançar cap a la igualtat real, i que des del govern de la
Generalitat s’ha canviat el protocol per incloure les dones lesbianes en la reproducció
assistida i treballen en la implantació del nou model de salut trans; en pocs mesos es
completarà el desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa al règim sancionador, alhora
que es treballa conjuntament amb els ajuntaments per garantir la implantació de llei
esmentada arreu del territori.
Avança, doncs, que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè comparteix els
punts que inclou, especialment els que fan referència als recursos i serveis adreçats al
col·lectiu, que mitjançant l’Oficina per la no-Discriminació (OND) i del futur centre
de recursos LGTBI es podran desplegar i posar en marxa durant els propers anys.
Ofereix la col·laboració del seu grup al govern municipal per avançar cap a una ciutat
lliure de LGTBI-fòbia.
La Sra. ESTELLER remarca que es renova el compromís de l’ajuntament de Barcelona
en lluita contra la LGTBI-fòbia, i declara que el seu grup està d’acord amb combatre
qualsevol mena de discriminació, ja que sempre han defensat la igualtat de drets per a
tothom, al servei de les persones en el conjunt de la societat, amb els mateixos drets,
deures i obligacions, en aquest cas el dret a la igualtat de tracte i no- discriminació per
causa de l’orientació sexual.
Remarca que aquests drets estan consagrats en la Constitució i en el marc normatiu
espanyol i europeu, i en el cas de Catalunya, la Generalitat ha regulat moltes d’aquestes
actuacions. Esmenta, també, la Carta Europea de Drets Fonamentals.
Per tant, afirma que defensen que totes les persones LGTBI han de tenir dret a ser
tractades amb les mateixes condicions d’igualtat i que la seva protecció efectiva estigui
garantida per totes les administracions, i que s’acari amb fermesa qualsevol tipus de
discriminació. En aquest sentit, indica que cal millorar la protecció integral contra la
discriminació per diversitat sexual, i actuar amb mesures de prevenció i sensibilització
a la societat, així com amb protocols d’atenció.
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Això no obstant, observa que la proposició no només recull aquesta defensa de drets,
sinó que va més enllà i impregna ideològicament moltes de les mesures i accions que
proposa, i imposa alhora, de manera absoluta i inqüestionable, la seva visió de com
s’han d’educar els infants i quina és l’acció que s’ha de portar a les escoles. Afirma el
seu grup entén que això és una intromissió en l’esfera dels pares i de la família, que és
a qui pertoca educar i, per tant, discrepen amb algunes de les mesures incloses en la
proposició, motiu pel qual avança que faran una abstenció.
El Sr. ARDANUY avança el vot a favor de la proposició perquè subscriu la filosofia
de la proposta i la majoria de mesures que inclou. Considera que el col·lectiu LGTBI
ha de comptar amb el suport de l’administració municipal en la defensa dels drets
humans, civils i socials que els membres del col·lectiu tenen com a ciutadanes i
ciutadans. Reconeix que la proposició conté alguns elements que tenen més a veure
amb altres àmbits competencials, però reitera que el paper d’aquest ajuntament en la
defensa dels drets ha de ser unívoc.
La Sra. ANDRÉS fa un reconeixement a la lluita de les persones LGTBI pels seus
drets, i que és la que veritablement ha impulsat el compromís de les institucions i forces
polítiques, alhora que ha promogut el respecte a la diversitat d’orientacions sexuals.
Posa en valor que el PSC ha estat un partit pioner en la lluita contra qualsevol
discriminació, i defensor dels drets LGTBI, com demostra l’aprovació de la llei a què
s’ha al·ludit de matrimoni entre persones del mateix sexe; i com no podria ser d’altra
manera, el seu grup defensa aquests drets des d’aquesta administració, com demostra
la feina feta en la redacció del Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere 20162020, del qual en destaca la transversalitat i la voluntat d’implicar totes les polítiques
municipals referides a aquesta qüestió; alhora que es tracta d’un pla per contribuir a
eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexofòbia.
Considera, per tant, que el pla esmentat recull moltes de les propostes del grup de la
CUP amb aquesta iniciativa que presenta i, malgrat que sigui redundant, consideren
que és necessari continuar amb la lluita. Afegeix que tampoc no es pot ajornar el
desplegament del reglament de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir el dret de
les lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i perquè serveixi com una eina
d’utilitat per a l’eradicació de les fòbies envers aquests col·lectius.
En conseqüència, avança el suport del seu grup a la proposició.
La Sra. PÉREZ agraeix la proposició del grup de la CUP, presentada just dos dies
després del Dia Internacional contra l’homofòbia, que els permet parlar novament de
la necessitat del compromís públic en defensa de la diversitat sexual i de gènere.
Com ja s’ha comentat, fa referència al pla municipal aprovat fa sis mesos en defensa
de la diversitat sexual i de gènere, que proposa més de dues-centes accions i que ha
comptat amb un procés participatiu i grups de discussió específics, en què han
participat, entre altres, el Consell i les entitats LGTBI, i direccions i regidories.
Igualment, destaca que moltes de les actuacions que proposa el grup de la CUP ja
s’estan treballant en estar incloses en pla esmentat, com ara oferir informació i realitzar
campanyes per donar a conèixer els serveis i recursos existents per emparar i atendre
persones LGTBI, que s’inscriurà en el marc del futur Centre de recursos LGTBI, les
obres del qual s’iniciaran l’octubre vinent; la redefinició de l’OND i l’atenció a les
persones LGTBI que es porta a comissió les properes setmanes, i que comporta més
territorialització, la inclusió d’indicadors, entre els quals els resultants d’una enquesta
específica sobre victimització per motius LGTBI; el programa Nausica, que té una
línia específica d’intervenció amb persones LGTBI refugiades.
Comenta a la regidora Vila que estan treballant amb el Consorci d’Educació el
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calendari de generalització de la Xarxa escoles per la igualtat, que el curs vinent
s’incrementarà de quinze escoles.
Afegeix que han fet efectiu el suport a xarxes internacionals, amb l’entrada a Rainbow,
donant suport a la xarxa contra la despatologització; indica, també, que s’han presentat
a la xarxa Metròpolis de ciutats amb treballs conjunts a escala internacional sobre
aspectes LGTBI, així com les actuacions amb motiu del quarantè aniversari de la
manifestació convocada pel FAGC. Remarca, igualment, que s’ha incrementat el
suport a les entitats que treballen en aquest àmbit, metre que estan començant a
treballar un protocol contra la discriminació LGTBI en l’àmbit municipal, amb la
introducció de clàusules de no-discriminació en la contractació.
Recorda que van proposar de fer una rendició de comptes anual sobre la marxa del pla
municipal per la diversitat sexual i de gènere, cosa que els permetrà tenir d’aquí a sis
mesos l’ocasió de revisar com avancen les actuacions.
La Sra. ROVIRA agraeix el suport que el Plenari ha donat a la proposició, i aprofita
l’ocasió per sumar-se, en nom del seu grup, a l’exigència de demanar a la directora
d’Igualtat de la Generalitat que cessi immediatament a la cap d’àrea per la Igualtat de
tracte i no-discriminació, M. Lluïsa Giménez, pel fet que no està tramitant les
denúncies per LGTBI-fòbia.
La Sra. BENEDÍ precisa que la cap d’àrea a què ha al·ludit la Sra. Rovira fa la feina
que li pertoca, atès que no és la jurista que pren decisions, ni el secretari general, que
obre i tanca els expedients. Afegeix que no és correcta la xifra de dues-centes
denúncies que afirmava Crida LGTBI, sinó que l’Observatori contra l’homofòbia ha
fet prop de dues-centes notificacions.
S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb tres abstencions –emeses
pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller–, i trenta-sis vots a favor de la
resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent:
El Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Renovar el compromís
de la ciutat de Barcelona amb la lluita contra la LGBTIfòbia i reconèixer el caràcter
històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la Diada del 28 de juny
i, en especial, de la manifestació de l'any 1977 en motiu del seu 40è aniversari.
2. Incloure en el desplegament dels serveis i recursos municipals per a persones
LGBTI i en les Oficines de No Discriminació els instruments necessaris per la
prevenció, atenció a les víctimes i resposta la violència LGBTI-fòbica a la ciutat.
Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les persones LGBTI per donar a
conèixer els serveis municipals en aquest àmbit i empoderar a les persones LGBTI
a visualitzar la violència que pateixen i a denunciar-la, a més a més de promoure
campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les
violències que pateixen les persones LGBTI a diari. 3. Incloure al baròmetre
municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió d'indicadors i dades sobre
violència LGBTI-fòbiques a la ciutat de Barcelona. 4. Impulsar un programa
específic per a acollir persones LGBTI que es trobin en perill en els seus països en
el marc del programa Ciutat Refugi. 5. Intensificar un programa d'educació sexual
i respecte a la diversitat d'identitats al conjunt a totes les escoles i instituts de
Barcelona. 6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el
reglament d'aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia, i en particular del seu règim sancionador. 7. Mostrar el
suport de la ciutat de Barcelona a la Xarxa Internacional per la Despatologització
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Trans. 8. Dur a terme accions de visibilitat LGBTI als carrers i edificis públics de
la ciutat. 9. Iniciar un procés de revisió crítics del nomenclàtor de Barcelona tant
pel que fa a la retirada de noms vinculats a la LGBTI-fòbia com a la incorporació
de noms i símbols LGBTI. 10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per
la prevenció del contagi d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) així com a les
persones afectades i contra la seva estigmatització. 11. Impulsar l’atenció mèdica i
psicològica a tots els centres d'atenció primària i centres cívics de la ciutat per a la
prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i tractament.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
1.-

(M1519/6470) Que el Govern municipal informi a les associacions de comerciants
i als grups municipals del detall de la pujada de valors cadastrals provocat pel canvi
d'ús dels comerços afectats, i conseqüentment del detall de les afectacions en el
rebut de l'IBI. Alhora demanem que es prenguin les mesures compensatòries
oportunes en matèria de política fiscal per tal que aquesta revisió de valors
cadastrals no afecti als rebuts de l'IBI pel 2018 del petit comerç de la ciutat.
La Sra. RECASENS expressa la preocupació i la desconfiança del seu grup, que
motiven el present prec, per la manera com el govern gestiona els recursos fiscals
de la ciutat i, en aquest cas concret, fa referència a la nova revisió cadastral que
generarà un nou IBI, que afectarà triplement els comerços.
Precisa, en aquest sentit, que als comerços els afectarà, en primer lloc, la revisió
cadastral generalitzada a l’alça; en segon lloc, perquè segons les mateixes dades
proporcionades pel govern, fins a 8.221 comerços de Gràcia, Sant Andreu, Sants,
Les Corts, l’esquerra de l’Eixample i Poble-sec passaran de tenir ús industrial a ús
comercial, que significarà en alguns casos uns increments de valor cadastral del
30%. I, en tercer lloc, assenyala el govern va deixar puntualment els topalls dels
habitatges a zero, cosa que no va fer amb els locals comercials, que pateixen
increments del 10% i del 20%, i arran de la nova revisió cadastral aquests
increments són alarmants. Confia, doncs, que el govern accepti aquest prec amb què
demanen informació detallada dels valors cadastrals que provocarà el canvi d’ús i
de quina manera afectaran els comerços, als rebuts de l’IBI i, en conseqüència, que
prenguin les mesures fiscals compensatòries.
El Sr. PISARELLO avança que accepten el prec, tot i que confirma que aquesta
informació que sol·licita la regidora ja s’ha donat per escrit als comerciants i també
en la comissió d’Economia i Hisenda.
Puntualitza que la revisió cadastral comporta una davallada de l’IBI per a molts
locals comercials; i un petit sector –el 29,5%– baixa de valor cadastral. Quant a
l’increment de l’IBI, indica que depèn de què es faci amb els topalls.
Confirma que el govern està obert a negociar una rebaixa de topalls i a discutir sobre
els tipus de l’IBI a fi que no signifiqui un perjudici per a molts comerciants.
La Sra. RECASENS agraeix l’acceptació del prec, però confirma que no ha minvat
gens la seva preocupació en considerar que el Tinent d’Alcaldia amaga informació
sobre com afectarà la revisió cadastral a Barcelona, que exemplifica mostrant un
mapa de la ciutat en què les zones en vermell són les més afectades. Precisa que els
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valors cadastrals dels usos comercials passen de 8.000 milions d’euros a 10.000
milions, és a dir, s’incrementen d’un 25%, i recorda que la regidora de Comerç el 8
de juny va declarar que 19.188 comerços veurien incrementat el seu valor cadastral.
Finalment, observa que el govern els demana de negociar una rebaixa de topalls als
comerciants, però lamenta la seva manca de transparència, com s’acaba de
demostrar amb la resposta del Tinent d’Alcaldia, cosa que els fa desconfiar que les
coses acabin bé; tanmateix, entén que l’acceptació del prec deixa una porta oberta
a parlar-ne.
El Sr. PISARELLO admet que parlaran del que convingui en aquest cas, però
considera que, en termes generals, s’ha de reconèixer que la revisió servirà per
disminuir el valor cadastral en moltíssims casos que havien estat sobrevalorats. Posa
en relleu que la política d’aquest govern ha estat la congelació de l’IBI al 96% de
la població, quan l’anterior govern va apujar linealment aquest impost a tots els
contribuents malgrat el context de crisi econòmica, i entén que la regidora ho hauria
de recordar en intervencions com les que acaba de fer.
Reitera, però, que el govern està obert a parlar del cas dels comerços que planteja
el grup Demòcrata amb totes les forces polítiques.
2.-

(M1519/6471) Que l'Alcaldessa informi en aquest Plenari del Consell Municipal
sobre el cost per TMB de les vuit jornades de vaga de metro, quants diners ha deixat
d'ingressar l'empresa a causa de les vagues i quants viatges s'han deixat de prestar.
El Sr. TRIAS posa de manifest la greu situació, que s’agreuja de setmana en
setmana, que generen les vagues de metro, que ja acumulen vuit dilluns i, si no és
que hi ha cap esdeveniment excepcional, el vinent es tornarà a produir. Afegeix que
existeix l’amenaça que també es farà vaga amb motiu de determinats esdeveniments
a la ciutat.
Demana a l’Alcaldessa, amb aquest prec, que els informi del cost de la vaga, també
del cost social, el nombre de viatges que es perden i, especialment, que els expliqui
quina és l’estratègia d’aquest ajuntament per acabar amb aquesta situació.
La Sra. ALCALDESSA expressa, en primer lloc, que comparteix la preocupació
per la situació del metro; i pel que fa a les preguntes concretes del Sr. Trias, respon
que fins al juny s’ha produït una pèrdua a TMB d’1,4 milions de validacions de
títols de transport.
Pel que fa a l’impacte econòmic de les vagues, també fins al juny, precisa que el
càlcul ha estat de 546.000 euros, una xifra que inclou diversos conceptes, entre els
quals la recaptació no ingressada pel metro, però també contempla la recaptació
addicional del bus, més el cost de seguretat addicional, i descomptant els estalvis
en energia i despeses de personal.
Reconeix, tanmateix, que el principal problema no són les xifres econòmiques, sinó
l’impacte en la ciutadania i en l’activitat econòmica de la ciutat i la seva àrea
metropolitana.
Remarca que el govern està abocat a buscar solucions a aquesta situació del metro,
especialment la regidora de Mobilitat com a presidenta de TMB, i resoldre el
conflicte al més aviat possible en benefici de l’interès comú, i assegura que les bases
hi són.
El Sr. TRIAS insisteix que ja fa vuit setmanes que duren les vagues del metro cada
dilluns, malgrat que inicialment semblava que es podria desencallar la situació.
A més d’oferir la col·laboració del seu grup per col·laborar en la solució d’aquest
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estat de coses, pregunta quina estratègia han de posar en marxa, què és allò que els
separa i com poden influir per capgirar la situació ja que, alerta, no es pot continuar
mantenint aquest conflicte per sempre.
Retreu que el consell d’administració de TMB no es reunís fins la setmana passada,
quan el conflicte dura d’ençà del 24 d’abril; que no pot ser que ell, com a president
de grup municipal, no sàpiga què estan oferint als treballadors de TMB i que els
separa dels acords.
En conseqüència, reclama al govern que es prengui aquesta situació com el repte
importantíssim que és i no com un episodi puntual; per tant, els insta a trobar una
solució estable, altrament, el problema s’eternitzarà, i alerta que arribarà el Mobile
World Congress i llavors hauran de córrer, tot i que el problema no és el congrés,
sinó que aquesta situació afecta la ciutadania en la seva vida quotidiana.
Acaba la seva intervenció, advertint que tenen la sensació que aquestes vuit
setmanes seguides de vaga els dilluns no afecten el govern com seria d’esperar, i
sembla que confiï que tard o d’hora s’arreglarà sense més; alhora que li retreu que
no busqui complicitats amb els grups municipals, concretament amb el seu.
La Sra. ALCALDESSA agraeix l’oferiment del Sr. Trias, tot i que recorda que, de
fet, amb la formació del Sr. Trias ja hi estan col·laborant, en el sentit que porten
moltes setmanes de treball amb la Generalitat, que està fent molt bona feina de
mediació. Aprofita per agrair l’esforç esmerçat per aquella administració per
intentar facilitar el consens en el conveni, acostant francament les posicions
proposant una mica més enllà que la direcció de TMB, que va estar disposada a
acceptar les condicions. Afegeix, però, que els representants dels treballadors no
van acceptar ni tan sols de portar-ho a votació.
Per tant, creu que hi ha alguna cosa que se’ls escapa, ja que TMB no ha parat en
cap moment de fer propostes en positiu quant a increments salarials, subjectes als
límits que imposa la llei estatal; i també s’ha plantejat la possibilitat de noves
contractacions, és a dir, millores en tots els àmbits que plantegen els treballadors.
Assegura que el govern municipal està molt preocupat per la situació, i confirma
que continuaran treballant per assolir una solució, atès que existeixen les bases per
a l’acord.
Del Grup Municipal Cs:
3.-

(M1519/6463) Que el Govern municipal porti a terme les actuacions que siguin
necessàries per incrementar la vigilància de les instal·lacions del metro i protegir
als vigilants de seguretat, destinant majors recursos materials i humans, dotant als
vigilants d'equips i formació adequats, i incorporant un reglament i uns protocols
d'actuació.
La Sra. MEJÍAS formula el prec que presenta el seu grup i que va en la mateixa
línia que l’anterior.
En aquest sentit, consideren que les vagues de metro se’ls han escapat de les mans,
i remarca que el govern s’ha vist completament impossibilitat de defensar el
conveni a què abans s’ha referit l’Alcaldessa en respondre al prec formulat pel grup
Demòcrata, i han hagut de recórrer a l’arbitratge de la Generalitat.
Fa notar que les conseqüències més greus de tot plegat recauen en la ciutadania,
que veu impedida la seva mobilitat quotidiana, però també té danys col·laterals. En
aquest sentit, posa de manifest que, aprofitant la situació de desgovern i crisi al
metro, s’han produït agressions a treballadors de TMB, actuacions vandàliques i,
fins i tot, baralles amb resultat d’apunyalament.
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Per tant, demanen amb aquest prec que estableixin un protocol d’actuació per
defensar les persones dedicades a la vigilància en el metro, a més de vetllar perquè
els community managers de l’Alcaldia no els desautoritzin i posin sobre avís els qui
entren al metro sense pagar; i, alhora, demanen un increment dels recursos humans
per evitar que situacions com les ha esmentat es tornin a repetir.
La Sra. ALCALDESSA indica que accepten el prec, i confirma que s’estan fent
actuacions en la línia que demana el grup de Ciutadans, tot i que li recorda que són
competències d’àmbit metropolità.
Pel que fa a la seguretat, remarca que el govern municipal i els responsables de
TMB han expressat tota la seva solidaritat i el rebuig en els casos en què s’ha produït
una agressió als treballadors del metro; i precisa que ferrocarrils metropolitans ha
incrementat aquests darrers tres anys la contractació de seguretat privada, dirigida
per la Unitat de seguretat i protecció civil de metro, i que ha suposat un descens en
el nombre d’actuacions vandàliques, que han passat de 852 el 2015 a 490 el 2016,
així com també s’han augmentat els equips de seguretat nocturns.
En conseqüència, entén que això no es correspon amb l’alarmisme expressat per la
regidora Mejías, però reitera que les situacions descrites els preocupen i els ocupen.
La Sra. MEJÍAS agraeix que els acceptin el prec, però replica que en les converses
que han tingut amb els representants dels vigilants del metro els exposen una
situació ben diferent, i denuncien que no disposen de recursos, que estan desbordats
i que en molts casos no saben com han d’actuar.
Per tant, insisteix a demanar que treballin en un protocol d’actuació i que ajudin
aquests vigilants a abordar situacions d’inseguretat i de vandalisme que es
produeixen al metro, i que hi ha qui aprofita per practicar l’incivisme i provocar
danys a persones i instal·lacions aprofitant les aglomeracions.
I, a més, reclamen també més recursos per a aquests professionals, i que en
situacions de crisi puguin fer unes actuacions més eficaces.
La Sra. ALCALDESSA insisteix que ja estan treballant en la línia que proposa el
prec, tal com demostren les dades que acaba de donar de reducció de les intrusions
vandàliques i afegeix que també s’ha reduït el nombre d’agressions a vigilants de
seguretat, que han passat d’1,78 lesions per deu mil hores de servei el 2015 a 1,54
el 2016; tot i que ratifica que els preocupa qualsevol mena d’agressió al metro, i
confirma que tenen mitjans i que hi seran per fer la màxima prevenció i donar
seguretat als treballadors del metro.
Del Grup Municipal d’ERC:
4.-

(M1519/6466) Que el Govern municipal, d'acord amb la Declaració Institucional
aprovada el passat 16 de desembre, realitzi una campanya de sensibilització sobre
l'Alzheimer a través dels seus mitjans de comunicació locals (inclosa betevé) i que
insti al Consorci d'Educació de Barcelona a prendre en consideració el programa de
sensibilització escolar sobre la malaltia de l'Alzheimer.
La Sra. CAPDEVILA, en començar, saluda la representant de la Fundació ACE que
avui els acompanya, i explica que la Fundació és pionera, dins i fora del país, per la
seva metodologia de treball per a la innovació terapèutica i per la seva expertesa.
Destaca que es tracta d’una estructura consolidada que ha esdevingut un referent de
la malaltia d’Alzheimer a escala mundial, que desenvolupa accions en els camps
del diagnòstic, tractament, recerca, formació i sensibilització. Precisa que aquests
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darrers àmbits, la Fundació disposa d’un programa de sensibilització escolar,
adreçat a alumnes de dels tots els cicles de Primària i de l’ESO, que té com a
objectiu crear eines pràctiques per motivar la reflexió entre els infants i adolescents
sobre la malaltia d’Alzheimer, donar un missatge positiu i d’esperança que
transmeti que malgrat que aquesta malaltia avui dia no té cura, sí que es pot
modificar el seu curs si el pacient rep el tractament adequat.
Observa que per a aquests infants i joves rebre la notícia que l’àvia o l’avi tenen
aquesta malaltia suposa un trasbals, com ho és per a tota la família, però que cal ferlos participis de la situació perquè la visquin amb la màxima naturalitat, i aquest
programa de la Fundació ACE informa i prepara sobre l’Alzheimer, i conèixer que
no només afecta la gent gran, sinó també un sector molt més jove de població, ja
que es diagnostiquen casos en persones de 50 anys o menys.
Per tant, consideren essencial que la malaltia s’acari amb una estratègia en què la
ciutadania prengui en consideració aquesta realitat, i per aquest motiu creuen que
els mitjans de comunicació municipals poden tenir un paper rellevant en fer-ne la
màxima difusió i sensibilització.
La Sra. ORTIZ agraeix la presentació d’aquest prec, alhora que també saluda els
representants de la Fundació ACE.
Fa avinent que van debatre aquesta qüestió arran d’una Declaració Institucional, de
manera que existeix el compromís per part d’aquest ajuntament d’avançar en la línia
que proposa el prec. Així, indica que pel que fa les campanyes de sensibilització
treballen coordinadament, i s’ha constituït una taula participada per les entitats
ciutadanes en el camp de l’Alzheimer.
Afegeix que tenen previst convidar la Fundació ACE a formar part del Consell
d’Innovació Pedagògica, atès que és un bon instrument a fi que totes les escoles
puguin accedir a aquest esforç de sensibilització. Concreta que en el consell hi ha
més de cent cinquanta entitats, i que possibiliten fer arribar als centres educatius
valors que tenen a veure amb la cooperació o, com en aquest cas, amb malalties;
indica que, entre més, formen part del Consell l’Agència de Salut Pública i
fundacions vinculades a diversos objectius, alhora que valora positivament
l’instrument que ofereix aquesta fundació per sensibilitzar sobre la malaltia en
l’àmbit escolar.
La Sra. CAPDEVILA agraeix la predisposició del govern municipal i que s’accepti
la participació de la Fundació ACE en el Consell.
La Sra. ORTIZ es ratifica en el compromís i convida la Fundació a formar part del
Consell d’Innovació Pedagògica i en la tasca amb les escoles.
5.(M1519/6467) Que el Govern municipal compri la peça F dels terrenys de les
Casernes de Sant Andreu per tal de començar a tirar endavant els projectes que es
considerin més urgents i, que d'aquesta manera, les veïnes i veïns de Sant Andreu Nord
puguin començar a veure resoltes algunes de les mancances que pateixen. La Sra.
BENEDÍ indica que el 2004 els terrenys situats a les casernes de Sant Andreu van ser
venuts al Consorci de la Zona Franca, entitat que presideix l’Alcaldessa, i el Sr. Jordi
Cornet com a president del comitè executiu, alhora que representant de l’estat en
aquest consorci.
Precisa que el Consorci va autoritzar la cessió de 5.000 metres quadrats i d’un local i
un bar gratuïtament a l’Hemandad de antiguos caballeros legionarios perquè hi
dugessin a terme les seves activitats, que consisteixen en desfilades d’armats o
processons amb el crist de la Buena Muerte, davant dels ulls atònits dels escolars de
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primària i d’ESO del centre veí al solar; afegeix que en local i el bar esmentats hi tenen
fotos de Franco, Millán Astray i de la Legión, a més d’autoritzar reunions de la
ultradreta al local.
Fa avinent que els veïns i veïnes de Sant Andreu, mitjançant una comissió de
seguiment creada per fiscalitzar el desenvolupament de l’àmbit de les casernes,
demanaven i continuen demanant que s’hi facin equipaments en comptes de mantenir
cedits els terrenys als legionaris, i per això, i després de fer la reparcel·lació anunciada
en la comissió de seguiment el febrer passat, demanen que es compri l’esmentat solar
de les casernes per començar a tirar endavant el projecte; reclamen que es consideri
una actuació urgent i que decideixi la comissió de seguiment de Casernes de Sant
Andreu.
La Sra. ALCALDESSA comparteix en nom del govern la preocupació expressada per
la regidora, i subscriuen la dels veïns i veïnes del barri per les activitats que realitza
l’Hermandad de antiguos caballeros legionarios al solar, ja que no comparteixen els
seus valors ni tampoc consideren adequades les activitats que hi desenvolupen, i així
ho han fet saber reiteradament al Consorci de la Zona Franca a fi que cancel·li la cessió
de l’espai a l’esmentada organització.
Això no obstant, afirma que cada vegada que no els agradi una determinada activitat
no ho poden resoldre a cop de talonari, ni comprar cada terreny on s’hi fa alguna
activitat que deploren. Així doncs, quant a la necessitat d’equipaments per al barri i
que consten en el conveni que van establir amb el Consorci, indica que ja tenen els
treballs d’organització i està previst dedicar-hi deu milions d’euros els propers dos
anys.
Altrament, quant als terrenys cedits pel Consorci als legionaris, només els queda
d’insistir a aquest òrgan perquè finalitzi la cessió provisional, com ja fa temps que fan.
La Sra. BENEDÍ interpreta per la resposta de l’Alcaldessa que no els accepten el prec.
Observa que la bona voluntat del Districte de Sant Andreu és provada, però remarca, i
al·ludeix literalment a la publicació del conveni a la Gaseta Municipal el 26 de juny
de 2017 en relació a l’espai de Casernes, que les parts realitzaran els seus millors
esforços als efectes de consensuar la promoció de l’equipament sobre la parcel·la.
Subratlla que estan parlant d’una peça imprescindible, i que aquest ajuntament, quan
vol, compra, per tant entén que l’argument de l’Alcaldessa és només una excusa.
La Sra. ALCALDESSA indica que el 2 de desembre de 2015 es va signar un acord
d’intencions amb el Consorci de la Zona Franca per reactivar l’organització de les
casernes de Sant Andreu, que és una prioritat per al Districte i per al govern. Precisa
que l’esmentat acord implica que l’Ajuntament assumeix la reorganització, i el
Consorci cedeix sòl per a equipaments, i en aquest sòl que serà municipal hi està
prevista la construcció de dos edificis d’habitatge dotacional per a gent gran, un
centre cívic i una escola bressol. I indica que en aquests mateixos terrenys de
casernes, l’Ajuntament disposa de sòl d’equipament per construir-hi un
poliesportiu, un casal per a gent gran, un edifici d’habitatge dotacional i un
d’administratiu.
Per tant, ratifica que els equipaments ja hi tenen espai, i que tenen pressupost per a
la seva organització, i reitera que allò que no poden fer és comprar un terreny perquè
les activitats que s’hi fan no els agraden, però assegura que faran tanta pressió com
convingui perquè finalitzi la cessió per part del Consorci de la Zona Franca. I diu
que confia a comptar amb la complicitat del grup d’ERC, també per abordar la
governança del Consorci de la Zona Franca, que és una anomalia absoluta que
atempta contra la sobirania de la ciutat –ara com ara és una delegació de l’estat–, i
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on l’Ajuntament hi hauria de tenir molt més paper que no pas té.
NO S’ACCEPTA el prec en debat. Del Grup Municipal del PP:
6.-

(M1519/6453) Que el Govern municipal promogui la creació d'una comissió o un
grup de treball per tal de determinar el calendari de constitució del cos auxiliar de
la Guàrdia Urbana, les seves funcions i el seu desplegament a la ciutat.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència a la petició del seu grup en la darrera
sessió de la comissió de Presidència en el sentit de reclamar al govern municipal
que constitueixi una comissió o grup de treball per determinar el futur del cos
auxiliar de la Guàrdia Urbana, previst a la Carta Municipal, i que justifica reiterar
avui atesa la importància que li atorguen, i perquè el govern pugui reconsiderar el
seu rebuig a aquella petició.
El Sr. PISARELLO remarca que tots els grups van votar en contra de la proposta
en comissió, tret de l’abstenció del grup Demòcrata, per tant, no entén quin sentit
reiterar avui la demanda.
Considera que el regidor sap que aquest cos auxiliar no podria complir amb les
funcions principals de la guàrdia urbana, i que segons la llei només poden ajudar al
control de les zones d’aparcament. En aquest sentit, indica que els 990 agents de
BSM que gestionen les àrees d’estacionament regulades seran considerats com a
agents d’autoritat a efectes de la seva seguretat jurídica.
Pregunta, per tant, quin és el sentit de la proposta.
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ es mostra perplex perquè considerava que el sentit ja
havia quedat clar en comissió, i per aquest motiu no entenien el rebuig.
Puntualitza que no demana la constitució immediata del cos auxiliar de la guàrdia
urbana, sinó que es creï una comissió que estudiï les funcions que ha d’exercir i el
desplegament d’un calendari. Insisteix que la constitució d’aquest cos auxiliar és
una obligació d’aquest ajuntament en base a dues lleis, d’una banda la Carta
Municipal i, d’altra banda, la llei de règim especial de Barcelona. Per tant, entén
que allò que li vol fer saber el Sr. Pisarello és que el govern no pensa complir la llei,
ni tan sols la Carta Municipal de Barcelona que va promoure aquest ajuntament.
Pregunta per què no estan d’acord, i demana que no els responguin perquè el cos
auxiliar aniria en detriment del necessari increment d’efectius de la guàrdia urbana,
cosa que no és certa. Remarca que el seu grup demana les dues coses, i considera
que el cos auxiliar rellevaria els agents de fer altres funcions en benefici del seu
paper com a policia de seguretat i convivència, i prevenció.
Alerta de la paradoxa que significa que a Barcelona hi cohabitin vigilants de zones
d’aparcament Blava i Verda –agents de parquímetres–, agents cívics i la possibilitat
que s’hi incorporin agents turístics i, a canvi, no hi hagi agents auxiliars de la
guàrdia urbana, quan estan previstos per la Carta Municipal i també a la llei de
cossos i forces de l’estat.
El Sr. PISARELLO observa que el discurs del Sr. Fernández Díaz li fa pensar amb
el de la primera ministra britànica, que ha estat a punt de perdre les eleccions arran,
entre moltes altres coses, per les retallades en polítiques de seguretat.
Recorda, en aquesta línia, que el ministre d’Interior de l’estat s’ha hagut de fer
pregar per convocar la Junta de Seguretat a Catalunya; o l’impediment de la
incorporació de nous mossos d’esquadra, amb una reducció dràstica del nombre de
places a convocar, o que el ministeri de Foment impedeix que el Port augmenti la
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plantilla de policia portuària, i el Sr. Montoro dificulta el reforç de la plantilla
municipal, en aquest cas concret de la Guàrdia Urbana.
Per tant, considera que seria una hipocresia acceptar aquest prec, atès que el govern
del PP atempta constantment contra la seguretat i, per tant, no el troba creïble.
NO S’ACCEPTA el prec en
debat. Del regidor no adscrit:
7.-

(M1519/6460) Que el Govern municipal estudií la possibilitat de constituir una
comissió de nomenaments, formada per representants de les forces polítiques
presents al Plenari del Consell Municipal en la que, en els processos de nomenament
dels alts càrrecs del Govern municipal, aquests puguin comparèixer a fi de conèixer
i valorar tant el seu nivell de competència com el seu projecte.
El Sr. ARDANUY indica que el seu prec demana que s’estudiï la possibilitat de
constituir una comissió de nomenaments, integrada per representants de les forces
polítiques del consistori, a fi que en els processos de nomenament dels càrrecs del
govern municipal es pugui sol·licitar la compareixença per valorar els currículums
i els projectes de les persones aspirants al càrrec.
Valora que es tracta d’una mesura de bon govern i bona pràctica que fomenta la
transparència de l’acció de govern.
El Sr. BADIA avança que accepten el prec amb l’esperit de fomentar la
transparència que ha apuntat el regidor.
Fa avinent que actualment disposen d’un grup de treball a Recursos Humans per fer
el retorn de tots els nomenaments en els àmbits directius i d’alta direcció i, per tant,
han de valorar si la seva actuació és suficient, i la manera de complementar aquest
grup de treball.
Observa que altres administracions disposen de procediments semblants, com en el
cas del Parlament de Catalunya, tot i que es redueix als càrrecs d’alt relleu
institucional com ara el Síndic de Greuges o els membres de la Sindicatura de
Comptes.
Finalment, posa en relleu que l’estatut del treballador impedeix la participació dels
agents polítics en l’elecció dels càrrecs directius, de manera que tampoc no podrien
acabar de trobar un encaix. Afegeix, però, que atès que estan parlant de valorar la
possibilitat de trobar un encaix possible, reitera que accepten el prec del Sr.
Ardanuy.
El Sr. ARDANUY agraeix la bona predisposició expressada pel Sr. Badia, i es posa
a disposició seva per analitzar models d’altres administracions que duen a terme
aquest seguiment de nomenaments.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

1.-

(M1519/6461) Quines mesures prendrà l'Ajuntament de Barcelona per solucionar
els problemes d'infraestructures, de personal i d'atenció als pacients a l’Hospital del
Mar?
La Sra. BARCELÓ fa referència a la recent inauguració de la remodelació del nou
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servei d’urgències de l’Hospital del Mar, després de cinc anys de paralització de les
obres, i recorda que aquest ajuntament forma part del Consorci del Parc de Salut
Mar.
Apunta que hi ha mancances en la infraestructura recent inaugurada per a les
persones amb diversitat funcional i, a fi d’il·lustrar-ho, mostra unes fotografies de
la rampa d’accés a urgències i d’altres deficiències de disseny per permetre la
mobilitat d’aquestes persones, entre les quals les portes dels lavabos, l’altura dels
mostradors, o l’amplada d’alguns passadissos. Alhora que també posa en evidència
els col·lapses que s’han produït en el servei d’urgències la mateixa setmana passada.
En conseqüència, atès que aquest ajuntament forma part del Consorci, pregunta què
pensa fer davant d’aquestes circumstàncies.
La Sra. ORTIZ entén que la pregunta fa referència, d’una banda, a la revisió dels
aspectes d’accessibilitat, i reconeix que en qualsevol obra sempre hi ha un procés
de reajustament, tot i que defensa que l’Hospital del Mar és un edifici clarament
accessible i que ha millorat amb les obres, tot i que calgui revisar alguns aspectes,
com ja ha dit.
Precisa que la reforma de la rampa d’accés es farà durant els mesos de juliol i agost;
igualment, avança que també es revisaran altres elements d’accessibilitat que ha
esmentat la regidora Barceló.
Quant als col·lapses que ha referit, assenyala que la plantilla del centre –que
recentment s’ha incrementat de trenta persones– és competència de la Generalitat,
i manifesta que han demanat en els espais de cogovernança que s’incrementi per
donar un millor servei.
La Sra. BARCELÓ creu que, en aquest cas, s’havia d’haver actuat abans que
succeeixin les coses; i remarca que l’Ajuntament, com a part integrant del Consorci
Parc de Salut Mar, ha aportat a aquesta actuació 34 milions d’euros d’un total de
76. Pregunta, per tant, què ha fet aquesta administració al Consorci, si és que s’ha
limitat a ser-ne convidada de pedra, atès que la seva obligació era revisar la gestió
de les obres i potser no haurien arribat al lamentable resultat de les dificultats en
l’accés per a persones amb mobilitat reduïda. Retreu que s’excusin amb l’argument
que qualsevol obra nova té defectes que cal polir; i subratlla que l’aportació de 34
milions d’euros els hi hauria d’haver implicat molt més.
Reclama, doncs, que se solucionin els problemes referits amb immediatesa, i també
que el govern municipal pressioni la Generalitat perquè incrementi la plantilla de
l’Hospital del Mar, ja que aquest ajuntament, en el marc del Consorci, ha de
defensar els interessos de la ciutadania.
La Sra. ORTIZ pregunta a la Sra. Barceló si ha visitat l’Hospital del Mar i el nou
servei d’urgències, i entén que una cosa és ensenyar una foto fora de context i una
altra diferent valorar la globalitat de la intervenció, que assegura que no es pot
qualificar de lamentable, com acaba de fer la regidora, tot i que admet novament
que cal revisar alguns aspectes.
Del Grup Municipal del PP:
2.-

(M1519/6454) Com valora el Govern municipal l'abast i el procediment
d'adjudicació de subvencions i de contractació menor de serveis de l'Ajuntament de
Barcelona l'any 2016?
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta que de l’examen dels comptes municipals de
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l’exercici de 2016 se n’extreuen diverses conclusions, entre les quals fa referència
a la confirmació que s’ha abusat de la contractació a dit – concreta que afecta el
96% dels contractes–. Pregunta a l’Alcaldessa, doncs, on és el canvi que va
prometre en la contractació municipal, amb respecte ple als principis de
transparència, lliure concurrència i igualtat d’oportunitats.
Indica que una segona conclusió d’aquell examen és l’increment de les partides
destinades a subvencions –un 24% per sobre de les previsions pressupostàries–, i
que el 52% –16 milions d’euros– de l’import total en subvencions es concedeix de
forma directa, algunes amb observacions greus per part de la Intervenció.
Pregunta a l’Alcaldessa com valora l’adjudicació de la contractació de serveis
menors i la concessió de subvencions d’aquest ajuntament el darrer exercici.
La Sra. ALCALDESSA confirma que en fa una valoració positiva, atès que els
darrers dos anys s’ha reduït la discrecionalitat en les subvencions i s’ha augmentat
la concurrència. Precisa que del 2014 a dia d’avui, s’ha produït una reducció
dràstica de les subvencions directes i convenis del 48%, alhora que es prenen
mesures perquè qualsevol subvenció que no estigui consignada nominativament
s’articuli via conveni.
Afegeix que també ha augmentat la transparència en les contractacions, i remarca
que quan van arribar al govern no hi havia cap informe de situació de la
contractació, de manera que una de les primeres coses que van fer va ser va ser un
informe de contractació municipal 2014-2015; i posa en valor que ha estat aquest
govern qui ha detectat, quantificat i publicat al web de transparència la inflació de
la contractació en menor directa amb proveïdors que acumulaven anualment més
d’un milió d’euros amb contractes d’aquesta mena. Destaca que, arran d’aquesta
confirmació, han actuat amb rapidesa modificant les bases d’execució del
pressupost del 2016 en el sentit d’establir límits per proveïdor en la modalitat de
contractació menor directa, eliminant que un adjudicatari pugi acumular contractes
menors per valor de més d’un milió d’euros. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ retreu a
l’Alcaldessa no haver complert el compromís relatiu als límits en les contractacions
d’empreses, que es va establir en dos-cents mil euros en obres, i cent mil en serveis
i subministraments.
Quant a les contractacions directes, denuncia que en alguns casos s’han concedit
amb greus observacions de la Intervenció, que fins i tot podrien arribar a qüestionar
la seva validesa. I subratlla que aquestes concessions directes només es poden fer
en casos excepcionals, i que el govern les usa regularment, de manera que
converteix allò excepcional en habitual; recorda que no les fan per concurs, com
tocaria; tampoc no acrediten l’interès públic, social o econòmic, i hi inclouen
partides de personal quan els cal una contractació específica que no sempre és
transparent.
Qüestiona la legalitat d’algunes subvencions, i avança que així ho faran constar en
les al·legacions al Compte General; i a més, denuncia la coincidència en aquest
modus operandi amb el que denomina una incubadora d’entitats i projectes
vinculats a Barcelona en Comú, als lobbys de les samarretes de colors, que finança
aquest govern.
La Sra. ALCALDESSA es remet a la rèplica del Sr. Pisarello arran d’un prec del
grup del PP, en què li demanava que no els donés lliçons en contractació i en matèria
de seguretat atesa l’actuació de la seva formació al govern de l’estat; i rebla que
tampoc en matèria de transparència en la contractació i de possibles corrupcions; i
posa en valor el salt qualitatiu que ha fet aquest govern municipal en matèria de
transparència, en la millora de la contractació i la lluita contra la corrupció.
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Admet que hi ha marge de maniobra, i assegura que treballaran sempre per millorar
la transparència i la contractació en aquest ajuntament, però refusa les lliçons que
en aquestes qüestions els vulgui donar el PP, i aprofita per citar la dita “piensa el
ladrón que todos son de su condición”, i defensa que ha entrat gent decent a les
institucions, cosa que només acaba de començar.
Del Grup Municipal de la CUP:
3.-

(M1519/6457) Pensa el govern d'aquest ajuntament adoptar mesures davant el
desbordament del transport públic provocat per la massificació turística?
La Sra. LECHA fa referència a què en la darrera sessió de la comissió de Mobilitat
es va parlar dels autobusos discrecionals, i manifesta que la preocupació del seu
grup és que l’afluència de turisme durant l’estiu s’incrementa encara més que la
resta de l’any. Destaca que dels trenta milions de turistes que entren anualment a la
ciutat una gran part hi arriba en autocar, o bé utilitzant el transport públic.
Remarca que el principal problema és que hi ha determinades línies de metro, les
que van a llocs molt turístics com ara el Parc Güell, la Sagrada Família o a les
platges, que estan col·lapsades, cosa que obliga els usuaris habituals ha haver de
deixar passar un comboi rere l’altre per impossibilitat d’entrar-hi. Constata que
aquest fenomen fa un parell d’anys que s’ha fet molt evident. Afegeix que els carrils
bici, malgrat l’esforç del govern per ampliar-los, també estan saturats per les
bicicletes de lloguer que els ocupen, normalment en grups nombrosos.
En conseqüència, confirma que el desplaçament en transport públic per la ciutat es
dificulta molt; alhora que les polítiques per la reducció de la contaminació
potenciant l’ús del transport públic i altres alternatives al vehicle privat esdevenen
ineficaces arran de tota aquesta massificació. I, en aquest sentit, formulen la
pregunta sobre les mesures que té previstes el govern per aconseguir que el transport
públic sigui realment eficient i confortable per a la ciutadania.
Fa notar, igualment, que els títols de transport estan subvencionats amb els impostos
de la ciutat i de l’àrea metropolitana, dels quals se’n beneficia àmpliament el
turisme.
La Sra. VIDAL assenyala que aquesta qüestió que planteja el grup de la CUP també
preocupa molt el govern de la ciutat, i subscriu que la massificació del transport
públic és conseqüència de l’auge del turisme a Barcelona. Per tant, confirma que el
primer que fan és atacar les causes i no només les conseqüències.
Destaca, però, que es fa imprescindible incrementar la capacitat del transport públic,
i enguany s’han invertit 1,2 milions d’euros provinents de la taxa turística que
proporcionaran més de disset mil hores de servei extra d’autobusos des de l’abril a
l’octubre, i no només durant els mesos d’estiu, ja que la temporada alta a Barcelona
s’ha ampliat molt al llarg de l’any.
Pel que fa al metro, indica que durant l’estiu ja fa temps que es fan contractacions
específiques per cobrir les vacances de la plantilla, però resulta evident que cal
incrementar el servei, per la qual cosa demana la col·laboració de les
administracions per adquirir més trens; en conseqüència, reivindica la necessitat
d’aquest ajuntament de gestionar la totalitat de la taxa turística de la ciutat; i aprofita
per recordar a la regidora que el grup parlamentari de la CUP s’hi va oposar.
La Sra. LECHA torna a fer referència a la subvenció dels títols de transport i, quant
a les disset mil hores de servei extra d’autobús, recorda a la Sra. Vidal que ja fa
temps que es fan.

Ref: CP 7/17
V: 14/07/17

PAG. 82

La Sra. VIDAL replica que no fa temps que s’han posat aquestes disset mil hores
extra, i puntualitza que les ha instaurades el govern municipal en base a la taxa
turística havent d’esmerçar molt d’esforç per obtenir-la; i augura que hauran de
continuar fent-ne, d’esforços, però també la resta d’administracions.
Quant al finançament dels títols de transport, està d’acord que s’ha d’anar cap a un
finançament que penalitzi els usos esporàdics i que afavoreixi i bonifiqui l’ús
habitual, i precisa que això ho donarà la T-Mobilitat si són capaços d’establir un
sistema tarifari adequat.
4.-

(M1519/6459) Quins terminis es marca l'Ajuntament per a fer efectives les
declaracions realitzades respecte l'ordre de precinte i fer efectiu doncs el tancament
del CIE?
La Sra. ROVIRA recorda que segons va comunicar el Sr. Asens fa uns mesos, el
CIE no comptava amb la llicència que pertocava i no complia amb la reglamentació
en matèria de seguretat i salut, i tan sols tenia permís com a comissaria de la policia
nacional, quan en realitat exerceix de presó de pobres.
Indica que tot i l’expedient obert per aquest ajuntament, el ministre de
“clavegueres” va ordenar la reobertura del CIE el mateix dia que es va tancar per
demostrar qui manava, i el Tinent d’Alcaldia Asens va declarar a la premsa que
prendrien un seguit de mesures coercitives com una multa i el precinte del centre.
Posa de manifest que per al seu grup el CIE no s’ha de tancar per una qüestió
purament administrativa, sinó també per una qüestió política, i és que no es pot
permetre l’empresonament de persones senzillament per una falta administrativa; i
posa en relleu que això no només ho expressa la voluntat popular, sinó que també
el Parlament de Catalunya i el Plenari del Consell Municipal.
Tanmateix, creu que està ben clar que mentre es mantinguin en la presó de pobles
que és l’estat espanyol difícilment podran decidir el tancament del CIE.
Dit això, i retornant al terreny administratiu, precisa que allò que volen saber amb
aquesta pregunta és quins són els terminis per aplicar una multa per la reobertura
del CIE, i quins per aplicar el precinte, així com les conseqüències per no permetre
l’entrada al centre dels tècnics municipals; quines són les vies judicials que, a banda
de la multa i el precinte, emprendrà finalment aquest ajuntament. Observa que sobre
aquesta qüestió el govern ha generat molts titulars i ha fet moltes declaracions, i
creu que ara és moment que tot això no quedi només en declaracions d’intencions,
i que les esperances generades no acabin en un gerro d’aigua freda en totes les
persones que han dipositat la seva fe en les declaracions esmentades.
Assegura que el seu grup té clar que el CIE s’acabarà tancant si hi ha suficient
contrapoder al carrer.
El Sr. ASENS constata que la regidora ha explicat el full de ruta, tal com el govern
també el va explicar des de bon principi. Reitera que el CIE no compta amb la
llicència que pertocaria una vegada van canviar l’activitat de comissaria a centre
d’internament, i tampoc no tenien l’informe favorable de bombers, motiu pel qual
van dictar l’ordre de cessament de l’activitat i, posteriorment, la de precinte.
Puntualitza que no és l’ordre de precinte i multa com ha dit la regidora Rovira, sinó
que es tracta de dues ordres distintes, i que el govern va votar per l’ordre de precinte,
i hi havia un temps per complir-la que ha prescrit; alhora que tampoc no van recórrer
a l’odre de cessament, amb la qual cosa esdevé ferma.
Subratlla que és un fet inqüestionable que el CIE havia de tenir llicència, i per tant
actualment està en situació d’il·legalitat, i és feina dels tribunals ara determinar si
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aquesta situació és suficient per al tancament. Per aquest motiu, avança que
presentaran els propers dies una demanda al jutjat contenciós de l’Audiència
Nacional, però explica que prèviament han fet el tràmit obligatori de requeriment a
la Secretaria d’estat de seguretat, i quan el juliol s’esgoti el termini que té per
respondre interposaran la demanda.
Comparteix l’esperança expressada per la Sr. Rovira que el CIE es tancarà, que
entén que és un objectiu clarament compartit.
d) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
Únic.- (M1519/6472) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la
proposició aprovada per unanimitat en el Consell Municipal del mes de març de 2017
(M1519/5927) amb el següent contingut: El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.
La creació d'una comissió no permanent d'estudi de les diferents solucions tècniques
per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les
places de Francesc Macià i les Glòries, d'acord amb els paràmetres següents: 1.1
Objecte de la comissió: Estudiar i avaluar totes les solucions tècniques per la
connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc
Macià i les Glòries, prenent en consideració totes les alternatives possibles, inclosa la
integració de la D30 en la Nova Xarxa de Bus totalment implantada. Més
específicament, la comissió haurà de: a) Avaluar tots els estudis efectuats per
l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions competents, amb la finalitat de
calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de transport públic a
l’Avinguda Diagonal, així com els costos d’infraestructura, interessos que se’n derivin,
tarifa tècnica, etc... b) Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i
el Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció. c) Avaluar el “Projecte
executiu de l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària unificada”
adjudicats per BIMSA, actualment en redacció. d) Avaluar qualsevol altre estudi,
informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com
els que s’encarreguin a demanda de la Comissió o qualsevol altra entitat que, a parer
dels membres de la comissió, es consideri d’interès per l’anàlisi de l’objecte de la
mateixa. e) Estudiar i avaluar els costos de totes les opcions de gestió de les xarxes de
tramvia actualment existents, així com de la seva possible ampliació, incloent els
mecanismes que caldria aplicar per garantir-ne la titularitat i gestió 100% públiques i
l’impacte econòmic en TMB que tindria la unió dels tramvies per la Diagonal. 1.2
Composició: la comissió d'estudi serà presidida per un regidor de l'Ajuntament escollit
pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l'Alcalde (art. 39 ROM) i estarà
integrada per dos regidors de cada un dels grups municipals del Consistori. 1.3 Règim
de funcionament: la periodicitat de les reunions s’establirà en el marc de la pròpia
comissió i el calendari de treball serà d’un màxim de 6 mesos, la comissió prendrà els
acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà
requerir la presència de persones que consideri adients per al compliment de la seva
comesa, d'acord amb criteris anàlegs als establerts a l'article 39 ter del ROM. 1.4 La
comissió no permanent d'estudi s'extingirà un cop estudiades totes les alternatives i
s’hagi acomplert el calendari de treball, proposant unes conclusions que hauran de ser
debatudes i aprovades al Plenari del Consell Municipal.
El Sr. FORN observa a la Sra. Sanz que cada vegada que el seu grup formula una
pregunta de seguiment, el govern fa un pas més pel que fa constitució de la comissió
aprovada el març d’enguany, que es va constituir el maig, i fins ara no se’ls ha convocat
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a una primera reunió per parlar del reglament.
Afirma que no entenen que després de tres mesos d’haver aprovat la constitució de
l’esmentada comissió encara no s’hagi reunit ni una sola vegada, metre que,
paral·lelament, el govern va presentant projectes i fa veure davant de l’opinió pública
que tot està decidit i en marxa.
Reitera el compromís pactat amb el govern i expressat en la creació de la comissió,
que hi donaven suport a fi de discutir quina era la millor alternativa en base a tots els
estudis, inclòs el darrer. Altrament, manifesta que no volen que s’allargui el debat més
del compte, ni que els prenguin el pèl i que aquesta comissió no serveixi de res.
La Sra. SANZ recorda que aquesta mateixa setmana l’ATM ha presentat els estudis
informatius, i malgrat el que diguin, assegura que el govern sempre ha estat disposat a
establir aquesta comissió d’estudi que va impulsar el grup Demòcrata, i que just
aquesta mateixa setmana el seu president, el Sr. Ardanuy, ha notificat a tots els
membres una proposta de funcionament per acordar en la primera reunió, que es farà
la setmana vinent.
Diu que considera un encert poder disposar de tota la informació en aquesta primera
reunió, i que els estudis presentats s’hagin aprovat inicialment en el marc de l’ATM,
i que a partir d’ara s’obri el període d’exposició pública i al·legacions, fet que
permetrà fer el debat rigorós que mereix el projecte. Adverteix que tenen molta feina
per endavant a fi d’enllestir la xarxa de tramvia.
El Sr. FORN discrepa amb què la comissió serveixi per acabar la xarxa de tramvia,
sinó que ha de servir per estudiar la millor connexió en transport públic per la
Diagonal. I considera que no van bé si confonen l’objectiu per al qual es va crear la
comissió.
Confia que si a partir d’ara agafen un cert ritme les coses aniran millor, ja que fins
ara no ha esta així.
La Sra. SANZ replica que espera que el grup Demòcrata aprofiti l’oportunitat que
té amb aquesta comissió per deixar de banda el sectarisme i els apriorismes
ideològics envers aquest projecte, i abordar-lo amb debat i rigor, tal com ha fet el
govern de la Generalitat, del qual recorda que en forma part el partit del Sr. Forn.
MOCIONS
M1.-

PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec del Regidor d’aquest
Ajuntament presentada per l’Im. Sr. Josep Garganté Closa, i trametre certificació
del present acord a la Junta Electoral Central als efectes d’atribució de l’esmentada
vacant al candidat que correspongui de la llista electoral de la CUP Capgirem
Barcelona.
S’APROVA per unanimitat la moció precedent, havent-se’n apreciat la urgència a
la Junta de Portaveus.

M2.-

DESIGNAR l’Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera representant de
l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà.
S’APROVA la moció precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira,
després d’haver-se’n apreciat la urgència per unanimitat.
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M3.-

MODIFICAR l’acord de creació de la Comissió d’investigació sobre diferents
actuacions de la gestió del període 2011-2015 que han estat o estan subjectes a
investigació per part de la fiscalia, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 26
de maig de 2017, en el sentit que: on diu “... La Comissió estarà constituïda per un
membre de cada grup municipal...”, hi ha de dir “...La Comissió estarà constituïda
per dos membres de cada grup municipal...”; i mantenir inalterats la resta de
pronunciaments.
S’APROVA per unanimitat la moció precedent, després d’haver-se’n apreciat la
urgència també per unanimitat.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Única.En els darrers mesos, un ampli nombre d’entitats culturals, equipaments
i organismes públics o privats inqüestionablement vinculats a la prestació de serveis
públics, han estat objecte d’inspeccions fiscals que qüestionen la gestió de l’IVA que
aquests organismes han realitzat en els darrers anys. La raó d’aquestes inspeccions es
fonamenta en una línia d’interpretació - sustentada des de la Delegació d’Hisenda de
Barcelona i progressivament estesa a altres Delegacions de l’Estat-, per la qual es
considera que les transferències i subvencions que reben aquests equipaments i
organismes estan indissociablement vinculades al preu dels serveis prestats.
Aquesta nova interpretació del funcionament de l’IVA no obeeix a una indicació
funcional del Ministeri d’Hisenda sinó a una línia interpretativa realitzada directament
des de les delegacions provincials.
La derivació d’aquesta interpretació suposaria considerar que qualsevol transferència
municipal porta incorporat l’IVA corresponent, el que implicaria un tractament
d’aquest impost totalment diferent del practicat unànimement pel conjunt de les
administracions espanyoles en els darrers anys.
A causa d’aquestes inspeccions, s’han produït diverses liquidacions de l’AEAT i
propostes de liquidació que obliguen a fer pagaments a Hisenda i que, òbviament,
condicionen els retornaments diferencials d’IVA suportat i no repercutit en els darrers
exercicis.
Les conseqüències que es deriven d’aquesta actuació posen en qüestió la sostenibilitat
financera d’aquests serveis públics i, òbviament, el model de finançament del sector
cultural públic, a la vegada que amenacen seriosament la viabilitat de molts projectes
associatius i privats clarament vinculats a la prestació de serveis públics,
conseqüències que representen un encariment de la cultura equivalent a l’IVA de les
subvencions.
.
Alhora, aquesta situació posaria en risc especialment molts projectes, equipaments i
manifestacions artístiques a Barcelona, que porten a terme una tasca imprescindible i
que són vertebradors del nostre teixit cultural i social.
Atès aquest conjunt de circumstàncies, l’Ajuntament de Barcelona ha demanat el
corresponent informe jurídic, del qual se’n deriva una evident disconformitat amb la
interpretació que es realitza des de la Delegació d’Hisenda respecte de l’aplicació de
l’IVA.
Aquest informe estableix, de manera fefaent, que no es poden considerar com a
subvenció al preu les transferències econòmiques per a la prestació de serveis públics
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que no alteren els preus de mercat o que no provoquen competència deslleial respecte
de l’activitat privada.
Atès que es indiscutible la necessitat de cercar un criteri d’aplicació de l’IVA acceptat
per tothom de cara al futur.
És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell
Plenari de l’Ajuntament acorda la següent Declaració Institucional:
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Que es
realitzin els canvis necessaris de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, per precisar la interpretació i diferenciar entre les subvencions
vinculades al preu i les aportacions realitzades per les Administracions Públiques per
a la gestió de serveis públics. 2. Instar al conjunt de les forces polítiques amb
representació al Congrés dels Diputats a portar a terme aquest canvi normatiu el més
aviat possible. 3. Instar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a treballar
sobre les inspeccions en curs per a trobar una solució tot esperant que s’aprovi el citat
canvi normatiu. 4. Aplicar el criteri de dispensa de garantia previst en la llei pels
serveis públics davant qualsevol reclamació d’Hisenda fins que el sistema de gestió de
l’IVA estigui definitivament aclarit. 5. Comunicar al conjunt de les Institucions
públiques catalanes, els organismes i les entitats afectades aquesta resolució, per tal
d’incrementar la fortalesa de la demanda que realitzem als efectes de trobar una solució
satisfactòria a un problema tan greu.
S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Collboni,
amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals i del Sr. Ardanuy, excepte
el de la CUP-Capgirem Barcelona.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les setze
hores.
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