GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

12 de Gener del 2018

Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 24 de novembre de 2017.
A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia
vint-i-quatre de novembre 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'Alcaldia, Gerardo
Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims.
Srs. regidors i les Imes. Sres. regidores, Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando,
Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia
Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i
Payà, Mercè Homs i Molist, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond
Blasi i Navarro i Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra
López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco
Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i
Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni
Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña,
Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José
Lecha González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura 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 la Ima. Sra. Francina Vila i Valls.

Es donen per llegides les actes de la sessions anteriors, celebrades el 26 d’octubre i
el 2 i 3 de novembre de 2017, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els
membres del Consistori; i s'aproven.
PART INFORMATIVA
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
a.1) Despatx d'ofici ordinari
1. Decret de l’Alcaldia, de 26 d’octubre de 2017, que assigna, de conformitat amb
allò disposat a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores
i cinc minuts.
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Local i a l’article 11.2 ROM, a la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura el règim de
dedicació parcial amb un percentatge del 85%, amb les retribucions establertes a
l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors de
l’oposició i efectes des del dia 12 d’octubre de 2017.
2. Decret de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que designa el Sr. Eduard Vicente
Gómez representant de l'Ajuntament de Barcelona en la Molt Il·lustre Administració
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en substitució del Sr. Francesc Xavier
Burón Cuadrado.
3. Decret de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que nomena el Sr. Eladi Torres
González, director executiu de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació de
l’Institut Municipal de Serveis Socials com a substitut del Sr. Jordi Sánchez Masip,
Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en l’exercici de les funcions que li
són atribuïdes per l’article 12 dels seus Estatuts, durant el període comprès entre el
6 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
4. Decret de l’Alcaldia, de 6 de novembre de 2017, que decreta els serveis mínims
per tal de cobrir les necessitats de determinats serveis públics municipals per
garantir els serveis considerats essencials per a la comunitat atesa la convocatòria de
vaga general formulada per la Intersindical-CSC.
5. Decret de l’Alcaldia, de 9 de novembre de 2017, que crea la Comissió del Padró
municipal d’habitants, com a instància responsable de la direcció i coordinació de la
gestió dels procediments i de les dades que l’integren; fixa les seves funcions i
determina la seva composició.

7. Decret de l’Alcaldia, de 9 de novembre de 2017, que aprova provisionalment les
variacions de les dades del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener
de 2017 i de la qual resulta una població de dret de 1.624.832 habitants, sense
perjudici de les variacions motivades per les tasques de control pròpies de l’Institut
Nacional d’Estadística.
8. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que nomena el Sr. Albert Viladot
i Solé membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en substitució del Sr.
Joaquim Asensio Sala, amb efectes 21 de novembre de 2017.
9. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que designa les senyores Emilia
Andreu Almécija i Anabel Rodríguez Basanta membres del grup de treball de
drogodependències, en substitució respectivament dels senyors Josep M. Castiella
Viu i Josep M. Lahosa Cañellas.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

6. Decret de l’Alcaldia, de 9 de novembre de 2017, que té per objecte l’adopció de
les mesures de restricció del trànsit dels vehicles més contaminants durant l’episodi
ambiental de contaminació atmosfèrica, amb la finalitat de minimitzar els seus
efectes sobre la salut dels ciutadans i de restablir els nivells normals de qualitat de
l’aire.
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10. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que proposa a la societat
Barcelona de Serveis Municipals, SA, com a accionista de la societat Tractament i
Selecció de Residus, SA, elevar a la Junta General de l’esmentada societat la
designació del Sr. Pedro Sánchez Álvarez com a membre del Consell d’Administració
de Tractament i Selecció de Residus, SA en substitució de l’Im. Sr. Santiago Alonso
Beltrán.
Acords de la Comissió de Govern de 26 d’octubre de 2017:
Districte de Gràcia

12. (06-2016OS-0002) Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l'Ordenació Singular de la plaça del Sol, d’iniciativa municipal
en el sentit següent i en base als arguments que consten a l’informe jurídic
precedent: a) estimar l’al·legació presentada per l’Associació de comerciants i veïns
de la plaça del Sol en relació als errors detectats als establiments “El Dorado” i
“Kamoma” i, en conseqüència modificar la documentació gràfica de l’Ordenació
singular de la plaça del Sol. b) Estimar l’al·legació presentada pel Gremi de
restauradors de Barcelona també referida a l’establiment “El Dorado”. c) Desestimar
resta d’al·legacions presentades. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de
l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació singular de la plaça del Sol, segons el text que
figura com annex a la present proposta. Notificar el present acord als interessats que
han comparegut durant el tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text
íntegre de l’Ordenació singular de la plaça del Sol, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la Gaseta Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses.
Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
13. (06-20160S-0003) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de les plaça de la Virreina, d’iniciativa
municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic precedent. Aprovar
definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació
singular de la plaça de la Virreina, segons el text que figura com annex a la present
proposta. Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el
tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text íntegre de l’Ordenació singular
de la plaça de la Virreina, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
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11. (06-2016OS-0001) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de la plaça Revolució de Setembre de
1868, d’iniciativa municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic
precedent. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de
Terrasses, l’Ordenació singular de la plaça Revolució de Setembre de 1868, segons el
text que figura com annex a la present proposta. Notificar el present acord als
interessats que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. Publicar
l’acord i el text íntegre de l’Ordenació singular plaça Revolució de Setembre de 1868,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i a la pàgina web
de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, en compliment de l’article
80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
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Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al
Plenari del Consell Municipal.
14. (06-2016OS-0004) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de la plaça Rovira i Trias, d’iniciativa
municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic precedent. Aprovar
definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació
singular de la plaça Rovira i Trias, segons el text que figura com annex a la present
proposta. Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el
tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text íntegre de l’Ordenació singular
de la plaça Rovira i Trias, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al
Plenari del Consell Municipal.

16. (06-2016OS-0006) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de la plaça del Diamant, d’iniciativa
municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic precedent. Aprovar
definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació
singular de la plaça del Diamant, segons el text que figura com annex a la present
proposta. Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el
tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text íntegre de l’Ordenació singular
de la plaça del Diamant, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al
Plenari del Consell Municipal.
17. (06-2016OS-0007) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de la plaça Vila de Gràcia, d’iniciativa
municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic precedent. Aprovar
definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació
singular de la plaça de la Vila de Gràcia, segons el text que figura com annex a la
present proposta. Notificar el present acord als interessats que han comparegut
durant el tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text íntegre de l’Ordenació
singular de la plaça de la Vila de Gràcia, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la Gaseta Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge
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15. (06-2016OS-0005) Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Ordenació singular de la plaça del Nord, d’iniciativa
municipal, en base als arguments que consten a l’informe jurídic precedent. Aprovar
definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació
singular de la plaça del Nord, segons el text que figura com annex a la present
proposta. Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el
tràmit d’informació pública. Publicar l’acord i el text íntegre de l’Ordenació singular
de la plaça del Nord, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i a la pàgina web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al
Plenari del Consell Municipal.
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Urbà i Qualitat de Vida, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses.
Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
a.2) Despatx d’ofici de Cartipàs Municipal
1. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que nomena tinents/es
d’Alcaldia.
2. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que disposa el cessament de
membres de la Comissió de Govern.
3. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, que designa regidor/a dels
Districtes de: l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu.
4. Decret de l’Alcaldia, de 16 de novembre de 2017, de configuració de les Àrees de
Govern i sistema de delegacions.
5. Decret de l’Alcaldia, de 23 de novembre de 2017, de modificació de les
denominacions-ordinals de les tinències d’alcaldia tant en els decrets de delegacions
vigents com en d’altres decrets, també vigents.

El Sr. Pisarello manifesta que consideren un exercici de responsabilitat i de
transparència informar al Plenari del Consell Municipal, com a representant de la
sobirania de la ciutat, del nou Cartipàs arran del canvi de govern.
Es refereix a què fa dos anys els veïns i veïnes de la ciutat van emetre un mandat de
canvi, de diàleg i, també, d’aprenentatge d’aquells que no venien majoritàriament de
les institucions per conèixer el funcionament de la ciutat i les seves necessitats.
Confirma que això és el que han intentat fer aquests dos anys transcorreguts des de
l’inici del mandat i que continuaran fet d’ara endavant. Assenyala que han canviat les
prioritats de l’Ajuntament, han reforçat les polítiques socials, i han comprès molt bé
que Barcelona és una ciutat progressista, d’esquerres, que reclama aquestes
polítiques socials, però que, alhora, que Barcelona és moltes coses més i que el repte
de futur és fer-la capdavantera en àmbits com la innovació o la ciència; afirma que
són conscients que estan enmig d’una revolució tecnològica enormement important i
que, entre tots plegats, tenen l’obligació que aquests canvis reverteixin en polítiques
mediambientals més efectives, i també en polítiques d’inclusió social i culturals més
ambicioses.
Assenyala que tot això és el que han abordat el darrer any mig governant amb el
PSC, però també arribant a acords amb altres forces polítiques, que continuaran fent
fins a final del mandat.
Precisa que no entrarà en el detall del Cartipàs, però sí que es vol referir a la
voluntat que palesa de reforçar les àrees de Cultura, i de Promoció, Econòmica,
Empresa i Innovació, incorporant-hi com a comissionat Lluís Gómez, una persona
amb experiència a Barcelona Activa i Fira Barcelona, que ha treballat la
internacionalització, i que va tenir un paper remarcable al congrés Smart City Expo,
recentment celebrat a la ciutat, i on va demostrar que el canvi tecnològic és més que
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La Sra. alcaldessa informa que per acord de la Junta de Portaveus es debatran els
punts del Despatx d’ofici corresponents al Cartipàs municipal.
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El Sr. Ciurana entén que, aquesta, és la crònica d’un trencament anunciat ja des de
la mateixa campanya electoral, quan Barcelona en Comú va fer acusacions
gravíssimes a diverses formacions que concorrien a les eleccions municipals, inclòs el
PSC. Remarca que aquella campanya electoral va minar la confiança entre els grups
municipals i el govern posteriorment. Observa, per tant, que quan una cosa es
basteix sobre l’interès i no en la confiança acaba trencant-se, i aquest és el moment
en què es troben.
Destaca que Barcelona en Comú ha tingut un comportament erràtic pel que fa a la
configuració de les majories d’aquest ajuntament; va guanyar les eleccions només
per un regidor, la Sra. Colau va ser investida alcaldessa amb els vots del PSC, d’ERC
i d’un dels tres regidors del grup de la CUP; va decidir de governar en solitari i, al
cap d’un any, s’hi va repensar i va pactar amb el PSC, i després d’un any i mig ha
decidit trencar aquest pacte.
Considera que aquest comportament erràtic fa que el govern sigui més fràgil que
mai; i creu que podrien dir que la legislatura s’ha acabat, que no donarà gaire més
de si.
Per tant, demana al govern que expliqui com pensa enfocar la legislatura de cara al
futur, i manifesta la predisposició a la col·laboració per part del seu grup per
construir un determinat model de ciutat, però no per destruir una determinada idea
de Barcelona.
Fa avinent que tenen la sensació que el govern pretén aconseguir per la via dels
comissionats els regidors que no els ha donat les urnes, o aquells que no han
aconseguit integrar mitjançant un acord de govern. Concreta que tenen dotze
comissionats, més que no pas regidors i regidores.
Afegeix que també han constatat en aquest nou Cartipàs que no hi surt el
nomenament dels comissionats de Cultura ni d’Empresa, tampoc no hi surt el del
comissionat de Participació, i pregunta si realment han cessat el Sr. Pindado;
igualment, també confirma que no hi surt el cessament dels càrrecs de confiança del
PSC.
En conseqüència, demana que els expliquin quina és l’estructura definitiva, i també
com pensen enfocar el final del mandat.
La Sra. Mejías observa que el Sr. Pisarello diu que el govern és de canvi, de diàleg i
d’aprenentatge, i adverteix que se’ls acaba el temps per aprendre. Pel que fa al
canvi, addueix que més aviat és un govern de descontrol, i que el seu fort no ha
estat precisament el diàleg; i la prova d’això és que han d’estar parlant avui de la
ruptura d’un pacte de govern amb el PSC.
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fer campanyes de màrqueting i situar sensors a la ciutat i que, altrament, aquesta
revolució tecnològica i científica pot estar al servei de polítiques de mobilitat,
sostenibilitat i inclusió social més efectives.
Fa referència, igualment, a la incorporació del catedràtic Joan Subirats com a
comissionat de Cultura, una persona amb un coneixement ampli del dret, un
formador d’opinió reconegut i un acadèmic molt respectat, que consideren que és
una de les persones que pot entendre més bé el repte de futur de construir una
Barcelona ambiciosa, que brilli a Catalunya i al conjunt d’Europa, i que garanteixi
cohesió social; en definitiva, una ciutat més democràtica, més sostenible i, sobretot,
puntera en els àmbits de la recerca, la innovació i del desenvolupament científic.
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El Sr. Bosch diu que no tenen intenció de criticar el Cartipàs que legítimament
decideix el govern, entenent que tenen poques mans i que han de consumar una
ruptura de la coalició de govern. Assegura que respecten aquestes decisions, però
també que ho haurien fet diferent, i probablement haurien donat més pes a cultura,
esports o joventut que en part ja existia durant el mandat anterior.
Comprèn que és obvi que no hi pot haver un regidor o una regidora per a cada
àmbit, però entenen que algunes àrees queden molt difuminades en el Cartipàs.
Contextualitza el moment amb el trencament de la coalició de govern i la sortida, o
expulsió, del grup del PSC del govern de la ciutat. Assenyala que el grup d’ERC ja va
alertar que no els semblava una bona idea la coalició, en primer lloc, perquè
consideraven que hi havia alternatives i altres aliances, al seu parer més coherents,
ja que l’aliança amb el PSC no s’adeia amb l’ADN de Barcelona en Comú, que en
campanya electoral ho havia deixat ben clar criticant fortament la tradició política
dels socialistes. I també, perquè tal com anava la situació social i política del país no
els semblava bona idea, tal com s’ha demostrat amb el temps; i s’ha constatat la
contradicció que significava que un partit que ha donat suport a l’aplicació de l’article
155 i que ha participat en la seva elaboració i votació, estigués conduint els destins
de la capital de Catalunya.
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Fa notar que a un any i mig de finalitzar el mandat el govern porta Barcelona a un
estancament polític inèdit, i que van cap a una paràlisi greu que afecta directament
el benestar de la ciutadania, de la qual cosa Barcelona en Comú en serà responsable
directa. Afirma que no els importa gens ni mica sacrificar els interessos de la ciutat
en benefici dels seus interessos polítics com demostra que ara canvien de socis de
govern i opten pels independentistes, incapaços sempre d’avantposar l’estabilitat de
Barcelona.
Recorda que van justificar la ruptura del pacte de govern amb l’excusa que era pel
suport del PSC a l’aplicació de l’article 155, i si realment era per això, diu que no
entenen com és que continuen governant amb el PSC a l’Àrea Metropolitana, on hi ha
un govern tripartit, i es pregunta si no és que aspiren a fer el mateix al govern de la
Generalitat.
Remarca que la decisió estava presa amb antelació, i incapaços de defensar-la,
Barcelona en Comú l’ha deixada a mans de les seves bases; és a dir, que dos mil
votants d’aquesta formació tenen el poder de decidir sobre els interessos i
l’estabilitat del govern de la ciutat. Fa notar que això ho han criticat fins i tot
membres de la formació, com és el cas del Sr. Rabell, que ho va qualificar la consulta
a les bases de paperot demagògic promogut per persones que no gosen assumir les
seves decisions; o el Sr. Raimundo Viejo, ex-regidor d’aquest ajuntament, que va
declarar que la participació democràtica no pot ser l’excusa per evadir
responsabilitats.
Subratlla que la principal responsabilitat de Barcelona en Comú és governar la ciutat
i no sotmetre-la ni als interessos dels independentistes ni als seus propis d’estratègia
electoral.
Confirma que el seu grup ja va veure amb escepticisme el pacte de govern amb el
PSC com a solució per redreçar el futur de la ciutat a fi de millorar les condicions de
vida de la ciutadania, i ara els alerta que se’ls acaba el temps i que la legislatura
pràcticament es pot donar per acabada i, per tant, que novament hauran de
revalidar a les urnes la desconfiança que han generat.
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El Sr. Collboni diu a la Sra. alcaldessa que quan va signar un pacte amb ella va
creure que posaria els interessos de la ciutat per damunt de tot; que quan va signar
un pacte plural, d’esquerres, que era pel que consideraven que els havien votat el
2015, per damunt de tot posaven Barcelona. Consideraven que el pacte blindaria la
ciutat del context polític català, i que aquest era el pacte que va subscriure amb
l’alcaldessa.
Altrament, posa de manifest que l’alcaldessa no només ha incomplert el pacte, sinó
que ha comès l’error polític de posar-lo en qüestió en el moment més delicat de la
política catalana, i justament quan eren els independentistes qui reclamaven el
trencament de l’acord de govern, que trencava el guió del processisme escrit per al
país.
Retreu a l’alcaldessa que hagi sotmès Barcelona al procés independentista, i que hagi
estat incoherent amb el que defensava feia només unes setmanes, quan afirmava
que el pacte funcionava bé, i que tenia el suport de la majoria de ciutadans de
Barcelona.
Reitera que l’alcaldessa ha comès un error polític i que amb aquesta decisió, que no
és un accident, sinó que és política, Barcelona en Comú situa Barcelona en el
bloqueig polític que confirma la idea de molts sobre la seva manera erràtica de
liderar la ciutat.
Remarca que el canvi havia de ser cap a l’esquerra, no un canvi de socis cada dos
anys; havia de ser un canvi respecte a les polítiques del govern anterior, no primer
governar en solitari, després amb el PSC i ara amb els independentistes, i que són
els únics canvis clarament perceptibles.
Assegura que no entenen com és que avui no presenten un Cartipàs on constin els
seus nous socis de govern, que podrien ser ERC o el PdeCat, que ja s’hi han ofert
vàries vegades. Considera que el nou Cartipàs és un pedaç, i assenyala que no tenen
intenció d’esmentar les persones nomenades per respecte i perquè han d’esperar a
valorar la seva feina, però assegura que no entenen la pèrdua de pes de cultura,
joventut o esports, ni tampoc per què han tret el Sr. Colom de l’àrea d’Empresa.
Fa notar que avui el govern és més feble, està més sol i més desconnectat.
Confirma, però que continuaran posant la ciutat per damunt de tot, exercint una
oposició clara i constructiva i en clau de ciutat, justament el que ha deixat de fer
Barcelona en Comú.
El Sr. Fernández Díaz posa de manifest que el d’avui és el tercer Cartipàs en dos
anys i mig, però això no significa que sigui nou, sinó ben al contrari, és el que es
podria qualificar de cartipàs de la marmota ja que després de divuit mesos del pacte
de govern amb el grup del PSC avui tornen a la casella d’inici.
Destaca que el de Barcelona en Comú és el govern amb la minoria més absoluta de
la història de Barcelona, i mai tan pocs han exercit el govern de la ciutat d’una
manera tan totalitària. Afirma que l’alcaldessa governa per decret, deixa enrere el “sí
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Reitera que entenen els motius de la ruptura i felicita el govern per la seva decisió,
però entén que resulta inevitable que se’n derivi una certa inestabilitat de govern i
també administrativa que suposa un risc per a la ciutat. Per aquest motiu, recorda
que el seu grup va oferir d’obrir converses per tal de parlar sobre estabilitat i la
governabilitat de la ciutat; i novament adverteix que l’oferta no significa un xec en
blanc i que donaran suport a tot allò que presenti el govern, però sí que estan
disposats a fer-ho en tot allò essencial per al funcionament normal de la ciutat.
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La Sra. Lecha, en primer lloc, dóna la benvinguda a aquesta sessió als representants
de l’associacionisme d’Horta-Guinardó, al moviment juvenil que després de trenta
anys de tenir la seva seu al Bloc 17, ara el BBVA els en vol fer fora. i remarca que el
govern municipal té a les seves mans aturar l’espoli i el saqueig d’aquest patrimoni
públic. Diu que donen la benvinguda a aquest Cartipàs municipal perquè és la
conseqüència i formalització de la sortida del PSC del govern de la ciutat. Això no
obstant, reconeix que reben aquest Cartipàs amb escepticisme i una certa
preocupació, ja que entenen que respon a una redistribució de tasques internes i, per
tant, que és una oportunitat perduda per fer canvis amb una certa transcendència
política.
Fa referència a què en àmbits fonamentals com el d’Empresa, Turisme, Comerç i
Mercats hi continua el Sr. Colom, el qual fa pocs dies tancava files amb l’anterior
responsable, la Sra. Ballarín, defensant la privatització de l’escorxador de
Mercabarna, i que ha justificat sempre el model turístic de Barcelona.
Considera que el que ha esmentat és un dels problemes d’haver actuat com a
flotador d’ICV, i que veient com ha acabat al Parlament Catalunya sí que es Pot ja
saben de quin peu calça.
Indica que els cent dies de gràcia de govern en solitari de Barcelona en Comú ja els
va tenir en assumir l’Alcaldia, i ara la prova de foc serà veure si la sortida del PSC del
govern contribueix realment a un canvi en les polítiques, especialment en l’àmbit
econòmic, o si simplement es tracta d’una mera reorganització de funcions.
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se puede” i opta per la imposició del sí sense empenta i amb molta gesticulació,
confirmant que li manca projecte de ciutat i li sobra sectarisme de partit, ja que no
es pot entendre d’una altra manera la seva ruptura amb el seu fins ara soci de
govern arran d’unes decisions alienes a la política municipal, i tal vegada perquè
consideren que l’independentisme, agraït, li pugui donar el suport polític i de govern,
tal com demostra el suport del grup Demòcrata en l’aprovació inicial del
pressupostos, potser perquè el Sr. Trias aspira a ser el seu nou soci de govern a
l’ombra.
Manifesta la preocupació del seu grup perquè aquest Cartipàs no garanteixi una
empenta de govern i, altrament, sí la continuïtat de la seva paràlisi. Així, retreu a
l’alcaldessa d’encapçalar un govern catalèptic, que és viu però que no es mou.
Adverteix que aquesta paràlisi encara es pot agreujar més per l’absència de regidors
suficients per governar la ciutat, únicament onze. I aprofita per recordar que a l’inici
del mandat, regidors d’aquest govern tan minoritari pràcticament ni apareixien pels
Districtes, i fins i tot a un l’anomenaven, al seu Districte, “el regidor absent”, i que
en altres casos les absències també van ser clamoroses en Districtes i fòrums de
ciutat.
Acusa a l’alcaldessa, també, de gran incoherència i de donar suport als
independentistes; així, justifica que trenca amb el PSC per l’aplicació del 155, tal
com li reclamaven els grups independentistes, però, a canvi, hi manté el govern
conjuntament a l’Àrea Metropolitana. Reconeix que ha aconseguit allò que semblava
impossible, ha trencat amb el PSC, està enfonsant Barcelona, fa independentisme i
ha fracturat el seu partit, ja que el 45% de les bases no van donar suport al
trencament.
Retreu a l’alcaldessa que avantposi els interessos de partit als de la ciutat, cosa que
hauria de ser la seva prioritat absoluta i la seva obligació.
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Posa de manifest que, de moment, els pressupostos elaborats amb el PSC han
quedat assumits íntegrament pel govern en solitari de Barcelona en Comú, i que el
fet que no els hagin retirat no els sembla un bon auguri.
Finalment, fa un reconeixement explícit al 54% de les bases de Barcelona en Comú
que ha apostat pel trencament del pacte de govern amb el PSC malgrat els intents
de bona part de la cúpula per evitar-lo. Ho valora com una qüestió d’ètica i d’higiene
democràtica, així com una necessitat imperiosa d’apartar del govern els qui han
participat en un cop d’estat contra la Generalitat, han legitimat la violència de l’1
d’octubre i han contribuït a què el govern legítim de Catalunya avui estigui a la presó
o a l’exili, i que els companys Sànchez i Cuixart continuïn empresonats.
El Sr. Ardanuy reconeix que és competència del govern la seva decisió de canvi de
Cartipàs; i observa que la temptació d’una part del Plenari de donar per acabat el
present mandat és ben evident. Tanmateix, remarca que no per això es pot aturar la
ciutat, i el govern ha de tenir la plena capacitat d'arribar a acords i pactes perquè no
sigui així.
Manifesta que la formació política a la qual pertany, Demòcrates de Catalunya, té
interioritzat el concepte de competència col·laborativa; que malgrat la diferència de
models cal trobar objectius comuns per fer avançar la ciutat, com creu que
subscriuen bona part de les formacions que componen aquest Plenari.
En conseqüència, considera que el govern ha de procurar que l’economia no s’aturi
sinó que creixi a la ciutat, que es reparteixi d’una manera més equitativa la riquesa,
que s’aconsegueixi una ciutat més justa i que s’incrementin les polítiques socials, tot
plegat en base als consensos i al diàleg amb tots els grups d’aquesta cambra.

La Sra. Mejías confirma que esperen a veure exactament quins són els canvis
definitius al Cartipàs a fi d’encetar un nou debat quan els presentin.
El Sr. Collboni demana al govern que dialogui i que no torni a actuar com a l’inici del
mandat, i que això eviti que, com avui succeeix, hagin de retirar punts de l’ordre del
dia del Ple perquè no han dialogat abans amb l’oposició o els sindicats.
El Sr. Pisarello tanca les intervencions dient que es nota que estan en campanya
electoral.
Dit això, s’adreça al Sr. Collboni per manifestar que Barcelona en Comú no volia
arribar al trencament del pacte de govern i que ho lamenten, però també assegura
que van assistir amb molta perplexitat al canvi de posició del PSC, que se situava en
una política de bloc, frontista, i que molta gent d’esquerres de la ciutat no podia
entendre.
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El Sr. Ciurana diu que li sorprèn que el primer tinent d’Alcaldia salti el torn de
paraula, però entén que deu formar part de l’estratègia dialèctica.
Feta aquesta observació, demana que els aclareixin si realment han cessat el
comissionat de Participació, ja que no surt al nou Cartipàs; per què tampoc no hi surt
el comissionat de Cultura, que ja va ser presentat en roda de premsa; o per quin
motiu tampoc no hi apareix el comissionat d’Empresa, el Sr. Lluís Gómez, que també
va ser presentat de la mateixa manera que l’anterior.
Assegura que no saben exactament què estan debatent quan bona part de la
intervenció del govern s’ha centrat en els àmbits que acaba d’esmentar.
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Remarca que el seu grup va dir des d’un primer moment que per fer polítiques de
canvi social a Barcelona calia un front ampli d’esquerres, progressista; i així ho van
fer amb l’aprovació de modificacions pressupostàries i canvis substancials en les
prioritats en matèria d’inversions. I diu que confia que, com ha expressat el Sr.
Collboni, puguin continuar sentint-se orgullosos de que tot això continuï.
Confirma que la ciutat funciona i que ho continuarà fent, perquè Barcelona és molt
més del que puguin representar les forces polítiques d’aquest Plenari; és una ciutat
amb un gran dinamisme, amb un teixit social, cultural, associatiu i emprenedor molt
potent, que continuarà funcionant en el futur independentment de qui la governi.
Posa en relleu que Barcelona en Comú continua sent la primera força d’aquest
consistori i, per tant, que la seva obligació és continuar parlant i arribant a acords,
que seran possibles perquè la ciutat els reclama. Confirma la seva obligació d’arribar
a acords tal com ho van fer de bon principi, quan governaven en solitari, també quan
han governat amb el PSC, i ho faran novament ara. Remarca que per arribar a
acords, però, han de tenir unes línies estratègiques clares, i que algunes no són de
partit com és que Barcelona surti de la crisi amb una política de cohesió social forta,
que és una opció de ciutat que entén que tots han de compartir.
b) Mesures de govern
c) Informes

La Sra. Ortiz presenta l’informe La Salut a Barcelona 2016, i comença agraint la
tasca que fa per redactar-lo cada any l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la
comissionada de Salut i la de totes les persones del Gabinet d’Innovació i Recerca de
Drets Socials que han aportat les dades.
Fa avinent que la base de les actuacions municipals és fruit del coneixement, i
destaca que hi ha poques ciutats que n’acumulin tant sobre l’estat de salut de les
seves poblacions i les desigualtats en aquest àmbit.
Posa en relleu que l’informe de salut que s’elabora anualment és un patrimoni molt
valuós per prendre bones decisions; i que aquest aprofundiment en el diagnòstic de
la salut a la ciutat els obliga a donar respostes de millora, alhora que posa damunt la
taula, amb transparència, dades i reptes que han de compartir com a consistori.
Confirma que és imprescindible el coneixement de la realitat de la salut a la ciutat
per saber què va bé, però, sobretot, per conèixer què no va bé per modificar-ho i
millorar-ho.
Destaca que cada any es fa un esforç també per millorar l’informe de salut introduint
nous indicadors i analitzant paràmetres nous que confereixin una visió més acurada i
completa d’aquest estat de salut; en aquest sentit, comenta que enguany s’han
incorporat encara més indicadors sobre pobresa i desigualtat, que són factors
determinants de la salut. Precisa, en aquest sentit, que a l’informe es constata que el
9% de les llars de Barcelona estan en situació de pobresa material severa, o que el
10,6% de les llars pateix pobresa energètica. Remarca que aquestes són dades clau
perquè tenen un impacte directe en els indicadors de salut.
Afegeix que en l’informe també es palesa la desigualtat de gènere, i el fet que és
creixent a mesura que es baixa en l’escalafó social. Indica que quan es pregunta a la
ciutadania per la salut percebuda, un 15,5% dels homes i un 22,6% de les dones
declaren tenir una salut regular o dolenta. Per tant, indica que cal esbrinar les causes
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1. La Salut a Barcelona 2016.
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La Sra. Rognoni agraeix al govern la presentació de l’informe i, sobretot, a l’Agència
de Salut Pública la seva excel·lent elaboració, que els permet saber exactament els
punts en què cal fer més incidència.
Lamenta no poder comptar avui la presència de la comissionada de Salut, i desitja
que es recuperi al més aviat possible.
Matisa, quant a les anàlisis comparatives dels indicadors, que en la comparació entre
districtes i barris s’ha de tenir en compte la ciutadania que no fa servir la sanitat
pública sinó la privada, i que aquest aspecte sigui considerat per part de l’observatori
que han anunciat que posaran en marxa.
Feta aquesta puntualització, demana al govern que treballi amb precisió la interacció
entre els serveis socials i els sanitaris, com ja s’apunta en l’informe; i fa avinent que
ahir mateix, en el IV Congrés de Salut Mental, es deia que cal aquesta interacció per
incrementar l’eficàcia i l’eficiència, així com la prevenció i la rapidesa de les
actuacions. Indica que especialment en el camp de salut mental preocupa l’increment
de problemàtiques mentals en dones joves, fet que requereix una actuació ràpida
amb recursos i campanyes.
Comenta que l’àmbit de l’habitatge s’analitza en l’informe com un factor d’entorn que
repercuteix en la salut. En aquest sentit, posa de manifest que s’han disparat els
preus de l’habitatge durant el mandat, i s’ha passat de 8 a 10 desnonaments diaris, i
tan sols s’ha atès el 50% dels desnonaments. Fa un toc d’atenció en aquest sentit, i
alerta que l’actuació ha de ser urgent.
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que hi ha darrera d’aquesta percepció, i quin és l’impacte d’altres indicadors que
tenen a veure amb la precarietat, les sobrecàrregues de treball i desigualtats directes
entre homes i dones.
Seguidament, destaca alguns tres de l’informe, entre els quals la constatació que les
causes de mort prematura que romanen estables o decreixen lleugerament, tret de
l’augment de les lesions de trànsit i l’increment del càncer de pulmó en les dones per
l’hàbit del tabaquisme.
Indica que també s’evidencia que cal posar més esforços en millorar la qualitat de
l’aire, ja que un 68% de la població està exposada a nivells elevats de contaminació,
així com també reduir els nivells de contaminació acústica, qüestions per a les quals
aquest ajuntament està treballant activament des dels àmbits de la salut i l’ecologia.
Afegeix que es destaca un augment de certes infeccions de transmissió sexual que
cal revertir, especialment mitjançant el diagnòstic precoç a fi de millorar la
prevenció. En aquesta línia, avança que presentaran un seguit de mesures per
abordar aquesta problemàtica concreta.
Posa en relleu que es frenen les desigualtats en salut entre els barris, especialment
pel que fa a l’esperança de vida, alhora que es creen indicadors menys volàtils per
mesurar-ho amb estabilitat.
Indica que tots aquests indicadors que inclou l’informe posen de manifest la
importància de continuar els plans i programes endegats els darrers anys, com el Pla
de salut o el Pla de Drogues, i que treballen les desigualtats, la promoció de la salut
comunitària, la salut mental, les addiccions, la salut sexual i reproductiva.
Considera que l’informe és molt valuós perquè el conjunt de grups municipals puguin
fer aportacions en les polítiques municipals per millorar no només la salut i els
indicadors sanitaris sinó també el benestar de fons.
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La Sra. Barceló agraeix la presentació d’aquest informe i destaca la feina de l’Agència
de Salut Pública.
Aprofita per lamentar la pèrdua de la seu de l’EMA a Barcelona, i diu que sempre els
quedarà el dubte de si era realment important per al govern municipal que
s’instal·lés a la ciutat. Assenyala que és lamentable la pèrdua de projectes com
aquest, que generen inversió i activitat econòmica als barris. En aquest sentit, es
remet a la dada que ha esmentat la regidora Ortiz que el 9% de la població de
Barcelona pateix pobresa material severa, i el fet que hi ha dos Districtes
especialment afectats, Ciutat Vella i Nou Barris.
Remarca que determinades decisions influeixen en la desigualtat social, com és el
cas Ciutat Meridiana, amb el tancament del mercat de Núria o el canvi d’ubicació de
l’escola d’adults; i afegeix l’escassetat de mesures de lluita contra les màfies que
controlen l’accés als habitatges de Nou Barris, i que, òbviament, no ajuden a millorar
la salut de les persones.
Esmenta la prova pilot B-Mincome, al barri del Besòs, un excel·lent projecte amb
coordinació amb la UE, però considera sorprenent que l’elecció de les famílies que hi
participaran ho facin amb un sistema aleatori estratificat, per atzar. Adverteix que
una persona que pateix no ha d’entrar en un sorteig, i que calen altres variables per
valorar qui se n’ha de beneficiar.
Assenyala que també els preocupa la pobresa energètica, i pregunta si el govern
municipal s’ha compromès a gastar tot el pressupost que hi té destinat, ja que el
2015 només es va gastar el 31% dels 2,5 milions d’euros pressupostats.
Tot seguit, observa que la comissionada de Salut fa referència sovint a què la
població està medicalitzada, i reconeix que hi ha persones que fan un ús inadequat
dels fàrmacs, però creu que no s’ha d’oblidar que la medicació la prescriuen els
metges, i això cal respectar-ho.
Pel que fa al terreny de la salut mental, entén que el govern municipal hauria de
lluitar per reduir els temps de les llistes d’espera per a una consulta psicològica, per
exemple, amb un mínim de vint dies i un màxim de quaranta-cinc. Igualment,
remarca que cal més tasca de prevenció en el cas de les malalties de transmissió
sexual.
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Pel que fa a la contaminació acústica, comenta que la regidora Ortiz ha remarcat que
cal actuar sobre els sorolls, tant de dia com de nit, i prendre decisions clares en
aquest sentit, però ordenades i coherents en benefici de l’eficàcia.
Apunta respecte a l’alimentació i els hàbits saludables que calen campanyes contra el
tabaquisme entre les dones, per exemple; i afegeix que també s’han de treballar els
aspectes d’alimentació infantil, i concreta la dada que només el 6% de nens i el 8%
de nenes mengen la quantitat de fruita recomanada. Per tant, alerta que no es pot
abaixar la guàrdia en aquest àmbit.
Remarca que cal treballar molt, també, en el terreny del consum de drogues, i
concreta que Ciutat Vella encapçala la problemàtica de les addicions, que requereix
la interacció de diversos serveis alhora, i demana al govern que emprengui accions
definitives, clares, ràpides i eficients al respecte.
Lamenta que en l’informe es constati l’increment de lesions causades pel trànsit i, en
aquest sentit, insisteix que cal analitzar les causes, entre les quals apunta que les
bicicletes han significat un increment dels accidents entre els vianants, alhora que el
caos circulatori genera també un increment de l’accidentalitat.
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La Sra. Benedí agraeix al seu torn a l’Agència de Salut Pública, a la comissionada de
Salut i al govern municipal l’elaboració de l’informe de salut anual, en el qual es posa
novament de manifest que els nivells socioeconòmics afecten directament la salut de
la població, i que els resultats continuen sent més desfavorables entre els grups més
vulnerables; i que el mateix passa amb la taxa de mortalitat, que tot i que continua
amb una tendència al decreixement, manté diferències substancials entre els barris.
Indica, d’altra banda, que atès que augmenta l’esperança de vida, algunes malalties
com la demència senil també experimenten un increment entre les persones més
grans de setanta-cinc anys.
Precisa que per l’escassesa de temps se centrarà només en els trets monogràfics de
l’informe. Així, pel que fa al control de la tuberculosi i del VIH-Sida, remarca que per
aconseguir una davallada durant els propers anys, cal treballar amb els èxits assolits
i mantenir en el territori accions conjuntes dels professionals dels serveis
assistencials i de salut pública. Quant al control del VIH, expressa que els preocupa
que el 46% dels diagnòstics es facin tardanament, menys que el 55% de fa uns
anys, però continua sent un percentatge massa elevat.
Pel que fa a la qualitat de vida de dones amb càncer de mama, destaca que un 42%
ha acudit a un o més professionals de teràpies no convencionals per augmentar les
defenses, millorar la qualitat de vida i reduir els efectes secundaris dels tractaments.
Assenyala que, malauradament, s’observen desigualtats segons el nivell
socioeconòmic, ja que les dones amb nivell socioeconòmic elevat tenen més
tendència a utilitzar aquesta mena de teràpies. Per tant, entenen que disposar d’una
xarxa social conscienciada de la importància de la prevenció i de les repercussions
psicològiques i socials que es deriven del càncer de mama és essencial per evitar
problemes innecessaris.
Indica que el punt de discriminació, maltractament i assetjament a la població
adolescent els amoïna molt, i destaca que segons el nivell socioeconòmic del barri on
està ubicat un centre educatiu s’observen diferències destacables en el percentatge
d’alumnat que afirma haver patit algun tipus de discriminació, i els tipus més
freqüents no varien segons el centre, sinó que continuen sent els que fan referència
a la discriminació per origen i ètnia entre els nois, i per gènere en el cas de les noies.
Concreta que el percentatge d’alumnat víctima de maltractaments per les xarxes
socials és molt més elevant entre les noies, un 12,2%, que no pas el nois, que és
d’un 4,9%; i precisa que aquests percentatges s’observen en tots els cursos
estudiats; i destaca que a tot això també s’hi afegeix el maltractament en parelles
adolescents.
La Sra. Andrés fa notar que una vegada més l’informe anual de salut posa de
manifest la incidència de determinats factors pel que fa a l’esperança de vida com en
altres aspectes relatius a la salut, entre els quals és prioritari el factor
socioeconòmic. Precisa que entre els Districtes de la ciutat hi ha unes diferències pel
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Pregunta, en el cas de la contaminació de l’aire, quines mesures pren el govern a
banda de la T-aire; i recorda que el regidor Alonso del grup de Ciutadans, fa un any
que va proposar, amb una aprovació per unanimitat, la gratuïtat del transport públic
durant els episodis d’alta contaminació.
Conclou, per tant, que les dades descriptives sense mesures efectives no serveixen
ni per millorar la qualitat de vida de les persones ni la seva salut.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Esteller agraeix a l’Agència de Salut Pública l’elaboració d’aquest informe i la
feina que fa.
Posa de manifest que amb aquest informe anual es pot valorar la incidència de les
polítiques municipals, en concret les del 2016, i de les accions que es duen a terme
per incidir en les actituds i els hàbits de la població, moltes de les quals posen en risc
i redueixen l’esperança de vida; precisa que es tracta d’aspectes relacionats amb
l’alimentació i determinats consums de risc.
Posa en relleu que aquest informe constata que no hi ha canvis significatius quant a
la mortalitat i l’esperança de vida, però si que s’hi confirma que algunes accions en
l’entorn afavoreixen la qualitat de vida o no. Observa que, en aquest sentit, les
desigualtats socioeconòmiques incideixen en la salut, tot i que en el mateix informe
es diu que és difícil de valorar-ne l’evolució perquè hi ha aspectes multidimensionals,
però que, altrament, sí que es pot incidir en les repercussions que tenen en la salut.
Per tant, reclamen al govern una actitud més positiva a l’hora d’afavorir l’activitat
econòmica i, sobretot, l’oportunitat a les persones més desafavorides per accedir a
l’ocupació, que és la millor manera de corregir les desigualtats.
Indica que en l’informe no es detallen les 133 intervencions del programa “Salut als
Barris” i, per tant, demanen a la Sra. Ortiz que els ho faci arribar.
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que fa a l’esperança de vida que arriben als 6,4 anys en els barris més desafavorits
respecte als més benestants.
Indica, però, que no només aquests factors socioeconòmics afecten l’esperança de
vida, sinó també la salut mental; en aquest cas, el risc de patir malalties mentals és
molt elevat entre els treballadors manuals i les classes més desafavorides, en què
representen un 21,6%, que no pas entre les que tenen major nivell econòmic, en
què el percentatge és d’un 6%. Per tant, subratlla que és ben clara la relació entre
els tipus d’activitat que es fa i la incidència de els malalties mentals.
Esmenta, entre els factors socioeconòmics, la incidència de l’habitatge en la salut de
les persones, no només en els casos d’incertesa i inseguretat que generen els
procediments judicials relacionats amb el lloguer, que el 2016 van ser més de quatre
mil, i les seixanta mil persones que estan inscrites al registre de sol·licitants
d’habitatge, sinó també al fet que els preus dels lloguers s’han elevat més d’un 15%
d’ençà del 2014. Afegeix que no només és l’accés i la garantia d’estabilitat en
l’habitatge, sinó també les condicions en què està és una qüestió que es troba a
faltar en l’informe, on només s’esmenta la ineficiència energètica, però no les
patologies de la construcció que afecten molts habitatges i que s’han d’abordar amb
la rehabilitació. Alerta, doncs, que hi ha molta feina per fer en l’àmbit de l’habitatge,
que determina la vida de les persones i incideix directament en els barris més
desafavorits com el Turó de la Peira, el Besòs, Bon Pastor, Baró de Viver o Ciutat
Vella, tots amb una esperança de vida de prop de set anys menys que la resta de la
ciutat.
Igualment, remarca que cal molta feina pel que fa a la millora de la qualitat de l’aire,
ja que en moltes zones de la ciutat la contaminació supera els nivells permesos per
l’OMS i la UE.
També esmenta els contaminants de la llar, i assenyala que molts edificis encara
tenen canonades de plom per al subministrament d’aigua; o que hi ha amiant en
construccions públiques i privades.
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La Sra. Reguant addueix que per poder valorar si un informe és bo o dolent cal tenir
en compte quin és el propòsit per què s’ha elaborat. Així, diu que entenent que
l’objectiu d’aquest informe és el control i la vigilància el valoren positivament, ja que
posa damunt la taula aspectes necessaris per desenvolupar polítiques públiques.
No obstant, considera que algunes observacions haurien de servir per millorar la
capacitat d’analitzar quins són els efectes de les polítiques públiques envers les
persones i, per tant, de quina manera afecten la seva salut. En aquest sentit, diu que
els indicadors de pobresa i desigualtat no queden prou definits pel que fa a l’element
determinant i clau de les condicions socials, de classe, i entenen que cal polir-los i
fer-los més descriptius a fi de conèixer millor a què s’estan referint quan parlen, per
exemple, de desfavorits i benestants, i que caldria que s’afinés més quant als
ingressos i tipus, la classe social, la tipologia dels contractes laborals o la situació
d’atur.
Entenen que si en l’informe s’afinessin més aquests paràmetres es posaria més en
relleu com les desigualtats de classe afecten realment les condicions de salut de la
població.
Precisa que determinats apartats de l’informe contenen un desglossament per classe
i per barri, però en altres casos la diferència es fa només per barri, i entenen que
sempre s’haurien d’abordar els dos aspectes com a mínim, sense oblidar que hi
altres factors que incideixen en les desigualtats com el gènere o la procedència
ètnica o racial, i que els permetrien de fer propostes que serveixin per millorar les
polítiques públiques.
Observa que si l’objectiu de l’informe és el control i la vigilància de la salut a
Barcelona, que és positiu i és necessari, també ho és anar més enllà i poder avaluar
en l’informe anual els resultats dels plans de ciutat al respecte.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de l’informe, que valora positivament a l’hora
d’analitzar la situació de la salut a la ciutat.
Posa de manifest la importància d’establir polítiques de salut de caire preventiu, que
són l’element clau. I insisteix que per al foment de la qualitat de vida en totes les
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Quant a la pobresa energètica, que afecta un 10% de llars, observa que el govern
només executa un 30% del pressupost assignat, cosa que denota una manca d’acció
a fi que els ajuts contra la pobresa energètica arribin a tothom.
Continua dient que els preocupa l’increment de les incidències en salut mental entre
la població adulta i la més jove, així com el temps d’espera per obtenir un
tractament.
Afegeix que les infeccions de transmissió sexual estan augmentant, i adverteix que
cal una acció directa per part d’aquest ajuntament; i diu que també els preocupa
l’increment del consum de fàrmacs antidepressius. Entenen que aquest darrer fet té
molt a veure amb les conductes i els hàbits, entre els quals el consum de cànnabis i,
per tant, que calen actuacions per desbanalitzar aquest consum, així com també el
del tabac, que està incrementant el càncer de pulmó entre les dones especialment.
Valora positivament el fet que càncer de mama, si es diagnostica en fase I, tingui un
98% de supervivència i, per tant, destaca que un aspecte remarcable per establir
campanyes de diagnòstic precoç.
Diu, també, que els preocupa molt el maltractament i l’assetjament entre la població
adolescent, i alerta que cal incidir molt en aquest terreny, sobretot en el cas de les
noies.
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franges d’edat i estatus socials cal impulsar la redistribució dels recursos per tot el
territori, i treballar els àmbits de la salut mental i de vida saludable, en molts casos
en la lluita contra la soledat.
Afegeix que és fonamental enfortir una xarxa de ciutat de resposta social que
inclogui entitats, CAP, hospitals, centres cívics o centres educatius, que pot contribuir
molt efectivament en la política de prevenció.
I, finalment, destaca la necessitat de col·laborar amb els centres de recerca existents
a la ciutat.

La Sra. Barceló reitera que el tancament del mercat de Núria, el canvi d’ubicació de
l’escola d’adults i la poca feina per lluitar contra les màfies dels habitatges és
responsabilitat del govern municipal.
Afegeix que quan parlen de contaminació han de valorar mesures a curt i a llarg
termini, i la proposta del seu grup és a curt termini.
2. Seguiment 2016-2017 de la mesura de govern: Millora del sistema per l’abordatge
integral de les violències masclistes.
La Sra. Pérez indica que amb aquest informe presenten els avenços que ha fet
aquest ajuntament el darrer any per fer front a les violències masclistes.
Posa de manifest que, novament, es constata que la violència masclista és un
problema públic de gran envergadura, com demostra que d’ençà del novembre de
2016 han estat assassinades per aquesta causa tres dones i un nadó a Barcelona, a
les quals s’afegeix un intent de feminicidi que va provocar la mort d’un fetus.
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La Sra. Ortiz fa referència a l’aspecte de la interacció entre salut i serveis socials que
ha sortit en el debat, i remarca que ha estat aquest ajuntament que impulsat la
primera taula d’atenció sociosanitària que integra aquests dos serveis. I destaca que
un dels aspectes que consideren clau és que gran part de les mesures tenen a veure
amb la intervenció social; precisa que de les 111 mesures, un 82% ja està en marxa,
i quaranta d’aquestes mesures estan adreçades a infants i adolescents.
Pel que fa a la qualitat de l’aire, replica a la Sra. Barceló, que ressaltava la
importància de la seva proposta de gratuïtat del transport públic els dies d’alta
contaminació –tres o quatre a l’any–, que allò que cal és un canvi cultural, de les
mentalitats, canvis urbanístics, de mobilitat i, sobretot, cal substituir el cotxe pel
transport públic o per vehicles no contaminants. I destaca que això té a veure amb la
pacificació del trànsit, amb la implementació de superilles, amb el tramvia, amb la Taire i, per tant, cal que aquest consistori aposti per aquest canvi cultural d’hàbits.
I pel que fa l’habitatge, no entén que sigui el grup de Ciutadans qui faci esment de
barris com Ciutat Meridiana i altres que ha citat la regidora, quan aquesta formació
no ha fet res contra l’especulació, no ha donat suport a cap canvi legislatiu i
normatiu que posi sota control els preus dels lloguers o la intervenció la Sareb i la
gran banca, que són propietaris majoritaris d’habitatges.
Remarca que durant el mandat s’han multiplicat per quatre els recursos en habitatge
i en rehabilitació.
Quant a la necessitat d’establir indicadors socials de classe a què s’ha referit la
regidora Reguant, indica que tots els aspectes a què fa referència l’informe els
inclouen.

GASETA MUNICIPAL

Indica que en la mesura de govern que van presentar fa un temps sobre violències
masclistes es van establir tres eixos d’actuació: la millora de l’anàlisi de la
informació; optimitzar el sistema de detecció, d’atenció i recuperació de les dones; i
un tercer eix, que es desenvolupa més a bastament en l’informe que avui presenten,
que és el treball coordinat quant a les estratègies de prevenció.
Precisa, pel que fa a la millora de l’anàlisi de la informació, que ja tenen els resultats
de l’enquesta, feta a tot Catalunya juntament amb la Generalitat, sobre violències
masclistes, que per primera vegada permetrà disposar de dades a escala de
Districte, i que confien poder-los proporcionar al més aviat possible. Afegeix que
també està prevista la posada en marxa d’una App, que a partir del març vinent
permetrà que les dones puguin informar de les agressions que pateixen a l’espai
públic i que, per tant, compta amb geolocalització.
Quant al segon eix, que aborda la millora del sistema de detecció, atenció i
recuperació, indica que s’ha acabat el procés d’internalització dels Punts d'Informació
i Atenció a les Dones (PIAD) i del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA),
que implica una ampliació dels equips d’ambdós serveis, que en cas del SARA ha
passat de 27 treballadores a 41, i que permet que aquest servei d’alta intensitat
pugui atendre 1.700 dones a l’any. En el cas dels PIAD, apunta que s’hi han
incorporat cinc noves treballadores per ampliar el servei d’assessorament jurídic, la
intervenció grupal i comunitària, que el darrer any li ha permès atendre dues mil siscentes dones.
Afegeix que també s’incrementa l’atenció a homes agressors, però també la
prevenció entre adolescents, en l’àmbit de les noves masculinitats, mitjançant
l’elaboració de tallers en instituts.
Precisa que s’han format aproximadament quatre-cents professionals en el marc dels
circuits de violències masclistes de Barcelona.
Destaca que en matèria de recursos s’ha incrementat d’un 14% l’habitatge per a
dones en situació de violència masclista, i seguint el criteri de donar estabilitat
mitjançant habitatge i ocupació s’han fet nous plans d’ocupació, que per primera
vegada inclouen aspectes específics per prioritzar programes de treball i de formació
a dones en situació d’atur i violència masclista. Afegeix que estan promovent,
mitjançant la inclusió de clàusules en la contractació, que les empreses contractin
dones en aquesta situació; i remarca que s’ha inclòs una clàusula que obliga les
empreses a disposar d’eines per abordar casos d’assetjament sexual.
Finalment, quant al sistema de prevenció, per al qual presenten un pla estratègic,
agraeix la col·laboració d’entitats juvenils i feministes i de dones expertes que hi han
participat.
Indica que el pla estratègic està molt centrat en matèria d’educació, que inclou la
xarxa d’escoles per la coeducació i altres projectes que ja estan en marxa des de fa
anys. Posa en relleu, també, la tasca de sensibilització que es du a terme, i que per
tercer any han posat en marxa una campanya específica a escala de ciutat per
explicar i divulgar tots els recursos de què disposen, entre els quals les xarxes
socials, ràdio, televisió, i enguany han endegat la campanya Violència masclista: no
et giris d’esquena! I la campanya No és No, que s’ha portat a festes majors, al front
marítim i altres indrets en el marc de l’oci nocturn, apropant-la a joves.
Entén que l’any vinent tenen molts reptes al davant, sobretot en matèria del pla
estratègic de prevenció del sexisme. Destaca, també, que tot això es tradueix en un
augment exponencial de recursos econòmics, i que enguany n’han executat cinc
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La Sra. Fandos comença la seva intervenció expressant el pesar que suposa que any
rere any hagin de lamentar la mort de dones per violència masclista. Proclama que
no es poden cansar de repetir alt i clar que la lluita contra les violències masclistes
és una prioritat i mereix els esforços de tothom; que ningú no les pot privar dels
seus drets, del dret a viure sense violència. I remarca que això significa fer una
societat que no es basi en el poder dels homes sobre les dones, que és l’origen de les
violències masclistes.
Agraeix, per tant, tot allò que es faci en aquesta direcció, i a la regidora Pérez
especialment la presentació de l’informe, i celebra que es continuïn actuacions
endegades durant el mandat anterior, entre les quals esmenta el SARA, el programa
Làbora, o el mateix clausulat social dels contractes.
Entrant a valorar el contingut del document, posa en relleu algunes mancances que
hi han trobat, com ara les dades referents al SARA i als PIAD, malgrat que la
regidora ha subratllat la gran evolució d’aquests serveis; i diu que els agrairien que
els les proporcionessin a fi de poder fer comparacions.
Subscriu que la línia més important per revertir la situació de desigualtat és la tasca
que s’ha de dur a terme amb l’educació des de la primera infància i que ha d’incidir
en el canvi de mentalitats, que ha de continuar en les etapes de la primària i l’ESO.
Això no obstant, diu que els ha sorprès comprovar que presenten actuacions en
aquest sentit com un programa pilot de coeducació, quan la realitat és que ja s’havia
posat en marxa a Gràcia durant el mandat anterior, i fins i tot es va editar una guia;
i especialment els sorprèn que no se’n parli en l’informe quan es fa referència a les
actuacions previstes per a l’any vinent.
Finalment, llegeix una petita part del manifest unitari per commemorar el Dia
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones: “Les dones estem
tipes de tanta violència, a la llar, al carrer, a la feina, on sigui i quan sigui, exercida
per la parella, l’ex-parella, per familiars, per companys, per coneguts o per
desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades en
xifres...”.
La Sra. Barceló agraeix la presentació de l’informe i el diàleg que han pogut mantenir
amb la Sra. Pérez.
Reafirma el compromís de Ciutadans en la lluita contra les violències masclistes, i
subratlla la dada que un 60% de les dones de la ciutat declara haver patit aquesta
mena de violència, cosa els que els sembla molt alarmant i preocupant. I fa notar
que darrere dels percentatges i estadístiques hi ha persones i molt patiment. En
conseqüència, apel·la a la necessitat que les administracions públiques esmercin tots
els esforços per lluitar contra la violència masclista.
Seguidament, fa algunes consideracions sobre el contingut de l’informe i planteja
algunes qüestions. Fa notar, en primer lloc, que en l’informe s’esmenten els
programes en marxa, però sense concreció en l’avaluació i els indicadors emprats.
Assenyala que en el pla estratègic contra el sexisme –al qual donen suport– hi
manca un pressupost detallat. Reconeix que el principal objectiu del pla és la
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milions i mig d’euros, i 1,3 milions més en despeses de personal internalitzat; explica
també que han redimensionat l’àrea de Violències de la regidoria de Feminismes.
Conclou, per tant, que els satisfà la feina i els avenços que presenten en aquest
informe, però assegura que no s’acontenten perquè la realitat és molt dura i que
continuaran redoblant esforços per eradicar les violències masclistes.
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La Sra. Benedí agraeix la presentació de l’informe. Seguidament, fa referència a les
dades de l’enquesta catalana de violències masclistes, que constaten que un 57% de
les barcelonines ha patit aquesta mena de violència en algun moment. Remarca la
magnitud d’aquestes dades i el fet que els han de qüestionar com a societat.
Indica que després de la lectura del monogràfic de l’informe de salut que abans han
debatut sobre discriminació, maltractament i assetjament a la població adolescent
femenina, la preocupació augmenta. Considera evident que la prova pilot de xarxes
d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació ha de passar a implementarse en tots els centres educatius de la ciutat.
Constata que s’està patint un retrocés en la visió que tenen adolescents i joves quant
a les violències masclistes, ja que un de cada quatre les justifiquen; mentre que
altres les consideren un assumpte polititzat i que s’exagera; consideren que les
violències contra les dones són inevitables. Remarca que gairebé la meitat admet
que la identitat i l’orientació sexual són motius evidents per a la discriminació, de la
mateixa manera que l’origen ètnic o racial. Es confirma que els adolescents
tendeixen a considerar les violències masclistes tan sols com un abús físic que
succeeix en l’àmbit de la parella i amb persones adultes, cosa que dificulta la
identificació de conductes d’abús i de violències masclistes en el seu entorn i entre
els seus iguals. I assenyala que a aquest fet s’hi afegeix la manca d’experiències
prèvies que serveixin de referència, especialment quan es tracta de les primeres
relacions afectives i sexuals. Indica que l’assimilació de creences vinculades als
estereotips i als models de masculinitat i feminitat i l’ideal de l’amor romàntic
dificulten encara més el reconeixement de situacions d’abús i de violència.
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prevenció, un aspecte en el qual el seu grup ha insistit molt, però reitera que hi falta
el detall del pressupost i els indicadors d’avaluació.
En referència als PIAD i al SARA, indica que manca una explicació en l’informe sobre
els problemes que va significar la remunicipalització d’aquests serveis; de les queixes
de les treballadores socials perquè no es cobrien les baixes, per sobrecàrrega de
feina i per manca de coordinació entre les diverses administracions.
Afegeix que els sorprèn que no es mantingui l’atenció directa sense cita prèvia, un
aspecte que el seu grup ja ha posat de manifest en altres ocasions perquè considera
que és important mantenir aquesta atenció. Igualment, destaca que disminueix el
pressupost destinat als PIAD.
Demana que s’actuï amb més celeritat pel que fa a la millora dels plecs de
contractació pública, que segons l’informe encara estan pendents d’implementar;
alhora que lamenta que encara no s’hagi iniciat el grup de treball per revisar i
millorar el model d’atenció a menors víctimes de violència masclista, que entén que
hauria de ser una prioritat.
Seguidament, pregunta quantes vegades, d’ençà del 2015, aquest ajuntament s’ha
presentat com a acusació particular en procediments penals per violència masclista.
Afegeix que també voldrien saber si s’ha augmentat el nombre de traductors per
atendre les dones immigrants.
Destaca la importància de la prevenció en l’àmbit educatiu i pregunta, en aquest
sentit, si els tallers que es fan en els centres educatius són puntuals o si tenen
continuïtat, així com si tenen indicadors d’avaluació.
Assenyala que seria important, també, incorporar en les mesures l’aspecte de
l’assetjament sexual de segon ordre.
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La Sra. Andrés expressa en nom del seu grup la solidaritat amb totes les víctimes de
la violència masclista i el seu rotund rebuig i condemna envers els agressors.
Remarca que la violència masclista és la constatació més brutal de la desigualtat
existent a la societat, ja que la violència s’exerceix sobre les dones només pel fet de
ser-ho, i són considerades pels seus agressors com a mancades dels drets bàsics de
llibertat, respecte i capacitat de decisió.
Valora positivament la presentació d’aquest informe, també de la mesura prèvia de
seguiment dels esforços de l’ajuntament de Barcelona en la seva trajectòria per
abordar, tractar, prevenir i condemnar aquestes violències.
Igualment, confirma que també celebren l’increment de pressupost, en una evolució
que voldrien, però, més accelerada; precisa que s’ha incrementat de cinc milions
d’euros d’ençà del 2011, però entenen que cal invertir molts més recursos, també
per part de les administracions de l’estat i de la Generalitat.
Diu que troben encertades les millores introduïdes, entre les quals destaca el mapa
d’actius de tots els recursos que intervenen en l’àmbit de les violències masclistes,
que cal que s’acabi a fi de poder planificar millor la nova App de violències en espais
públics, essencial per prevenir i actuar amb rapidesa. Afegeix que cal millorar
l’atenció, possibilitant que la cita prèvia als PIAD o al SARA es pugui fer mitjançant el
call center.
Indica que també cal millorar els recursos existents perquè les dones s’hi puguin
adreçar, amb seguretat i sense por, a fi de denunciar o ser ateses.
Afegeix que tot i que valoren l’increment del nombre de places d’acollida, consideren
que encara són insuficients, i critica que la resta d’administracions no hi aportin els
diners necessaris ni facin la feina que els pertoca en aquest àmbit.
Fa referència, igualment, a l’empenta que va donar la regidoria d’Infància, Joventut i
Gent Gran al nou protocol d’abordament de violències i abús sexual infantil.
La Sra. Esteller condemna en nom del seu grup qualsevol tipus de violència contra
les dones; i destaca que sempre han reclamat la necessitat d’actuar amb més
incidència en la prevenció, la detecció i l’actuació ràpida, així com donar garanties a
les dones perquè puguin denunciar, i que cal implicar tota la societat perquè no calli
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Remarca que és per aquestes raons que la visibilització de la problemàtica de les
violències masclistes i els esforços per fer una detecció precoç d’aquesta mena de
situacions és un factor clau de la intervenció municipal en persones adolescents i
joves.
Confirma que el seu grup valora positivament l’evolució i la feina feta, així com
també el pla estratègic previst fins al 2022, però fa avinent que el problema amb els
adolescents i els joves el tenen ara i avui. Observa que s’han fet i es faran moltes
actuacions conjuntament amb el Consorci d’Educació, per adverteix que s’haurà de
treballar més i destinar-hi més recursos.
Finalment, cita literalment algunes frases expressades per noies entre 16 i 18 anys
que entén que els han de moure a la reflexió com a societat: “m’han intentat
controlar decidint per mi fins al més mínim detall”, “m’han intentat aïllar de les
meves amistats”, “m’han insultat i ridiculitzat”, “m’han enviat missatges mitjançant
internet o el telèfon mòbil en què m’insultaven, amenaçaven, ofenien o espantaven”,
“m’han obligat a realitzar conductes sexuals en què no volia participar”, “m’han
pegat”.
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La Sra. Rovira expressa un record a les dones i el nadó assassinats el darrer any a
Barcelona i als Països Catalans, i a la dona que ha estat assassinada avui mateix fruit
de la violència masclista.
Fa avinent que més de la meitat de barcelonines declaren que en algun moment ha
patit o pateixen violència masclista; i, per tant, consideren fonamental que el govern
municipal tiri endavant les accions proposades en la mesura de govern prèvia a la
presentació d’aquest informe, que valora positivament ja que els permet conèixer el
seu nivell d’execució, imprescindible per posar el feminisme i les vides de les dones
al centre de l’agenda política.
Afirma que troben encertat el circuit per a l’abordatge integral de la violència
masclista, i consideren que també és hora de fer-ho amb una perspectiva integral,
que inclogui la prevenció, la intervenció psicosocial i comunitària, que es plantegi des
de l’arrelament de les dones en els seus entorns propis. Remarca, però, que també
cal que comencin a generar estructures concretes que interpel·lin els agressors, els
qui assassinen i els qui fan ús dels seus privilegis per exercir la violència contra les
dones.
Entenen que cal canviar el focus i començar a virar cap a les polítiques que proposa
aquest ajuntament, i que posen com a prioritat les supervivents de les violències
masclistes. Afegeix la consideració que cal valorar els esforços i la lluita del
moviment feminista per visibilitzar les violències masclistes.
Pregunta quin és l’estat d’execució de la mesura de govern, i quins són els indicadors
que s’han fet servir, per la qual cosa avança que sol·licitaran una reunió a fi de
puntualitzar alguns aspectes de l’informe que, a parer del seu grup, no estan ben
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davant d’aquesta mena de situacions. Insisteix, per tant, en la necessitat d’un canvi
d’actituds generalitzat.
Manifesta que cal tolerància zero davant de la violència física, psicològica o sexual, ja
que és responsabilitat de tots, de les institucions, dels partits, de les associacions, de
la societat en general; per tant, cal unitat d’acció amb la voluntat clara d’eradicar
aquesta violència.
Celebra, doncs, el pacte d’estat contra la violència de gènere, que va ser aprovat al
Congrés de Diputats per tots els grups de la cambra, tret de Podemos, que es va
abstenir. Indica que el pla esmentat conté dues-centes mesures i una dotació de mil
milions d’euros en cinc anys.
Consideren que cal actuar contra la violència masclista des dels àmbits de l’educació,
la justícia, la seguretat, la sanitat i, sobretot, des de la publicitat i els mitjans de
comunicació per evitar la socialització d’un seguit de conductes entre la gent més
jove a fi d’impedir la repetició de comportaments alarmants, que com també apunta
l’informe, impliquen els àmbits de salut pública, assetjament per les xarxes socials o
personal, maltractaments per part de la parella; unes dades que confirmen que
aquests comportaments s’estan reduint en alguns àmbits però, a canvi, que
s’intensifiquen entre els segments més joves de la població.
Entenen, per tant, que aquest ajuntament ha de donar respostes ràpides; i que el
13% d’increment dels recursos és insuficient per lluitar contra la violència envers les
dones, especialment pel que fa l’oferta de pisos d’acollida, suport emocional i
d’acompanyament, i la promoció de l’ocupació.
Finalment, constata que la remunicipalització del SARA no ha estat una decisió
encertada, que ha perjudicat el servei i ha incrementat els costos.
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descrits, com ara pel que fa al servei d’atenció psicològica per a les treballadores
dels diferents serveis d’atenció a la violència masclista.
Finalment, assenyala que tot el circuit d’atenció a les violències masclistes hauria de
ser municipal, de manera que estan per la municipalització, també, de les cases
d’acollida, entre altres, per obtenir un millor traspàs de la informació i poder fer un
abordatge integral per garantir la disponibilitat dels centres necessaris i bones
condicions laborals a les treballadores dels serveis.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de l’informe i les explicacions de la regidora.
Considera que cal dir clarament que s’ha de combatre amb tots els recursos i forces
disponibles la xacra que significa la violència masclista a la societat.
Posa l’accent en la prevenció, i la dedicació intensa en els àmbits d’infància i
adolescència a fi d’enfortir la resposta social. Igualment, també fa referència al
suport a les víctimes, i que més enllà de l’acompanyament legal o psicològic, cal
treballar perquè es recuperin de l’impacte que els ha significat patir aquesta mena de
violències.
Finalment, diu que no haurien d’oblidar la necessitat d’una bona coordinació amb
mossos d’esquadra i la judicatura, ja que moltes vegades la percepció de la
judicatura respecte a aquestes situacions és poc definida.

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
3. (E.04.6003.17) Declarar, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, desafectada del
domini públic la finca de propietat municipal situada en el carrer Numància núm.
153-161, grafiada en el plànol annex, finca respecte la qual s’haurà de constituir un
dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la
construcció i gestió de l’Escola Anglesola d’Educació Infantil i Primària; i adscriure al
Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada.
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La Sra. Pérez aclareix que avui també presenten la valoració de la mesura de govern,
però que les dades de l’informe anual dels PIAD i del SARA es donarà a final d’any.
Pel que fa a la xarxa d’escoles, fa avinent que presenten el pla de prevenció, que
inclou quines seran les actuacions en matèria de coeducació i les novetats.
Puntualitza que jo no poden parlar de proves pilot perquè la xarxa s’està estenent a
tota la ciutat, i confia que aviat per tot el territori català, i afegeix que la xarxa
abasta també les escoles bressol.
Confirma que reconeixen els esforços fets per governs anteriors en l’àmbit de les
violències masclistes, i confia que qui assumeixi les responsabilitats en el futur
també ho faci amb que ara estan fent. Tanmateix, fa notar que no competeixen a
veure qui ha fet més coses i millors, sinó que allò que s’ha de valorar són els
consensos a què hagin arribat a fi d’acabar amb les violències masclistes, perquè es
volen vives i lliures.
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El Sr. Colom indica que aquest punt és l’aprovació de la desafectació del domini
públic de la finca del carrer Numància amb Anglesola per integrar-se al patrimoni
municipal a fi que pugui ser gravada amb un dret de superfície perquè la Generalitat
pugui construir un equipament educatiu al Districte de Les Corts.
La Sra. Rognoni avança el vot favorable del seu grup, i matisa que Les Corts és un
Districte mancat d’equipaments, especialment educatius. En aquest sentit assenyala
que hi cal una escola bressol, una nova escola d’educació infantil i primària i un nou
institut.
Destaca que el solar del qual tracten ha estat reivindicat històricament, amb ampli
consens veïnal, per a la construcció d’un quart institut al Districte; una demanda,
d’altra banda, recollida el Pla d’equipaments del 2008 pel que comporta d’equilibri
territorial i de model de ciutat.
Afirma que no poden renunciar a aquest institut, com tampoc no ho poden fer quant
l’escola Ausiàs March, que aviat celebrarà el cent vint-i-cinquè aniversari. Així, en
funció del compromís del seu grup amb l’educació pública i de qualitat, considera que
el més adient és la construcció d’una nova escola, però que en cap cas signifiqui el
tancament del centre Ausiàs March. I reitera que la planificació educativa s’ha de fer
amb consens de la comunitat educativa i amb el diàleg amb tots els grups.

La Sra. Benedí recorda que el 5 de juny de 2001 es va aprovar definitivament la
modifica de PGM en l’entorn del carrer Anglesola, i que en el solar objecte d’aquest
expedient hi ha la reivindicació històrica de la construcció d’un quart institut al
Districte.
Indica que el gener d’enguany es va conèixer la intenció del Consorci d’Educació de
tancar l’escola Ausiàs March i traslladar-la a Anglesola a fi d’instal·lar l’institut en
l’edifici de l’escola esmentada. Precisa que aquesta escola és la més antiga de Les
Corts –enguany compleix 125 anys– , i que el seu trasllat va generar un gran rebuig
al barri, amb manifestacions de les AMPA al carrer, i mobilitzacions polítiques per
aturar-lo.
Assenyala que la situació actual és que s’ha hagut de crear la nova escola Anglesola
de forma provisional a l’edifici de Can Rosés, que només té capacitat per acollir tres
cursos, durant el temps que es construirà la nova escola en el solar esmentat,
quedant la masia de Can Rosés alliberada posteriorment per als usos que es
determinin.
Finalment, avança el vot a favor d’aquest punt.
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del seu grup en considerar una necessitat la
construcció d’aquesta escola, tot i que remarca que cal que la Generalitat en faci la
dotació pressupostària corresponent.
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El Sr. Blanco posa de manifest, quant als equipaments educatius, que a Les Corts hi
ha la necessitat i la reivindicació històrica d’un institut públic. Observa que la
proposta que es du a aprovació suposa el trasllat d’un centre de primària que ja està
en funcionament, i que els recursos que s’esmerçaran en aquest trasllat s’haurien de
dedicar a l’actuació, al seu parer prioritària, de la construcció d’un nou institut. Per
tant, avança que el seu grup hi votarà en contra.
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El Sr. Mulleras fa avinent que el 5 d’abril d’enguany, només fa set mesos, es va fer
un Plenari extraordinari a Les Corts, i totes les formacions presents en aquesta
cambra, tret del govern municipal, llavors de coalició amb el PSC, van votar a favor
d’una proposició sobre la construcció d’un institut en el solar d’Anglesola-Numància, i
que s’havia de mantenir l’escola Ausiàs March en el seu emplaçament actual.
Posa de manifest que avui voten exactament el contrari: la construcció al solar
d’Anglesola-Numància un CEIP en comptes d’un institut, i tancar l’escola Ausiàs
March en la seva ubicació actual. En conseqüència, confirma que el seu grup hi
votarà en contra.
La Sra. Reguant ratifica el vot favorable que el seu grup va emetre en comissió.
El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable, tot i que incideix en què al solar s’hi havia
de construir un institut, que estava previst pel Consorci d’Educació i el Departament
d’Ensenyament. Per tant, adverteix que cal buscar de manera immediata un altre
solar perquè aquesta planificació no es perdi.
El Sr. Colom agraeix els suports obtinguts; i remarca que amb aquesta operació
aconsegueixen el trasllat del centre Ausiàs March a un nou equipament, l’increment
d’una línia de l’escola pública al Districte, i que l’institut llargament reivindicat tingui
una nova ubicació en un edifici de la plaça Comes, que és el que actualment ocupa el
centre esmentat.
Valora que aquesta operació millora substancialment els equipaments educatius
públics del Districte, i entén que els grups que hi voten en contra preferirien els
equipaments privats.
El Sr. Blanco remarca que un institut amb una sola línia no satisfà les necessitats del
Districte.

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de
les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller.
4. (E.06.6007.17) Cedir a la Generalitat de Catalunya, l’ús de les finques municipals
ubicades al carrer Encarnació núm. 61 i al carrer Reig i Bonet núm. 12, grafiades en
el plànol annex, per un termini de 10 anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar-hi una
escola provisional, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova;
sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió d’ús; formalitzar la cessió
en document administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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El Sr. Colom precisa que enguany s’ha inaugurat una ampliació de línies de l’institut
que hi ha al recinte de la Maternitat, de manera que en aquests moments és
prioritària l’escola de primària. Reitera, però, que amb aquesta operació
aconsegueixen una reivindicació històrica al Districte, i que s’obtenen una nova
escola i un nou institut públics.
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El Sr. Badia indica que es tracta d’un equipament educatiu en situació provisional, al
Districte de Gràcia, i entén que és voluntat unànime del Plenari que, al més aviat
possible, estigui en una ubicació definitiva. Reconeix que el termini establert és força
llarg, però indica que estan treballant amb el Consorci d’Educació en aquesta
qüestió; precisa que abans de l’estiu van traslladar-li una proposta i esperen a rebre
la seva validació per agilitar la consecució d’aquesta ubicació permanent.
Fa avinent, però, que l’escola provisional és una instal·lació de qualitat que s’allunya
molt de la idea dels barracons.

El Sr. Blanco diu que és una vergonya que es continuïn instal·lant escoles en mòduls
prefabricats. Observa que es justifica aquest cas perquè es tracta d’una ubicació
provisional, però sospita que en serà, de provisional, durant tota una dècada.
Remarca que a Catalunya hi ha més de mil escoles en barracons, i és la comunitat
autònoma espanyola on n’hi ha més, que a Andalusia, que és la que la segueix en
nombre, n’hi ha tres-centes en aquestes condicions; i esmenta que a La Rioja,
Castilla-León, Canàries, Extremadura o Madrid no hi ha un sol barracó, cosa que
demostra i posa en evidència quines són les prioritats del govern de Catalunya, el
que alguns grups municipals qualifiquen de legítim, i que ha malbaratat fons públics
que s’haurien de dedicar a l’educació, habitatge o serveis socials.
Afirma que aquest ajuntament hauria de denunciar la situació i exigir que els
recursos es dediquin a escoles dignes i en ubicacions definitives.
Confirma el vot contrari a aquest punt en considerar que és inadmissible que a
Barcelona s’instal·lin escoles en mòduls prefabricats.
La Sra. Benedí expressa el vot favorable del grup d’ERC.
La Sra. Andrés coincideix amb què la provisionalitat no és desitjable ni la solució
idònia, i remarca que durant molt de temps s’ha optat per aquesta solució a fi de
dotar la ciutat de places escolars públiques, i que a això no hi han de renunciar i és
prioritari.
Per tant, reconeixent que els mòduls prefabricats no són la millor solució, votaran a
favor d’aquest punt.
El Sr. Mulleras considera que aquesta és una altra decisió equivocada que pot
hipotecar durant molts anys un equipament educatiu a la vila de Gràcia. Remarca
que estan aprovant també una despesa de tres milions d’euros per uns barracons, i
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La Sra. Rognoni avança el vot favorable a aquest punt, d’una banda perquè ja està
en marxa i, d’altra banda, perquè l’educació dels infants és un bé superior a protegir.
Matisa que en l’expedient administratiu consta que s’ha de desmuntar la construcció
provisional, per tornar-la a ubicar posteriorment en equipaments modulars; i en el
mateix sentit que van expressar en comissió, posa en relleu que els costos de
l’operació pugen a gairebé tres milions d’euros, una quantitat que consideren
excessiva per a un equipament provisional i que, altrament, s’hauria pogut invertir
en una reforma en profunditat d’un equipament permanent. Assenyala que no volen
aquest cas segueixi la línia de l’escola Univers.
Recorda, igualment, que els van confirmar que podrien consultar els plànols i
demanar informació diversa, i confia de poder-ho fer aviat.
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observa que amb aquests tres milions d’euros es podria fer una escola permanent, i
amb molta més qualitat que uns mòduls prefabricats.
Valora aquesta com una altra de les accions demagògiques del grup de Barcelona en
Comú, que quan no governava criticava els barracots, i ara en fa i s’hi gasta tres
milions d’euros com si res, i a sobre els denomina mòduls prefabricats d’alta qualitat
i amb voluntat de permanència.
La Sra. Reguant avança el suport del seu grup a aquest expedient en entendre que
aquesta escola és necessària i urgent al Districte, entenent i deixant clar, però, que
la ubicació en barracons mai és la desitjable, i que cal tenir clar que les
reivindicacions històriques en contra dels barracons s’han de recollir d’alguna
manera. Això no obstant, posa en valor el fet que una escola estigui inserida en
l’espai natural dels alumnes com un aspecte bàsic; i que en el cas de la vila de
Gràcia és molt necessària aquesta escola, però remarca que també hi manca un
institut a fi que la gent jove no hagi d’acabar anant fora del Districte.

El Sr. Badia observa, quant a la intervenció del Sr. Blanco, que desconeix clarament
el planejament urbanístic de la vila de Gràcia, i entén que és una vergonya, ja que
avui dia tothom que la coneix sap de la dificultat objectiva i peremptòria de trobar
espais per a equipaments. Per tant, precisa que qualsevol ubicació comportava
canvis en el planejament i no podia ser immediata.
Insisteix que el deixa estorat la intervenció del regidor del grup de Ciutadans, que
denota el profund desconeixement de la realitat del Districte. Afegeix que aquest
equipament sorgeix arran d’un acord amb la comunitat educativa, que és la primera
preocupada pels barracons, i amb les ampa de la vila de Gràcia, que van admetre
que l’escola havia de ser una prioritat.
Finalment, convida el regidor a visitar els barracons a fi que comprovi que no tenen
res a veure amb el que s’imagina.
Puntualitza al Sr. Mulleras que la construcció d’una escola o d’un institut val molt
més de tres milions d’euros; i que la xifra esmerçada en els barracons sorgeix del
pressupost del Consorci i de la Generalitat.
Finalment, subscriu l’observació de la Sra. Reguant de la necessitat urgent d’un
institut a la vila de Gràcia.
La Sra. Rognoni precisa que tres milions d’euros és el que va costar la remodelació
integral i de qualitat de l’institut escola Roquetes.
La Sra. Andrés recorda que aquest ajuntament està assumint competències de la
Generalitat quant a inversions d’equipaments educatius. I puntualitza que amb
aquest punt es fa la cessió del solar per a la construcció de l’edifici provisional de
l’escola amb l’objectiu d’incrementar el nombre de places escolars públiques al
Districte de Gràcia.
El Sr. Mulleras se suma a l’observació de la Sra. Rognoni.
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El Sr. Ardanuy expressa el vot a favor d’aquest punt, i puntualitza que, per
responsabilitat, quan l’administració municipal i educativa prenguin una decisió que
com aquesta implica provisionalitat, expliquin clarament a les famílies quina serà la
ubicació definitiva.
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S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de
les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller.
5. Iniciar els tràmits per derogar el Reglament de funcionament del mercat municipal
de Canyelles, aprovat definitivament pel Consell Plenari en data 30 de setembre de
1986; donar-li el tràmit d’informació pública que estableix l’article 52 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; atorgar el termini de trenta dies, a comptar des del següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP), per a què els interessats puguin consultar l’expedient i, si fos el cas,
formular-ne les al·legacions i/o suggeriments que considerin adients; considerar, cas
de no presentar-se cap al·legació i/o suggeriment durant l’esmentat període,
definitivament aprovat el present acord i, en conseqüència, aplicar al funcionament
intern de l’esmentat mercat de Canyelles el règim general de funcionament previst al
Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats de Barcelona (TROM), aprovat per
acord del Consell Plenari en data 28 novembre de 2008.

El Sr. Blanco avança l’abstenció del seu grup en aquest punt, i aprofita per respondre
les al·lusions del Sr. Badia en el punt anterior. Replica que és coneixedor de la
història del barri de Gràcia, que va ser un municipi independent durant segles, i que
compta amb una alta densitat de població; i diu que sembla que el regidor desconeix
les estadístiques municipals de població. Apunta, en aquest sentit, que les
necessitats educatives de Barcelona són previsibles amb molts anys d’avançament i
no apareixen sobtadament d’un any a l’altre.
Destaca l’existència d’uns quants solars susceptibles de ser emprats en previsió
d’aquestes necessitats, o destinar per a ús escolar edificis actualment ocupats per a
usos il·legítims.
La Sra. Capdevila fa referència al fet que el mercat de Canyelles disposava d’un
règim de funcionament impropi, aprovat específicament per a aquest mercat el 1985,
i que regulava diferentment l’ordenança de mercats en aspectes com ara les
denominacions, els horaris o el nombre d’establiments i d’oferta comercial. Indica
que amb l’aprovació de la nova ordenança de mercats del 2008, l’associació de
paradistes va acordar en assemblea la derogació d’aquest règim especial a fi
d’acollir-se plenament a aquesta ordenança.
Precisa que amb l’adaptació a la normativa no es preveu cap conflicte pel que fa als
aspectes que regulava l’antic reglament d’aquest mercat, i s’adiu amb l’aposta de
l’IMM per uniformitzar el funcionament de tots els mercats de la ciutat. En
conseqüència, avança el vot favorable a l’inici dels tràmits per derogar l’actual
reglament del mercat de Canyelles.
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El Sr. Colom indica que el mercat de Canyelles tenia un reglament de funcionament
especial, i que el febrer de 2016 la junta de venedors va aprovar sol·licitar a
l’Ajuntament de poder acollir-se al règim general de funcionament de mercats.
Confirma que el 28 de març d’enguany la sol·licitud va ser informada favorablement
pel consell rector de l’Institut Municipal de Mercats (IMM), motiu pel qual avui es
porta a la consideració del Plenari el canvi de reglament del mercat esmentat.
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La Sra. Ballarín posa de manifest que el seu va ser l’impulsor d’aquesta mesura
reclamada pel mercat de Canyelles, en considerar que el reglament específic pel qual
es regia era una anomalia. Destaca que aquest era un dels aspectes inclosos en els
esforços que s’han fet els darrers mesos per modernitzar i adequar a la realitat la
normativa referent a mercats municipals, sempre al màxim consens, que confien que
es produeixi en aquest Plenari.
El Sr. Mulleras posa de manifest que, segons es desprèn de l’expedient, hi ha
diversitat d’opinions quant a la derogació del reglament, i no existeix el consens
majoritari, ja que entre els paradistes hi ha divergències sobre la manera de
concretar la modificació dels estatuts del mercat i, per tant, avança que s’abstindran
en la votació d’aquest punt.
La Sra. Reguant avança que el seu grup farà una abstenció en aquest punt.
El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable.
El Sr. Colom tanca les intervencions agraint els suports a aquest punt, que entén que
dóna resposta a unes necessitats que els mateixos paradistes reclamen.
Observa, finalment, que no sap si és possible acceptar la manera com ha emprat el
regidor Blanco el seu torn d’intervenció en aquest punt, referint-se a un altre
expedient, però de tota manera demana cedir un temps al regidor Badia perquè li
respongui, demanda que és denegada per la Sra. alcaldessa al·legant que no
entraran a replicar altres punts de l’odre del dia en aquest temps.
El Sr. Blasi assenyala que fan una abstenció en aquest punt per valorar el resultat
del període d’al·legacions.

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
6. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 26 d'octubre de 2017, que designa el Sr. Xavier
Patón Morales com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en
substitució del Sr. Félix Ortega Sanz.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les
Sres. Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les
Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, de les
Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també del Sr. Ardanuy.
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S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les
Sres. Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, 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, Rovira i Reguant.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
7. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que designa la Comissió
encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i
Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel director
d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, senyor Lluís
Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, senyor Josep
F. Olivé i Figa, senyora Alicia Aira Castro i actuant com a Secretari el Secretari
General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixar el dia 22 de novembre a
les 8:00 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª
Planta), per a la celebració de l'esmentat sorteig.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
8. Primer. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de
Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords
següents: 1. Designar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas membre del Consell d’Administració
de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA., en substitució de l’Im. Sr. Jaume
Collboni i Cuadrado. 2. Nomenar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas president del Consell
d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA. Segon. Establir
que el termini de designació del conseller que es nomena serà l’establert en els
estatuts de la societat, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi
de mandat consistorial. Tercer. Facultar indistintament el president i el secretari del
Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas
necessari.

9. Primer. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de
Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: 1. Cessar
l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del Consell d’Administració de la
Societat Barcelona Activa, SA. 2. Nomenar el Sr. Álvaro Porro González vicepresident
del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA. Segon. Facultar
indistintament el president i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer
davant notari i elevar a escriptura pública els canvis anterior, com també per complir
els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la
correcció d’errors materials en cas necessari.
El Sr. Pisarello indica que se sotmet a aprovació del Plenari la proposta de nomenat
d’Álvaro Porro com a nou vice-president del consell d’administració de Barcelona
activa, i la substitució del Sr. Felix Ortega per la Sra. Ballarín en aquest mateix
consell d’administració. Fa avinent que aquests nomenaments permetran reforçar
l’impuls que estan donant a aquesta agència municipal de desenvolupament local,
que ha arribat al trentè aniversari, a fi que esdevingui un referent en matèria de
polítiques públiques i de promoció econòmica.
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Es retira el dictamen precedent.
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La Sra. Recasens avança que el seu grup votarà a favor d’aquests nomenaments,
entenent que formen part dels canvis de cartipàs. Precisa, tanmateix, que
demanaran al govern d’asseure’s per tractar de les polítiques de Barcelona Activa,
algunes de les quals comparteixen ja que l’actual govern va donar plena continuïtat a
un dels programes que va endegar l’anterior govern, com és el cas del programa
“Barcelona crea ocupació”, que consistia en ajuts a les empreses per a la
contractació estable; i destaca que la directora de Barcelona Activa, la Sra. Berbel,
va reconèixer en roda de premsa que havia estat un gran pas per ajudar a què
hagués crescut el nombre de contractes indefinits a Barcelona. No obstant això,
entenen que Barcelona Activa, fruit dels canvis permanents que es produeixen en el
lideratge polític, està mancada d’un full de ruta clar.
La Sra. Mejías avança que s’abstindran perquè no estan d’acord amb els canvis
constants en l’orientació de Barcelona Activa, entre altres empreses, que no fan altra
cosa que perjudicar els seus objectius i el nivell de servei i la seva qualitat.
Fa notar que aquest serà el tercer canvi a Barcelona Activa, una de les empreses
més importants de la ciutat pel que fa a la creació i generació de polítiques públiques
d’ocupació.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor d’aquest punt.
La Sra. Andrés avança que votaran a favor dels nomenaments.

La Sra. Rovira expressa l’abstenció del seu grup.
El Sr. Ardanuy es posiciona en el mateix sentit que el grup de la CUP.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de
les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller de les
Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també del Sr. Ardanuy, amb el nou redactat
següent:
Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona,
com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: 1. Cessar l’Im. Sr.
Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del Consell d’Administració de la Societat
Barcelona Activa, SA. 2. Nomenar el Sr. Álvaro Porro González vicepresident del
Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA. 3. Designar la Ima. Sra.
Montserrat Ballarín Espuña com a membre del Consell d’Administració de la Societat
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El Sr. Fernández Díaz anuncia que s’abstindran. Dit això, observa que aquest
dictamen és consecutiu a l’anterior, que ha estat retirat, i entén que això demostra la
necessitat de diàleg en el Plenari atesa la situació de minoria absoluta del govern.
Indica que en el cas de les empreses municipals, s’ha d’entendre que la dinàmica
d’empresa necessita estabilitat i continuïtat, fins i tot quan es produeixen ruptures de
govern; alhora que també han de ser conscients que la ciutat no es pot governar per
decret ni des de la imposició. En aquest sentit, assenyala que el Plenari, en funcions
de junta general d’accionistes de Barcelona Activa i de BSM, que és el punt que s’ha
retirat, palesa la necessitat que el govern canviï el seu tarannà i les seves formes de
governar la ciutat.
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Barcelona Activa, SA, en substitució del Sr. Fèlix Ortega Sanz. Segon. Establir que el
termini de designació de la consellera que es nomena serà l’establert en els
respectius Estatuts, sense perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de
mandat consistorial. Tercer. Facultar indistintament el president i el secretari del
Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública
els canvis anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas
necessari.
Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la
inscripció en el Registre Mercantil.
10. (1226/17) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Amadou Bocar Sam, en
reconeixement a la seva trajectòria en la defensa dels Drets Humans a la nostra
ciutat, destacant el seu compromís i la seva lluita per defensar els drets de les
persones migrades, des d’una perspectiva intercultural i de drets de ciutadania.

El Sr. Trias expressa el suport del seu grup a l’atorgament d’aquesta Medalla d’Or al
Mèrit Cívic a Amadou Bocar per la seva defensa dels drets de les persones migrades.
Posa en relleu la seva faceta com a membre de la coordinadora d’associacions de
senegalesos de Catalunya, que ha desenvolupat des de fa més de vint-i-cinc anys
una tasca encomiable en l’àmbit de la integració social i el suport a la immigració,
amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels immigrants i fomentar la seva
normalització; una tasca que ha estat adreçada no només a les persones del
col·lectiu senegalès sinó que també l’ha feta extensiva transversalment a totes les
persones migrades que ho necessitaven.
Considera que Amadou Bocar és un exemple d’entrega i d’ajuda a les persones que
arriben de llocs diversos i que tenen dificultats per integrar-se en un lloc nou i difícil
per a elles.
Posa de manifest que la seva vida no ha estat fàcil, que va haver de marxar del seu
Senegal el 1986, va viure en diferents llocs sense papers, va arribar a Barcelona el
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El Sr. Asens expressa la satisfacció per aquest reconeixement al veí de la ciutat
Amadou Bocar, més conegut com a Sam, que com molts altres conciutadans va
néixer molt lluny de Barcelona, però que ha contribuït a fer de la ciutat un lloc més
habitable amb la seva tasca de dinamitzador comunitari al Districte de Sant Martí, on
ha esdevingut un referent no només per al col·lectiu senegalès sinó també per a tot
el col·lectiu immigrant de la ciutat, especialment per a tota la comunitat africana.
Destaca la seva ajuda i col·laboració en els processos d’acollida, i ha estat una
persona clau en la mediació; igualment, posa en valor que és un referent en la lluita
contra el racisme i la xenofòbia. Posa en relleu el seu compromís infatigable en
defensa dels drets humans des de la Fundació Cepaim, l’associació per la Cooperació,
la inserció social i interculturalitat, l’Associació Catalana de residents senegalesos, la
Coordinadora d’associacions de senegalesos de Catalunya (CASC), entre més.
Remarca la seva tasca de pont entre cultures, ètnies, pobles i persones, i fa extensiu
aquest reconeixement a totes aquelles que sense nom i sense veu fan que la ciutat
sigui molt més cohesionada i intenten evitar que hi hagi ciutadans de segona, que la
ciutadania no sigui un estatus de privilegi.
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1992, i després d’aconseguir el permís de residència va viatjar a Madrid, on va
compaginar la venda ambulant pels matins amb les classes d’un màster en
cooperació al desenvolupament a les tardes, i actualment treballa com a tècnic
d’acollida i coordinador de l’àrea de desenvolupament l’Associació per a la
Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), la coordinadora
d’associacions de senegalesos de Catalunya.
Destaca la trajectòria d’Amadou Bocar i la seva entrega als altres i per això
consideren que aquest guardó és molt merescut.

La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup a la concessió d’aquesta
medalla en reconeixement de tota una trajectòria en defensa i lluita pels drets
fonamentals més bàsics a Sant Martí i a tota la ciutat.
Diu que no repetirà el que aquí ja s’ha destacat de la figura de Sam, i afirma que el
grup d’ERC està plenament convençut que la concessió d’aquest guardó és
absolutament merescuda com a reconeixement de tota la seva trajectòria en defensa
dels drets humans a la ciutat, al seu compromís i lluita per la defensa de les
persones migrades, sempre des de la perspectiva intercultural i de drets de
ciutadania.
La Sra. Andrés expressa el reconeixement del seu grup a Amadou Bocar per la seva
tasca en transformar idees en projectes amb una trajectòria des de fa més de vint
anys. Remarca que treballa perquè les persones migrades puguin ser tractades amb
justícia i amb igualtat, sense paternalismes, i que esdevinguin ciutadans i ciutadanes
subjecte de dret.
Afegeix que també treballa per aconseguir el retorn al lloc d’origen amb dignitat i
amb possibilitats, un aspecte que pot ser determinant en la vida de les persones.
El Sr. Fernández Díaz també destaca i posa en valor la trajectòria, des de fa vint-icinc anys, d’Amadou Bocar. Això no obstant, observa que aquest guardó té per
objecte distingir aquelles persones que s’hagin destacat pels seus extraordinaris
mèrits personals, o per haver prestat serveis rellevants a la ciutat, aspectes que el
seu grup no qüestiona del Sr. Amadou Bocar, però creuen que aquest guardó
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La Sra. Barceló destaca que el Sr. Amadou Bocar, Sam, és un referent per a la
comunitat africana i concretament per a la senegalesa; un gran lluitador contra el
racisme i la xenofòbia, i a favor de la convivència i la unió entre les persones.
Assenyala que allò que més el defineix és la seva faceta de cercador de reptes
socials, i quan assoleix un projecte el deixa consolidat i en busca un de nou.
Fa referència a la seva participació activa en organitzacions com la Fundación Setem,
ACISI o la Coordinadora d’Associacions de Senegalesos de Catalunya (CASC), i el fet
que és un referent al barri del Besòs, i que actualment és dinamitzador comunitari al
Districte de Sant Martí, on treballa diàriament per a la millora de la convivència entre
les diferents comunitats.
Posa en relleu que el guardonat és un exemple d’empatia i de capacitat d’escolta,
que en una ciutat que es mou ràpid i on moltes vegades l’individualisme és el
protagonista, aquest és un fet molt valorable. Assenyala que és aquesta vocació que
el fa no defallir i buscar sempre nous reptes.
Acaba la intervenció agraint la feina d’Amadou Bocar i expressant-li la felicitació en
nom del seu grup per aquest guardó de la ciutat.
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s’hauria d’atorgar, també, per alguns aspectes que no es donen amb prou intensitat
en la persona d’Amadou Bocar, que no qüestiona una competència deslleial com el
top manta; o el respecte i el suport als cossos i forces de seguretat, especialment a
la guàrdia urbana, que ha estat agredida en ocasions pels manters.
Puntualitza aquesta argumentació dient que voldrien que aquestes persones que són
reconegudes com a referents de determinats col·lectius haurien de tenir major
protagonisme en la defensa de polítiques d’estrangeria i d’immigració plenament
respectuoses amb la llei.
Per tant, manifesta que per aquestes observacions que acaba de fer, i sense
perjudici d’altres reconeixements que el seu grup votarà favorablement, anuncia que
s’abstindran en aquest punt.
La Sra. Rovira reitera els arguments que expressen sempre quant a la concessió de
medalles, i repeteix que el seu grup no és partidari d’aquest tipus de reconeixement
institucional, i que per a elles el millor reconeixement és el de companys i
companyes sense cap interès al darrere, ni cap foto políticament correcta, i que
expressa l’amor per la feina, la militància i la lluita. I remarca que no volen compartir
la hipocresia expressada per alguns grups d’aquesta cambra.
Per tot plegat, avança que s’abstindran.
El Sr. Ardanuy destaca que el perfil del Sr. Amadou Bocar té el lideratge dels qui
treballen per la gent invisible, que és bona part de la societat. Per tant, en aquest
cas, valorant la seva tasca de defensa dels drets humans i civils i de la feina en
benefici d’un col·lectiu que sovint no té els mateixos drets que i pateix tota mena de
discriminacions, considera que l’atorgament d’aquesta medalla és el reconeixement a
una feina ben feta, que abasta tota una trajectòria vital i que contribueix a fer millor
la ciutat.

11. (92/2017 RH) Desestimar la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al
sofriment en la categoria d'or al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb
núm. de matrícula 28028, 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. Badia indica que el reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana i
de l’SPEIS disposa que es reconeixeran aquells dels seus membres que s’hagin
distingit ostensiblement en el compliment dels seus deures, tant pel que fa al sacrifici
patit en ocasió de l’exercici de les seves funcions com per les seves continuades i
rellevants actuacions al servei de la ciutat. Indica que, de fet, les medalles d’or
reconeixen els qui han posat en perill la seva vida o que han resultat morts o amb
incapacitat permanent per al servei.
Assenyala que, en ocasions, l’exercici de les funcions policials poden comportar que
els agents de la guàrdia urbana puguin patir alguna lesió, i que aquest fet mereix
l’assistència sanitària necessària, les garanties oportunes de cobertura social i tot el
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S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i
la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
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reconeixement professional, però que, tanmateix, no sempre justifica l’atorgament
d’una medalla d’or al patiment. Manifesta que fruit d’aquesta consideració, el cap de
la guàrdia urbana va sol·licitar la denegació de l’atorgament del guardó que els
ocupa, i així ho han tramitat, sense posar en qüestió, en cap cas, el servei prestat
per l’agent.
El Sr. Martí manifesta, d’entrada, el reconeixement, el suport i la solidaritat del grup
municipal Demòcrata al caporal de la guàrdia urbana que va patir un atropellament
en acte de servei el 5 d’abril de 2016, arran del qual va sofrir lesions que han derivat
en una incapacitat permanent, acció que va comportar la felicitació per escrit del
responsable de la guàrdia urbana per la seva professionalitat.
Dit això, assenyala que a tenor dels informes de la guàrdia urbana i del seu màxim
responsable en relació a l’estimació de la sol·licitud de concessió d’aquesta medalla
d’honor, d’acord amb el que disposa el reglament esmentat, avança que votaran a
favor de la denegació a l’espera que la tramitació del nou reglament, actualment en
marxa, reguli d’una manera diferent aquest tipus d’incidents patits en acte de servei.
El Sr. Sierra avança el vot contrari a la desestimació de concessió d’aquesta medalla,
essencialment pel desprestigi que significa per al cos de la guàrdia urbana. I, en
aquest sentit, s’adreça a l’alcaldessa en qualitat de regidora de Seguretat, i de
màxima responsable de la guàrdia urbana.
Així, posa de manifest que l’expedient conté dades subjectives, i destaca que durant
el que porten de mandat s’ha produït un canvi i un menysteniment en l’actitud
envers casos com aquest, que es manifesta en fets com la denegació de medalles
amb criteris subjectius, en l’eliminació de la banda de música de la unitat muntada, o
en retirar l’assistència jurídica a agents de la guàrdia urbana.
Adverteix que no es tracta de donar suport de paraula a la guàrdia urbana, sinó amb
fets.

El Sr. Fernández Díaz observa que en els motius per denegar la concessió d’aquesta
medalla hi figura que no hi va haver risc per a la vida de l’agent. Precisa que les
lesions es van produir durant la detenció d’un individu que havia atropellat quatre
agents de la guàrdia urbana en un control, i com a conseqüència, l’agent de la
guàrdia urbana a qui es denega la medalla té la incapacitat total permanent.
Per tant, assenyala que el seu grup votarà en contra d’aquest punt, i aprofita per
reflexionar sobre la discrecionalitat en la concessió de medalles, per a uns molt fàcil
d’obtenir i per a d’altres impossible.
Entén que l’alcaldessa hauria de reconsiderar, més encara en qualitat de regidora de
Seguretat, la seva política envers el cos de la guàrdia urbana, ja que se succeeixen
massa fets que menyscaben el prestigi del cos, i se li nega el suport imprescindible
que aquest ajuntament li hauria de donar.
La Sra. Rovira expressa el vot a favor d’aquest punt.
El Sr. Ardanuy avança que s’abstindrà.
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El Sr. Coronas expressa el vot a favor de la denegació.
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El Sr. Badia manifesta que la millor manera de prestigiar el cos de la guàrdia urbana
també és prestigiar el reglament d’honors i recompenses, i reitera que, en cap cas,
no es posa en dubte la professionalitat de l’agent.
La Sra. Andrés subscriu que prestigiar el reglament és que a qui correspon fer la
valoració ponderi els actes pels quals es proposa el reconeixement, que són els
comandaments i els serveis especialitzats de la guàrdia urbana. Reitera que
prestigiar és reconèixer en la seva justa mesura els informes de valoració de la
mateixa guàrdia urbana.
La Sra. Rovira recorda, arran de les referències al prestigi, que amb aquestes
medalles s’està prestigiant un reglament franquista, i manifesta que continuen a
l’espera que es retiri.
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 amb
l’abstenció del Sr. Ardanuy.
12. (937/2016) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició
pública de l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; incorporar les
al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona; publicar-la
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

El Sr. Badia observa que l’expedient és prou conegut per tothom i, per tant, que
intentarà ser breu en la seva intervenció.
Fa referència a la comissió de Presidència, en què ja es va explicar el motiu pel qual
s’ha portat aquest expedient a aquesta sessió de Ple, que respon a què s’estava
treballant amb la Generalitat el projecte de llei de serveis funeraris; tanmateix, en el
moment en què aquest procés s’ha vist estroncat han considerat pertinent d’activar
les ordenances que tenien en marxa.
Aprofita per agrair totes les aportacions dels grups municipals al text, i que
enriqueixen la proposta inicial, alhora que confirma que han intentat cercar el màxim
consens.
Manifesta que eren conscients que calia actualitzar les ordenances, i cita alguns dels
elements que considera més remarcables. En primer lloc, fa referència a què en
l’àmbit de cementiris han pogut introduir aspectes de major respecte a totes les
confessions i comunitats religioses; han reforçat la transparència i l’accés a la
informació; han disposat un mecanisme de retrocessió que s’adeqüés a la generació
vigent, però que, a la vegada, donés garanties a tots els usuaris; així com també
s’ha legislat en l’aspecte de la perpetuïtat.
Quant a Serveis Funeraris, indica que han introduït el principi d’universalitat i
accessibilitat al servei, cosa que significa un avanç en l’aspecte dels drets; han
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La Sra. alcaldessa anuncia que els punts dotze i tretze de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament.
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reforçat el principi de llibertat d’elecció; i han complert amb la normativa de
competència. I remarca, sobretot, que han estat responsables d’aquesta obertura i,
alhora, han identificat quin ha de ser un preu mínim per a la prestació del servei amb
garanties, a fi també d’endegar totes les campanyes informatives adients.
Pel que fa a la universalitat del servei, precisa que resta pendent desenvolupar un
decret que ha de permetre tirar endavant la seva gratuïtat. Confirma, però, que han
mantingut converses amb els grups, especialment intenses amb el grup municipal
Demòcrata, i confien que el proper gener el decret es pugui aprovar.

El Sr. Blanco assenyala que el seu grup votarà favorablement aquestes ordenances, i
subratlla que la modificació de les vigents era necessària a fi d’eliminar barreres a
competència, i preceptiva, especialment en el cas de l’ordenança de Serveis
Funeraris a fi d’adaptar-les a la llei vigent.
Puntualitza que les empreses funeràries que operen a Barcelona garanteixen la
qualitat dels serveis i estan en perfectes condicions de competir amb qualsevol altre
operador.
Tanmateix, destaca el gran nombre d’al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública, part de les quals fan referència a la complexitat jurídica de la
normativa, però també les que responen a la manca de diàleg suficient amb els
operadors i les associacions del sector. Precisa que moltes d’aquestes al·legacions es
refereixen a ambigüitats del text aprovat inicialment quant a l’àmbit d’aplicació, dret
de retrocessió o règim d’autorització. Fa notar que aquestes ambigüitats es podrien
haver evitat si prèviament s’hagués establert un diàleg més profund amb el sector; i
destaca que això demostra que és imprescindible per evitar errors.
Considera, però, que el resultat és que s’han acceptat bona part de les al·legacions
presentades, i valora molt especialment que la majoria de recomanacions de
l’Autoritat de la Competència s’hagin incorporat al text. En conseqüència, destaca
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La Sra. Recasens, en primer lloc, agraeix al regidor Badia i al seu equip la feina que
han fet fins a arribar on són. Considera, doncs, que es tracta d’un bon acord per a la
ciutat i un exemple de com plantejaments que es fan amb lògica i coherència i que
es treballen de manera consensuada arriben a una bona fi.
Assenyala que aquestes ordenances faciliten l’entrada de nous operadors i, per tant,
s’obren al principi de competència; permetran passar de la competència teòrica que
existeix actualment a una de real, cosa que significa un nou pas cap a l’objectiu final
de rebaixar el preu del servei.
Remarca que aquestes ordenances no són l’únic pilar necessari per rebaixar aquestes
tarifes, i aprofita per recordar que el seu grup ha estat reclamant, també, la rebaixa
de l’IVA, del 21% al 10%, que s’aplica als serveis funeraris, i que això s’ha de fer al
Congrés dels Diputats. Igualment, han expressat que cal establir uns índexs de
referència i exigir màxima transparència a les empreses operadores.
Afegeix que també demanen que el govern avaluï que el model de funerària pública
que el govern insisteix a establir no té recorregut i, per tant, que obri les portes a la
competència.
Finalment, es felicita perquè aquestes noves ordenances permetin garantir l’accés
universal als serveis funeraris, que a partir d’ara asseguraran que ningú no en quedi
exclòs, atès que es tractarà d’un servei gratuït o bonificat per a les famílies
vulnerables.
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que les ordenances eliminen barreres a la competència i poden servir per abaixar els
preus dels serveis funeraris.
Finalment, agraeix l’esforç que ha esmerçat el govern municipal en aquesta nova
normativa, i demana que en endavant també s’esforci a incrementar el diàleg amb
els operadors privats del sector.

La Sra. Andrés manifesta que el seu grup comparteix els principis de transparència,
accés universal i rebaixa de preus, per als quals han treballat des de l’oposició a
l’inici del mandat i, després, des del govern estant mitjançant la gerència d’Empresa.
Per tant, confirma que estan plenament d’acord amb les noves ordenances, que
permeten, en primera instància, incrementar la competència i aplicar la normativa
europea de 2006, traslladada a les legislacions espanyola i catalana.
Diu que cal tenir en compte que a Barcelona es compta amb 0,19 funeràries per cada
cent mil habitants, una ràtio que està molt lluny, per exemple, a la de la ciutat de
Saragossa, on el percentatge arriba a 3 per cada cent mil habitants. Per tant, posa
en valor l’obertura de la competència, cosa que haurà de permetre millorar els preus.
Afegeix que aquesta modificació de les ordenances les inscriu en un context més real
a fi de dissenyar un model de funerària pública en un context de competència.
El Sr. Mulleras posa de manifest que l’únic grup que ha presentat al·legacions a
l’ordenança de cementiris ha estat el seu; mentre que a la de Serveis Funeraris s’hi
ha afegit el grup d’ERC.

38
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

La Sra. Capdevila agraeix al seu torn la feina feta pel regidor Badia i el seu equip.
Reconeix que arran de la proposició d’ERC a principi del mandat han disposat de molt
de temps per parlar de l’ordenança de cementiris, la modificació de la qual era
necessària atès que calia actualitzar determinats conceptes a fi de garantir els
mateixos drets a tots els usuaris; i valora que el nou text actualitzat s’adapti a les
necessitats reals existents.
Per tant, consideren que la incorporació dels principis d’universalitat, accessibilitat, i
dels drets d’informació i transparència com a criteris rectors de l’activitat suposen
unes garanties positives.
Igualment, diu que també consideren imprescindible la introducció que s’ha fet de
nous conceptes i actualitzacions dels existents, com és el cas de l’equiparació del
matrimoni a les unions estables de parella, i reduir la necessitat d’un període de
convivència.
Quant a la perpetuïtat, consideren que la incorporació de limitacions temporals és
una bona iniciativa per garantir el dret de totes les persones a accedir i disposar de
nínxols o sepultures.
Pel que fa a l’ordenança de Serveis Funeraris, que ha de servir per garantir la
universalitat i la transparència, un aspecte aquest darrer que el seu grup considera
dels més importants ja que no sempre s’informa de manera adequada les famílies en
moments tan delicats com són els de la pèrdua d’una persona molt propera.
Reitera que el seu grup va expressar a principi de mandat que una de les seves
prioritats respecte a l’assumpte que els ocupa era la rebaixa de les tarifes, i es
troben que després de dos anys no tan sols no han baixat sinó que en alguns casos
han augmentat. Per tant, diu que esperen que la nova ordenança serveixi per assolir
l’objectiu principal d’uns serveis accessibles a tothom i que els preus no siguin
prohibitius com fins ara.
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Afirma que no veu enlloc els canvis que els explica el grup municipal Demòcrata; en
aquest sentit, precisa que l’article 24, que regeix els serveis de gratuïtat i
beneficència dels serveis funeraris, queda exactament igual que en el projecte
normatiu que els va fer arribar fa uns mesos el govern municipal, i precisa que el
grup Demòcrata no hi va presentar cap al·legació.
Afegeix que cal tenir en compte que la llei catalana de 2010 establia la garantia de
prestació de beneficència, i diu que no entenen per què el govern de l’alcalde Trias
no va incrementar la prestació d’aquesta mena de serveis entre el 2011 i el 2015 i
els va mantenir en els mínims actuals.
Creu que de positiu en l’ordenança de Serveis Funeraris només hi ha la disminució de
les barreres d’entrada d’empreses funeràries, sense la qual cosa és impossible
garantir la rebaixa de les tarifes i, en conseqüència, els serveis de beneficència.
Indica que el seu grup considera que la modificació de l’ordenança és encertada però
no suficient, i que convindria reduir molt més les barreres d’entrada per a
operadores de serveis funeraris i propiciar la competència.
Quant a l’ordenança de cementiris, remarca que s’ha eliminat el dret de retrocessió,
cosa que significava que abans es podia retornar una sepultura a l’Ajuntament, i ara
serà aquesta administració qui decidirà unilateralment si li interessa o no i quant
paga per la sepultura. Afegeix que també s’eliminen les concessions a perpetuïtat i
es converteixen en concessions per un termini renovable.
Conclou, que atès que s’eliminen drets adquirits pels usuaris, el seu grup hi votarà
en contra.

El Sr. Ardanuy creu que amb aquesta nova ordenació s’avança clarament en garantir
la universalitat dels serveis funeraris. Remarca, també, que hi ha una garantia dels
drets de llibertat religiosa.
Pel que fa a la perpetuïtat de la titularitat de les sepultures, considera que requerirà
fer una tasca didàctica i comunicativa per part d’aquest ajuntament. I afegeix que
també s’hauran de regular la situació de titularitats que es mantenen a nom de
persones difuntes; i, igualment, insisteix en la necessitat de reduir la burocràcia a
l’hora de fer el canvi de titularitat.
El Sr. Badia agraeix els vots favorables, i recorda al grup del PP que el primer
període en què es van consultar els grups va ser quan Ciutadans i el grup Demòcrata
van presentar esmenes, al qual va seguir l’aprovació inicial, de manera que les seves
observacions ja van ser recollides en la primera versió.
Destaca la importància de la rebaixa de l’IVA; i fa notar que ha estat molt caut a
l’hora de dir que les noves ordenances permetran rebaixar les tarifes. Precisa que ha
esmentat que permetran una millor accessibilitat al servei, i que beneficiaran la
transparència; això no obstant, afirma que el govern municipal està convençut que
l’eina que realment pot fer realitat la rebaixa dels preus, i així ho ha manifestat
l’Agència Catalana de la Competència, és la creació d’una funerària pública. Per tant,
valoren això com un projecte que tenen damunt la taula, i que es confirma que és
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La Sra. Rovira avança que el seu grup votarà favorablement aquest punt, entenent
que s’ha mantingut el resultat de l’aprovació inicial. Considera que el nou text millora
les normatives de cementiris i de serveis funeraris, alhora que contribueix a millorar,
també, la prestació dels serveis i possibilita rebaixar-ne el cost.
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una demanda ciutadana i transversal; aquesta funerària pública hauria d’establir
eficaçment uns preus de referència i l’accessibilitat real al servei.
Confia, doncs, de poder presentar aquest projecte els propers mesos.
La Sra. Recasens subscriu que ara és essencial el decret que ha de regular el pacte
de mínims a què han arribat.
I fa notar al Sr. Badia que la proposta de crear una funerària pública ha de ser una
eina que veritablement incideixi en el mercat funerari; alerta, per tant, que no es pot
emprar com a eina per fer demagògia, i avança la predisposició del seu grup a
treballar-hi.
El Sr. Mulleras precisa que el seu grup s’absté en la votació de l’ordenança de
Serveis Funeraris.
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller.
13. (938/2016) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició
pública de l'Ordenança de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; incorporar les
al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l'Ordenança de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona;
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al
web municipal.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i
la Sra. Esteller.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

14. (16pl16407) Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la
Modificació del Pla de Millora Urbana i Pla Especial Urbanístic de l’equipament privat
per a la precisió de l’ordenació aprovada al sector de la modificació del Pla General
Metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, de la
Riera Blanca i l’Avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banc Sabadell SA
atesa l’existència de motius determinants per a la suspensió de la seva aprovació,
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; advertir als promotors del
Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un
termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació ; en cas
que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions; notificar el present acord als promotors del Pla.
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Districte de Sants-Montjuïc
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S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Gràcia
15. (17pl16472) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de la titularitat, tipus i
ordenació de l’equipament del carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan
Inmobiliaria, SL.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte d'Horta-Guinardó
16. (17pl16475) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció volumètrica del parc
de bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona, d’iniciativa municipal.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi
i les Sres. Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, i també dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila.
17. (17PL16476) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’Àrea Nord de
l’equipament esportiu-docent situat al passeig de la Vall d'Hebron 264-268,
promogut per FMS Activa SL.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.

18. (17pl16484) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici
industrial consolidat situat al carrer Almogàvers, 177-189, promogut per Menima ITG
SLU, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de
Planejament; informe, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord; i condicionant l’executivitat i per tant la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’agrupació efectiva de les dues
parcel·les de l’àmbit.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé
i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i
Reguant.
19. (17pl16490) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’escola de la
Mar Bella, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.

41
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

Districte de Sant Martí

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

20. (17PL16492) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral de preservació i reutilització per a ús
d'habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho d’Àvila, 41-45.
Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investments SL.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé
i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
c) Proposició

Única. (M1519/7277) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. La Creació d’una Comissió no permanent d’estudi que analitzi la situació
econòmica actual de Barcelona i, proposi mesures extraordinàries de suport als
sectors econòmics afectats, com el comerç, els autònoms, la restauració, impulsar la
revisió o modificació del PEUAT, la promoció turística i la modificació de l’Ordenança
de Terrasses, d’acord amb els paràmetres següents: 1.1. Objecte de la Comissió:
Estudiar i avaluar la situació econòmica actual de Barcelona i proposar mesures
extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats. Més específicament la
Comissió haurà de: a. Analitzar la situació econòmica actual a la ciutat, a través dels
indicadors disponibles elaborats per les diferents institucions i organismes. b.
Analitzar la situació fiscal de la ciutat de Barcelona en relació al comerç, la
restauració i als autònoms, i proposar-ne mesures. c. Valorar l’aplicació del PEUAT
des de la seva posada en marxa i els indicadors de conjuntura pel que fa a l’activitat
turística i elaborar propostes de modificació i una nova metodologia d’actualització
del mateix. d. Adaptar les mesures de promoció turística de la ciutat al moment
actual. e. Valorar les modificacions que són necessàries de l’ordenança de terrasses i
impulsar la seva tramitació immediata. 1.2. Composició: La Comissió d’estudi serà
presidida per un regidor/a de l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a
proposta de l’alcaldessa (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors/es 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 les
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 en el moment que s’elabori l’informe amb la proposta
de les mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics i s’hagi acomplert el
calendari de treball.
El Sr. Collboni fa avinent que la proposició fa referència a la situació econòmica
crítica per què passa la ciutat. Precisa que no han volgut posar l’èmfasi en les causes
de la depressió econòmica que l’afecta –entén que en aquest aspecte hi hauria força
discrepàncies–, sinó en les conseqüència, que creu que generarà molta més
unanimitat.
Assenyala que comerciants, autònoms, hotelers o taxistes, entre molts altres
col·lectius de la ciutat, es lamenten per una situació econòmica difícil que inclou una
davallada de les vendes o de reserves hoteleres, que tradueixen un grau de
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desconfiança econòmica que afecta la petita economia de Barcelona, la que crea més
ocupació, en un moment en què la ciutat havia reprès el vol, en què havia recuperat
el 80% de l’ocupació destruïda durant la crisi econòmica; i que ha assolit una taxa
d’ocupació superior a la mitjana espanyola i catalana; amb un creixement del PIB
entorn del 3%; amb més de cinc mil milions d’euros d’inversió estrangera; i una
activitat turística que representa gairebé dos-cents mil llocs de treball.
Adverteix que tot això que acaba d’esmentar està en risc, que la manca de confiança
arran de la inestabilitat política, el cop que ha significat, per exemple, la pèrdua de
l’EMA que afecta greument el prestigi internacional de la marca Barcelona, el risc que
corre la col·laboració publicoprivada, fan indiscutible la necessitat d’adaptar les
polítiques municipals a la nova conjuntura.
Remarca que aquest és l’esperit de la proposta de creació d’una comissió d’estudi,
que pretenen que sigui un espai per trobar solucions, no per buscar culpables.
Manifesta la pretensió que la feina d’aquesta comissió estigui exempta de
partidismes i posant al capdavant els interessos de la ciutat, fent-ho conjuntament
tots els grups municipals. Diu que volen crear aquest espai per contrastar xifres i
realitats, i defugir de la batalla propagandística de dades; indica que, de forma
compartida, volen repensar les estratègies i establir mesures excepcionals per donar
resposta a allò que demana bona part de la ciutadania.
Insisteix que volen diàleg, acords i sumar esforços, i per aquest motiu demanen al
govern municipal que hi participi, atès que és el responsable principal.
Quant a les mesures que consideren que cal posar en marxa, esmenta, en primer
lloc, l’adaptació del pressupost municipal, i fer un debat sobre pressupostos. En
aquest sentit, assenyala que les esmenes que hi ha presentat el seu grup van en el
sentit d’adaptar-lo a la nova conjuntura; i, en segon lloc, fan referència a àmbits com
ara la fiscalitat, a desencallar assumptes com el de l’ordenança de terrasses o el
PEUAT. Pel que fa a aquest darrer, aprofita per aclarir que no es tracta de fer una
comissió sobre aquest pla, que valora com un instrument útil per ordenar el
creixement hoteler a la ciutat, tot i que assegura que d’haver governat en solitari no
l’haurien fet; però reconeix la feina feta per la Tinenta d’Alcaldia, la Sra. Sanz, en
aquest sentit. Observa, però, que el PEUAT conté clàusules de revisió i d’adaptació a
l’evolució del turisme a la ciutat a fi d’adaptar-lo a un creixement sostenible.
Per tant, concreta que proposen que en aquesta comissió, aprofitant la clàusula
esmentada, també es pugui parlar d’adaptar-lo al que tot sembla apuntar que serà
una caiguda important del turisme a Barcelona, tenint en compte la importància
d’aquesta indústria turística i la quantitat d’ocupació que genera.
La Sra. Recasens diu que celebraria que el grup del PSC no fes tremendisme de la
situació actual, ni pel que fa a la ciutat ni a Catalunya. Observa que aquesta
proposició és, si més no, curiosa, i fa notar la coincidència que es presenta en la
mateixa sessió en què s’aprova un nou cartipàs arran de la marxa del govern del
grup proposant; i posa en relleu que el grup del PSC agafa els assumptes que fa dos
dies eren la seva responsabilitat en el govern de coalició i els porta al Ple plantejant
tractar-los en el format de comissió.
Això no obstant, diu que estan disposats a implicar-s’hi, i en aquest sentit recuperar
algunes tesis com ara la que mantenen des de fa anys sobre la conveniència
d’abandonar les teories de decreixement, i entendre la promoció econòmica com una
eina de progrés social i econòmic; igualment, que s’ha d’eliminar tot allò que suposa
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La Sra. Mejías valora aquesta proposició més aviat com una esmena a la totalitat, i
un retracte a tot allò que ha estat fent el PSC durant la seva estada al govern de la
ciutat; i aprofita per fer esment del principi del dret que diu que ningú no pot anar en
contra dels seus actes, cosa que sembla que fan amb aquesta proposició.
Considera que el grup Socialista és ara presoner de les seves decisions, i sospita que
allò que ha succeït és que, o bé van aprovar coses en contra del seu criteri mentre
formaven part del govern –cosa que es palesa en què abans havien votat a favor
projectes dels quals se’n van retractar després–, o bé que els van donar indicacions
que els lligaven de peus i mans a l’hora de prendre decisions, i diu que han sabut
que el Sr. Collboni va rebre la indicació que no s’hi mirés gaire a aconseguir la seu de
l’EMA perquè no era un projecte que fes el pes a les bases de Barcelona en Comú.
Recorda que el grup Socialista va votar a favor del PEUAT sabent que era una norma
que limitava i generava inseguretat jurídica, alhora que perjudicava els interessos
d’inversions importants. Igualment, fa notar que també han estat responsables de la
modificació de l’ordenança de terrasses i incapaços d’arribar a un acord amb el
sector, fins que el Gremi ha hagut d’impulsar una ILP per aconseguir el canvi de
l’ordenança que els ocasiona pèrdues econòmiques i de llocs de treball.
Malgrat tot, assegura que els fan un vot de confiança pel que fa a la proposta de
crear una comissió, sense gaires esperances però, perquè és ben conegut que quan
algú no està ben resolt a trobar solucions opta per elaborar un informe, editar un
llibre blanc, o crear una comissió.
I aprofita per recordar que ja es va crear una comissió sobre les terrasses i que va
ser un fracàs; tanmateix, diu que se sumen a la proposta per veure si serveix de res;
amb tot, consideren que si s’aconsegueix parlar-hi d’assumptes importants per a la
ciutat ja serà prou, però reitera que li veuen poc futur, tenint en compte, sobretot,
les dificultats del govern municipal per dialogar sobre cap projecte que no sigui el
dels seus interessos polítics.
La Sra. Capdevila manifesta que la proposició els ha sorprès, en primer lloc perquè
els grups de l’oposició ja disposen de la comissió d’Economia i Hisenda per tractar
aquesta mena d’assumptes i sol·licitar la compareixença dels responsables del
govern municipal quan volen una informació concreta, o debatre sobre algun aspecte
dels àmbits econòmics.
En segon lloc, destaca que la proposició afecta les àrees que fins fa pocs dies eren
competència i de gestió del grup del PSC com a membre del govern; i per això els
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traves per al progrés econòmic i social de la ciutat mitjançant la cultura del pacte,
del consens i del diàleg, i del treball per al bé comú.
Entén, però, que entre la gran quantitat d’assumptes que es proposa tractar en
aquesta comissió cal filar prim, com ara en el cas de la modificació de l’ordenança de
terrasses, ja que el grup Socialista no ha estat capaç d’elaborar un text articulat i
que ha portat al Gremi de Restauració al límit de la desesperació havent de presentar
una ILP.
Pel que fa a la proposta de flexibilització del PEUAT, celebra que hagin vingut al seu
terreny en considerar que no era una bona eina.
Quant a la voluntat expressada pel regidor que tots els grups concorrin a la comissió,
de fer les coses entre tots, recorda que el seu grup fa temps que ho reivindica. I
assegura que estan ben predisposats a posar-se a treballar per trobar solucions, no
per enquistar els temes i dilatar la seva resolució.
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El Sr. Fernández Díaz considera que la proposició és tan oportuna com oportunista;
d’una banda, entén que és necessària ja que el seu grup en va presentar una en
termes similars que, paradoxalment, va ser refusada pel govern municipal de coalició
i per altres grups que ara donaran suport a aquesta. D’altra banda, justifica
qualificar-la d’oportunista perquè no deixa de sorprendre que els qui han rebutjat
fins fa poc iniciatives similars del grup del PP ara s’abroguin la seva defensa. Això no
obstat, confirma que hi donaran suport perquè posen Barcelona per damunt de les
sigles de partit i al marge de qui proposa què en benefici de la ciutat.
Considera que allò que importa en aquesta comissió d’estudi, si no és que s’eternitza
i no arriba a cap conclusió, és que donarà veu als sectors econòmics de la
restauració, l’hostaleria o el comerç que ja estan al límit de les seves forces pel que
fa a reivindicacions que topen amb la sordesa del govern municipal.
Reconeix que la situació d’incertesa que afecta l’economia no és nova, però creu que
resulta evident pel que fa al PEUAT o l’ordenança de terrasses, la manca d’un pla
municipal per al comerç, la regulació de les zones turístiques comercials, o el debat
sobre els horaris, el govern apostava per frenar el potencial de creixement i, fins i
tot, pel decreixement. No obstant això, el grup del PSC ara aposta per una
modificació de l’ordenança de terrasses que no ha estat capaç de fer mentre ha estat
al govern o planteja la modificació del PEUAT que va aprovar fa poc.
Entén, però, que la importància rau en allò subjacent a la comissió d’estudi
proposada, i és que Barcelona necessita atraure inversió, capital i empreses en favor
de l’ocupació i el creixement econòmic i la reactivació del consum; i puntualitza, a
més, que s’ha d’evitar la fugida d’aquestes empreses que, fins a dia d’avui, es
comptabilitza en 2.600; la caiguda de les reserves turístiques, que es quantifica en
un 20%; el trasllat d’entitats financeres i dipòsits fora de Catalunya; o també el fet
que es perden oportunitats per a la ciutat com la seu de l’EMA, i el risc evident que el
Mobile World Congress deixi Barcelona.
Creu que cal ser conscients que si la situació ja era difícil, el procés independentista
encara l’ha agreujat més.
La Sra. Reguant valora la proposició del grup del PSC com una esmena a la totalitat
de la seva acció de govern durant l’any i escaig que n’ha format part. En
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sorprèn que demanin d’analitzar la situació econòmica de la ciutat quan, com a
govern i responsables de l’àmbit, disposaven de tota la informació al respecte.
Afegeix que els sobta, igualment, el fet que pretenguin impulsar mesures en l’àmbit
de la restauració, quan van elaborar un pla d’impuls i suport al sector; o que
demanin modificar i tramitar immediatament la modificació de l’ordenança de
terrasses, quan era el grup del PSC qui liderava el debat sobre la modificació de la
normativa; o la mateixa proposta de revisió del PEUAT quan encara no fa ni un any
que es va aprovar amb el seu suport.
En conseqüència, diu que troben poc coherent que ara demostrin tanta preocupació
per uns àmbits que fins fa no res eren de la seva competència, i asseguraven que
anaven la mar de bé. Així doncs, valoren la proposta o bé com una mostra que el
govern de coalició no funcionava tan bé com deien, o bé que la gestió de l’àrea
econòmica no ha acabat de reeixir.
Malgrat tot, assegura que mai no s’oposaran a crear espais que reforcin el debat i
que permetin la fiscalització del govern municipal, motiu pel qual avança que
donaran suport a la proposició.
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El Sr. Ardanuy confirma que tot i que ell tampoc no ha tingut cap mena de contacte
ni amb el Sr. Collboni ni amb cap membre del seu grup respecte a aquesta
proposició, hi votarà a favor i entén que hi podrà participar.
En aquest sentit, formula una esmena in voce en el sentit que en la proposta s’ha
obviat una part important de l’economia de la ciutat, que és la del coneixement.
Observa que fa molt poca estona es lamentava la pèrdua de l’EMA, però, a canvi, en
la proposta s’ignora un teixit econòmic molt important de la ciutat. Demana, doncs,
que valorin incorporar-lo com un element estratègic de ciutat pel que fa a l’àmbit
econòmic.
Afegeix que hi ha altres aspectes com ara el futur de l’economia de la ciutat, que ha
d’anar de la mà d’una economia que redistribueixi millor la riquesa, i que tampoc no
queda reflectit en aquesta iniciativa.
El Sr. Colom entén que aquesta proposició té un component de rebequeria; reconeix
que la situació econòmica de Catalunya, i per tant la de Barcelona, és difícil, però
assegura que ho han acarat des del primer dia, des de l’atemptat de l’agost i en la
situació d’incertesa actual, establint treball conjunt liderat per l’alcaldessa amb els
sectors econòmics i socials, la construcció de la normalitat i de dades sòlides, no
meres percepcions; han fet seguiment i, sobretot, han establert mesures i actuacions
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conseqüència, entenen que no es tracta de crear una comissió d’estudi sinó que el
grup del PSC expliqui realment quins són els problemes amb què s’ha trobat durant
la seva estada al govern.
Insisteix que és incongruent que ara posin damunt la taula assumptes que abans no
volien tractar, o que atribueixin la situació actual a la inestabilitat, ja que la
inestabilitat té moltes cares, i a Barcelona i al país no és nova. Entén que han de
deixar d’atribuir-ho tot al mateix, malgrat que el Sr. Collboni ja ha dit, d’entrada, que
no volia plantejar la proposició en aquests termes perquè sabia que no es posarien
d’acord.
Observa que el Sr. Collboni ha dit que farien esmenes al pressupost per adequar-lo a
allò que ara és necessari, i pregunta si el 9 de novembre, quan van aprovar
inicialment la tramitació dels pressupostos en Comissió de Govern, no ho era, de
necessari, tot això, i que les necessitats han sorgit com els bolets en quinze dies.
Fa notar, igualment, que el regidor apel·la al diàleg i a unir esforços per part dels
grups municipals; en aquest sentit, diu que el grup del CUP és conscient que per a
molts són una anomalia i que els volen esborrar del mapa, i vol deixar clar que amb
elles ningú no ha parlat d’aquesta proposta. Així doncs, confirma que no volen
contribuir a l’esmena a la totalitat de l’acció de govern que presenta el grup
Socialista i, altrament, volen que siguin transparents i s’expliquin, per tant, diu que
votaran en contra d’aquesta iniciativa, també perquè no tenen cap intenció a
contribuir a una precampanya electoral per a les properes eleccions municipals.
Consideren que la via és aprofitar els espais existents per fer propostes que
responguin realment als interessos de les classes populars de la ciutat.
Afegeix la consideració que si realment volen abordar els problemes de la ciutadania
es pot fer de moltes altres maneres; i retreu al grup proposant que ara intenti
capgirar tot allò que ha estat fent des del govern estant, i fa notar que s’haurien
d’aclarir, perquè avui mateix han felicitat el regidor Colom per la seva gestió en
comerç, i posteriorment la qüestionen implícitament demanant la creació d’aquesta
comissió.
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efectives. I remarca que se’n van sortir, i la ciutat va recuperar el pols econòmic en
tres setmanes, i remarca que això ho sap el Sr. Collboni. I afegeix que de la mateixa
manera han abordat la situació actual d’incertesa, sobretot, amb mesures efectives
entre les quals esmenta el programa Bona Feina, mesures de suport als autònoms,
trobades de contacte amb els principals operadors internacionals, i amb prescriptors i
organitzadors de congressos, la celebració de l’Any Comerç i Cultura.
Concreta que ahir mateix van saber que el nombre de turistes allotjats en
establiments hotelers va disminuir a Barcelona d’un 3,9% l’octubre, a Catalunya d’un
4,4%, és a dir, la ciutat obté un millor resultat que la resta del país. Assegura que
els preocupa aquest resultat negatiu, però molt lluny de les primeres estimacions
catastròfiques, per tant, entén que és evident que hi estan fent alguna cosa i que
continuen en aquesta línia amb el suport al comerç de proximitat, l’atracció
d’inversions, impuls econòmic, gestió del turisme, i remarca que tot això exigeix uns
pressupostos aprovats.

El Sr. Colom confirma l’abstenció del seu grup, perquè no són ingenus i saben que
aquesta comissió forma part de la politiqueria. Posa de manifest, en aquest sentit,
que el mateix regidor ha dit que no pretenia entrar en les causes de la situació, i no
entén com pretenen acarar les solucions.
Pel que fa a la voluntat expressada d’actualitzar mesures, fa notar que algunes
només tenen un mes o quinze dies de vida, ja que eren mesures especials arran
d’una situació econòmica concreta.
Remarca que allò autènticament important per tirar endavant les mesures és
l’aprovació del pressupost, i aquesta és la manera de contribuir a millorar la situació.
Confirma, tanmateix, que estan totalment disposats a posar damunt la taula les
mesures que han elaborat a fi de treballar-les amb els grups.
S’aprova aquesta proposició amb onze abstencions –emeses pels Srs. Pisarello,
Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal–, tres
vots en contra –emesos per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant– i vint-i-sis vots a vots
a favor de la resta de membres del Consistori.
PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions / Declaracions de Grup
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El Sr. Collboni agraeix el suport a la proposició, i nega que es tracti de cap esmena a
la totalitat, sinó d’actualitzar les estratègies de la ciutat per fer front a una situació
excepcional que està afectant l’economia.
Observa que s’ha citat l’atemptat de l’agost i el conflicte polític que estan vivint, o la
mala notícia de la pèrdua de l’EMA, i que tot això afecta notablement la ciutat.
Assegura que no fan una esmena a la totalitat perquè el seu grup ha contribuït a les
mesures que el Sr. Colom acaba d’esmentar, però sí que consideren que cal
actualitzar-les. I afegeix que allò que diuen és que els sectors que s’adrecen al
govern municipal o als grups de l’oposició per reclamar-los mesures concretes i
suports han de tenir el fòrum adient per fer-ho, en aquest cas la comissió proposada.
Així doncs, atès que la creació d’aquesta espai ha suscitat un ampli consens en
aquesta cambra, entenen que és una oportunitat que no es pot desaprofitar.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

Del Grup Municipal Cs:

La Sra. Mejías posa de manifest que aquest dóna continuïtat al debat que han estat
fent prèviament però des d’un altre àmbit de circumstàncies. Reitera que a la
situació d’impacte negatiu de la crisi política generada pel procés independentista a
Barcelona se suma el trencament del pacte de govern municipal, que deixa un
govern en estat de debilitat que provoca inestabilitat i desconfiança. Diu que tot això
en conjunt amenaça el benestar dels barcelonins i situa la ciutat en un estat
d’estancament polític i econòmic greu, i per això justifica la presentació d’aquesta
proposició, amb la qual demanen al govern municipal que elabori un pla
socioeconòmic que estableixi prioritats en aquesta nova etapa i circumstàncies, i que
expliqui als grups de l’oposició quins són els seus objectius de futur.
Precisa que els demanen que defineixin aquestes prioritats per a la recta final del
mandat perquè la ciutadania sàpiga exactament per què pensen treballar.
Seguidament, fa una breu anàlisi de la situació en què està Barcelona, per exemple,
en l’àmbit de les infraestructures, en què es constata que no hi ha data per a la
represa de les obres del túnel de Glòries, no tenen notícies de si finalment el metro
arribarà al barri de la Marina; igualment, constata que no s’ha produït cap avenç en
les obres de La Sagrera; o que el tren llançadora entre l’estació de Sants i l’aeroport
avança molt lentament. Pel que fa als indicadors econòmics, esmenta que les
empreses més importants que han marxat de Catalunya tenien la seu a Barcelona;
que el comerç minorista pateix pèrdues molt remarcables segons les patronals de
Pimec. Destaca, també, la cancel·lació de congressos importants; i que la paràlisi a
arribat a afectar empreses de transport d’alimentació.
Assegura que no pretenen fer tremendisme, sinó mirar cap al futur, i per aquest
motiu volen tenir clares les prioritats del govern municipal per al proper any i mig,
que defineixi un pla d’acció amb objectius concrets; un pla d’impuls econòmic, però
també social, que serveixi per avançar en l’objectiu de millorar les condicions de
vida, el progrés social i econòmic a Barcelona.
La Sra. Recasens considera un flac favor anar abocant permanentment dades
negatives. En aquest sentit, recorda que fa poc s’al·ludia a un informe de l’impacte
econòmic a la ciutat provocat per la conjuntura actual i que aboca unes dades
positives referides, per exemple, al creixement del PIB a Catalunya el tercer
trimestre del 2017 i les previsions de creixement futures; sobre les perspectives
empresarials favorables de cara al darrer trimestre de l’any; del creixement del
nombre d’empreses amb plantilla assalariada; del manteniment de la xifra més
elevada al règim de la seguretat social; el nombre de contractes signats, o les xifres
de moviment de contenidors al port.
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1. (M1519/7262) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat
presenti un pla d'acció per impulsar el desenvolupament socioeconòmic de
Barcelona. Que el pla d'acció estableixi objectius prioritaris, com a mínim en els tres
eixos fonamentals següents: - El desenvolupament de les infraestructures que
garanteixin la mobilitat i la qualitat del hàbitat urbà. - La dinamització econòmica i
l'atracció d'inversors que garanteixi la creació d'ocupació de qualitat, la innovació i
les oportunitats per als emprenedors. - La cohesió social mitjançant polítiques que
garanteixin l'accés a l'habitatge i la reducció de les desigualtats entre barris. Que el
pla es presenti per al seu debat polític en un termini màxim de tres mesos.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Capdevila posa de manifest que la proposició que avui presenta el grup de
Ciutadans és gairebé calcada de la que va presentar en la darrera sessió de la
comissió d’Economia i Hisenda, i com ja van fer en aquella ocasió, avança que hi
votaran en contra.
Justifica aquest vot contrari perquè no poden acceptar el plantejament de fons que
s’hi fa, basat eminentment en apriorismes i pronòstics apocalíptics, sense fonament;
i afegeix que no volen contribuir a legitimar la campanya permanent dels partits que
conformen el bloc del 155 –PP, PSC i Ciutadans– i que es basa en presentar un
panorama catastròfic de la ciutat, amb l’objectiu clarament partidista de culpar
determinades formacions i ideologies polítiques del que ha succeït i del que succeirà.
Consideren que Ciutadans són els menys indicats per donar lliçons i per erigir-se com
a garants de l’estabilitat i la bona imatge de la ciutat; perquè és aquesta formació la
que fa un temps es presentava com a abanderada de la lluita contra la corrupció i,
altrament, ha acabat donant suport al govern amb més casos de corrupció a Europa.
Els retreu, igualment, que hagin animat les empreses a traslladar les seves seus
socials fora de Catalunya i de Barcelona mitjançant un Reial Decret, que valora com
una mesura irresponsable, i que ha estat denunciada per les patronals de Pimec per
limitar i vulnerar els drets bàsics dels accionistes. I afegeix que Ciutadans ha
pressionat les empreses perquè marxin de Catalunya.
Igualment, els acusa d’avalar la repressió policial i política, abans i després de l’1
d’octubre; de manifestar-se conjuntament amb partits i grups d’extrema dreta pels
carrers de Barcelona, i d’haver callat davant de les agressions que s’han produït al
final d’aquests actes.
Remarca que ha estat Ciutadans qui ha participat en la redacció de l’article 155 per
intervenir el govern de la Generalitat.
Subratlla que és el govern espanyol qui ha perjudicat la imatge de la ciutat amb els
reiterats episodis de caos de l’estiu passat a l’aeroport de Barcelona, o qui limita la
promoció internacional del port, impedint que els seus directius participin en
missions comercials.
Retreu al grup proposant que després de tot això comparegui en aquesta cambra
amb cara compungida i s’erigeixi en garant del funcionament de les infraestructures,
del dinamisme comercial i de la cohesió social.
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Reconeix que no es pot negar que la situació és complexa, i que com a responsables
polítics de la ciutat els toca d’estar amatents i atents; subscriu que s’ha produït una
frenada en la constitució de noves societats mercantils, o la marxa de les seus
d’empreses fora de Catalunya; i aprofita per felicitar la Sra. Mejías en aquest sentit
perquè el seu partit ha estat imprescindible per posar-los la catifa vermella per ferho.
Constata, igualment, que hi ha una bombolla immobiliària que continua a l’alça d’una
manera escandalosa. Altrament, confirma que hi ha empreses que continuen
apostant pel territori de Catalunya perquè té una situació estratègica,
infraestructures de primer nivell, universitats, escoles de negocis, centres científics i
qualitat de vida, entre molts altres motius.
Assenyala que davant d’aquesta situació el seu grup vol mantenir una actitud
responsable, serena i de sentit comú, de cultura del consens i del pacte contrària a
les actituds obstruccionistes, alarmistes i paralitzadores que defensen alguns. En
conseqüència, diu que estan convençuts que amb aquesta actitud poden treballar en
pro de la ciutat.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

El Sr. Mòdol, abans de començar la intervenció respecte a la proposició, vol
manifestar la seva perplexitat pel canvi de discurs dels grups del PdeCat i d’ERC; i
diu que valora positivament la tranquil·litat i la voluntat d’acord que expressen en
benefici de tots, però entén que ho podrien haver pensat abans, tot això, i ara no
serien on són. I els retreu la poca vergonya de donar la culpa a altres, i els adverteix
que no podran continuant enganyant permanentment tothom.
Confirma que estan vivint moments complexos i difícils per a l’economia de la ciutat,
que exigeixen que actors econòmics, inversors i govern contribueixin a crear un
clima de confiança que afavoreixi la inversió i l’ocupació. Remarca que cal fer costat
al sector econòmic i contribuir amb mesures concretes a impulsar l’activitat
econòmica. Tanmateix, assenyala que ara els toca de donar resposta a una nova
situació, derivada d’un clima d’inseguretat que està tenint efectes reals en
l’economia de la ciutat i del conjunt de l’àrea metropolitana.
Insisteix que la inseguretat jurídica, econòmica i social que es va generar durant
l’octubre acumula xifres importants pel que fa al trasllat de seus socials d’empreses
financeres i de serveis fora de Catalunya; la manca de confiança en Barcelona per
acollir l’EMA; i un evident creixement de la sensació d’inseguretat econòmica entre la
ciutadania que afecta el consum, alhora que s’apunten conseqüències greus sobre
l’activitat turística.
Indica que el govern del qual el seu grup formava part fins ara tenia un programa
econòmic que havia permès Barcelona de recuperar el 84% de l’ocupació perduda
durant la crisi; s’havia recuperat la imatge de la ciutat envers l’exterior, convertint-la
en una ciutat atractiva, batent rècords de visitants, d’operacions a l’aeroport i
inversions estrangeres. Afegeix que s’havia recuperat la posició de la ciutat en els
rànquings internacionals; igualment, destaca la posada en marxa de mesures per al
comerç de proximitat a fi que actués com un sector econòmic i social vital per a
Barcelona; i també que van establir mesures per posar en valor l’arquitectura i el
paisatge urbà, imprescindibles per a la millora de la qualitat de vida de les persones.
Confirma que allò que vol el seu grup és que tota la feina que ha esmerçat per a la
ciutat no quedi en no-res, i que les mesures de contrastada eficàcia que van endegar
tinguin la continuïtat que la ciutat mereix, i volen que es reforcin les àrees
estratègiques.
Per tot plegat, i atès que els preocupa la reducció de l’ocupació i de la qualitat de
vida de la ciutadania, confirma que votaran a favor d’aquesta proposició; perquè
Barcelona no es pot quedar de braços plegats davant dels esdeveniments que
provoquen greus efectes econòmics i socials i, per tant, cal posar en marxa
programes estratègics i noves iniciatives.
El Sr. Mulleras diu que per molt que s’entestin els partits del bloc independentista la
realitat ha acabat superant la seva ficció, com quan el Sr. Mas afirmava que els
bancs mai no marxarien de Catalunya, i han estat els primers de marxar Caixa Bank
i el Banc de Sabadell; o com quan deien que a una Catalunya independent tothom es
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Pregunta a qui pretenen enganyar, i confirma que al seu grup no l’hi trobaran en
l’estratègia que plantegen, entre altres motius perquè ni el seu partidisme ni l’ardit
de la por i el catastrofisme no beneficien gens la ciutat. Subscriu que el bloc del 155
fa un flac favor dient dia sí dia també que Barcelona és un desastre i que tot hi va
malament, en primer lloc perquè no és cert i, en segon lloc, perquè altres treballen
per construir una Barcelona capital, oberta, moderna i lliure.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Lecha replica a la Sra. Mejías que la situació en què estan avui mateix no és
normal sinó que és de cop d’estat a la democràcia per part de l’estat espanyol,
encapçalat pel PP com a partit de govern, secundat pel PSOE i el suport incondicional
de Ciudadanos, la cara oficial de les forces d’extrema dreta.
Confirma que han pogut comprovar com l’aparell de l’estat i tots els seus poders han
intentar segar la voluntat d’un poble a esdevenir una república, a ser sobirà. I
remarca que la repressió viscuda d’ençà del 20 de setembre, amb el seu màxim
exponent l’1 d’octubre, ha fet un recorregut amb la interpretació del 155
d’intervenció de les institucions de Catalunya, l’empresonament de part del govern i
d’activistes de la societat civil, la detenció de la mesa del Parlament i de provocar
l’exili del president legítim de la Generalitat i d’alguns dels seus consellers i
conselleres.
Assegura que no normalitzaran el dia a dia en aquesta institució perquè tenen presos
polítics, i el dia a dia del poble està intervingut amb amenaces i amb repressió. En
aquest estat de coses, assenyala que es qüestiona el sistema educatiu de Catalunya,
es detenen mestres, i es tracta de mentiders als membres de la comunitat mèdica
pels informes sobre els ferits l’1 d’octubre; o que el dret a la llibertat d’expressió, en
qualsevol àmbit, està perseguit i castigat.
Insisteix que Catalunya està sota la repressió de l’estat espanyol, no en una situació
normalitzada, i només poden assegurar que no s’aturaran i que no passaran.
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barallaria per anar-hi, i la realitat és que més de dues mil sis-centes empreses n’han
marxat.
Diu que malgrat el procés independentista Barcelona continua sent una gran ciutat,
una gran capital de Catalunya i d’Espanya, i remarca que aquesta doble capitalitat ha
estat la que històricament ha fet que econòmicament la ciutat s’aprofités del comerç
amb Amèrica, del desenvolupament industrial, que va donar pas també al
desenvolupament de moviments com el Modernisme, del qual la ciutat se’n sent tan
orgullosa; des del mercat únic europeu als Jocs Olímpics del 1992, que van
demostrar que si treballen units arriben molt més lluny.
Remarca que aquests darrers mesos han patit situacions que han desembocat en un
estat de coses molt preocupant, no només per la dimensió de la crisi sinó pel poc
espai de temps en què ha passat. Així, esmenta que la fuga d’empreses, la davallada
del consum fins a un 30%, la del turisme, l’increment de l’atur, el fre de les
inversions i la desconfiança i la inestabilitat que han generat la situació actual, que
descriu com un còctel pervers contra el qual han d’actuar les administracions
públiques. Afegeix que és imprescindible retornar la confiança a la societat amb
mesures polítiques que els tornin a la normalitat, i pressupostos i mesures
econòmiques que ajudin a la reactivació de l’economia, i tornar al valor de
l’estabilitat.
Considera que aquesta proposició ha de formar part de la bateria de mesures que
l’administració local ha d’abordar per retornar a la normalitat que permeti el
desenvolupament d’infraestructures, atracció i retenció de les inversions, la creació
d’ocupació o polítiques d’habitatge; totes, mesures que el PP ha proposat en aquest
ajuntament i que han estat aprovades, i confia que es facin realitat.
Lamenta, però, que en el cas de l’habitatge, els grups de Ciutadans i del PdeCat
aprovessin el Pla d’Habitatge de Barcelona en Comú, i que s’ha revelat com un
autèntic fracàs; solars buits encara pendents de construcció d’habitatge social o
lloguers disparats.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

El Sr. Pisarello comparteix la preocupació que expressa la regidora Mejías per la
situació socioeconòmica, les causes de la qual s’intenten argumentar en l’exposició
de motius. Considera que moltes causes vénen de lluny, i que algunes s’han
aguditzat els darrers temps sens dubte com a conseqüència de decisions preses a
l’altra banda de la plaça de Sant Jaume, però també d’altres que s’han pres a Madrid,
amb el suport de Ciudadanos.
Rebutja l’escenari catastròfic que ha plantejat la regidora proposant, i destaca que fa
quatre mesos Barcelona tenia uns índexs macroeconòmics i socials molt bons;
igualment, recorda que la ciutat ha patit un atemptat i una situació política
enormement delicada des de llavors. Malgrat tot, confirma que la ciutat funciona i
que ho continuarà fent, i explica que s’han reunit amb actors econòmics i socials,
amb el sector industrial, amb representants de Pimec, del sector del comerç i de la
recerca, i que malgrat la sensació d’inestabilitat en un cert sentit, d’altra banda hi ha
optimisme.
Precisa que fa dos anys i mig que fan tasques de desenvolupament socioeconòmic; i
al·ludeix a qüestions en matèria d’infraestructures –que la Sra. Mejías també ha
esmentat per dir que no hi havia calendaris–, com el cas de La Sagrera, que han
aconseguit desbloquejar, o que les obres del col·lector de la rambla de Prim
comencin pel gener, com també en el cas de Glòries. Afegeix que han pressionat el
govern central pel que fa a infraestructures, cosa que retreu que no ha fet Ciutadans
malgrat que dóna suport al govern del PP; i que van anunciar a principi d’any una
injecció de 50 milions d’euros per a l’activitat socioeconòmica que ara reforçaran.
En conseqüència, consideren que el pla que planteja el grup de Ciutadans en realitat
ja està en marxa; alhora que diu que no comparteixen, en cap cas, els termes en
què la justifiquen.
La Sra. Mejías fa referència al comentari de la Sra. Recasens en el sentit que havia
trobat alguna dada positiva en aquesta situació, i puntualitza que, si n’hi alguna, és
gràcies als esforços de la societat civil, que està perplexa i patint les conseqüències
de les irresponsabilitats dels governs de la Generalitat, de CiU i d’ERC.
Rebat que la fugida d’empreses sigui conseqüència d’un decret, sinó de la situació de
risc i d’inseguretat jurídica que han creat aquests partits.
Igualment, respon al grup d’ERC que, de visions apocalíptiques, no en té Ciutadans,
però assegura que no els agrada mentir com fa aquest grup, que n’és mestre. I
recorda que mig govern de la Generalitat està fugit i reconeix que ha mentit; i
pregunta si els sona el nom del Sr. Salvador, que ha afirmat que no hi havia cap
possibilitat de fer la independència perquè no tenien suficients estructures; o la
mateixa Sra. Forcadell, que assegura ara que la declaració va ser simbòlica,
conscients que no es pot fer la independència; pregunta, també, si els sona el Sr.
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El Sr. Ardanuy entén que amb aquesta proposició el grup de Ciutadans pretén que en
tres mesos es produeixi un gir copernicà en les polítiques d’habitatge, de
dinamització econòmica i l’atracció d’inversions a la ciutat.
Avança que s’abstindrà en la votació en considerar poc rigorosa la iniciativa i que li
manca concreció; en aquest sentit, diu que desitjaria tenir debats amb més contingut
i rigor que els permetessin apuntar polítiques concretes.
Així doncs, valora la proposició com una mena de calaix de sastre, d’òmnibus, amb
bones intencions, però que en cap cas s’han d’enfocar de la manera que ho fan.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

Comín, que ha declarat a un diari des de Brussel·les, on està amagat, que reconeix
que tot plegat ha servit per donar-los un bany de realitat.
Inquireix a la Sra. Capdevila qui és que menteix, si ERC o Ciutadans, quan els
primers han enganyat els seus votants amb promeses que no es podien complir.
Reclama, doncs, que se centrin en la realitat d’aquesta ciutat, i que donin suport a
coses com la posada en marxa de les infraestructures i altres aspectes que beneficiïn
tota la ciutadania, i que la no la perjudiquin amb mentides i generant situacions
d’inestabilitat, de les quals són els principals responsables.
Finalment, diu que no tenia intenció de fer aquest comentari, però que ho farà, i
afirma que Ciutadans no s’ha fotografiat mai amb partit d’ultradreta, com sí que ha
fet el Sr. Puigdemont a Brussel·les; i adverteix que no els ho tornin a dir mai més
perquè no els ho accepten; i insisteix que els únics que es fotografien amb partits
d’extrema dreta són ells i el seu ex-president il·legítim de la Generalitat.
Adreçant-se al Sr. Pisarello, li diu que entén que no vulgui votar a favor de les seves
proposicions, especialment perquè cregui que això els desprestigia, però avisa que
Barcelona en Comú, que va venir a l’Ajuntament suposadament a lluitar contra la
desigualtat i els privilegis, té molta feina a fer a la ciutat; i li recorda que han acabat
votant amb el PP al Congrés de Diputats a favor del “cuponazo” basc. Per tant,
reclama que no culpin sempre a Ciudadanos de ser el partit que dóna suport a ningú,
perquè ells també ho fan, fins i tot en assumptes que són diametralment oposats a
allò que defensen.

El Sr. Mòdol diu que el seu grup sempre ha defensat per a Barcelona un model
econòmic que sigui just, competitiu i sostenible, a partir del qual és coherent
defensar les inversions en infraestructures, però assegura que no són tan optimistes
com el Sr. Pisarello quant a La Sagrera, Glòries o el tramvia de la Diagonal, encara
molt empantanegat i allunyat del que havien de tenir al cap de tres mesos de
governar Barcelona en Comú.
Demana al govern, però també al PdeCat i a ERC, com està la línia de metro de La
Marina, i pregunta si també atribueixen a l’aplicació del 155 que estigui del tot
aturada.
El Sr. Pisarello observa que la Sra. Mejías sempre ha estat a la dreta del PP, però
entén que avui ho ha acabat de reblar sens dubte. Entén que avui Ciutadans ha
decidit ocupar una posició enormement perillosa en termes econòmics, i s’ofereix a
discutir amb ella sobre finançament, i valorar el que proposa el seu grup com a
finançament per a Catalunya.
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La Sra. Recasens fa al·lusió a la vehemència argumental de la Sra. Mejías, i que els
obliga a capgirar el vot ja que la regidora no ha pogut reprimir la utilització del sector
econòmic de la ciutat en benefici de les seves causes partidistes, apel·lant al
tremendisme i al catastrofisme.
Així doncs, reconeix que el seu grup ha pecat d’ingenu volent donar suport a la
proposició. I reitera que la ciutat fa temps que tira endavant amb la fórmula de la
col·laboració publicoprivada, un concepte que suposa que no acaba de comprendre el
grup de Ciutadans, que té una idea de les institucions, el pacte i el diàleg molt
allunyada de les tesis que defensa el seu grup.
Per tant, confirma el vot contrari a la proposició, que s’allunya completament de les
tesis que defensa el seu grup.
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Repeteix que el seu grup comparteix algun dels aspectes que planteja la proposició,
però reitera que el pla ja s’està desenvolupant, i diu que hi aspectes fonamentals
com les infraestructures que la formació de la Sra. Mejías hauria d’estar reclamant a
Madrid, i no només no ho ha fet sinó que, altrament, ha donat suport a l’article 155,
que està produint la pitjor retallada en matèria d’autogovern dels darrers quaranta
anys.
Entén que han barrejat les coses per una qüestió merament electoralista i, per
aquest motiu, avança que s’abstindran.
La Sra. Mejías insisteix que ha defensat la proposició en la línia d’impulsar un pla
socioeconòmic que posi en marxa la ciutat i que el govern informi de quines són les
seves prioritats; i acusa la resta de grups polítics d’haver posat de manifest les seves
reticències polítiques respecte a la posició defensada per Ciutadans, com el cas de la
Sra. Recasens, a qui no li agraden que li diguin les veritats i, per això, canvia el
sentit del vot.
Assegura que ella no tenia intenció d’entrar en aquesta mena de debat i que li han
obligat els grups portant les coses fins a un límit.
Es rebutja aquesta proposició/declaració de grup amb dotze abstencions –emeses
pels Srs. emeses pels Srs. Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres.
Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pel Sr. Ardanuy– setze vots en contra –
emesos pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Homs, Fandos i
Rognoni, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i per les
Sres. Lecha, Rovira i Reguant,– i dotze vots a vots a favor de la resta de membres
del Consistori.

2. (M1519/7269) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. La creació d'una Taula amb la participació dels Grups Municipals que
estudiï i analitzi les alternatives existents davant l'aplicació dels nous valors
cadastrals resultants de la Ponència de Valors Cadastrals de l'any 2017, per tal de
configurar un impost el més just i equitatiu possible, amb especial atenció sobre les
famílies vulnerables, les classes mitjanes i pels sectors econòmics de la ciutat, tenint
en compte les alternatives que preveu la legislació vigent. 2. L'objectiu d'aquesta
Taula ha de ser la presentació d'un acord de ciutat en el termini de 3 mesos.
El Sr. Bosch fa referència a què l’IBI, el principal impost de recaptació municipal,
representa el 25% dels ingressos d’aquest ajuntament, i suposa una eina bàsica per
a l’establiment de polítiques de cohesió social, o per mitigar les grans desigualtats.
Assenyala que tenen la impressió que els darrers anys, però, aquesta eina no s’ha
utilitzat convenientment perquè no s’ha respectat la filosofia bàsica de l’impost, que
és gravar el valor dels immobles i que, atès que és canviant, el gravamen també
s’hauria d’anar modificant i evolucionant. Altrament, constata que se n’ha fet un ús
en ocasions electoralista i populista, i això ho atribueix a tots els grups d’aquesta
cambra sense excepció, tant els qui han governat com els qui no.
Per tant, proposen reconèixer que no s’ha fet prou bé i oferir la possibilitat d’arribar
a un acord majoritari per corregir aquesta dinàmica.
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Del Grup Municipal d’ERC:
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La Sra. Recasens avança el suport del seu grup a la proposició, que valora com un
exercici de responsabilitat per part del grup d’ERC. Entén que la iniciativa no està
exempta de risc i que significa un repte a mitjà termini, però que palesa valentia i
coherència per part del grup proposant des de l’oposició estant i que, a canvi, troben
a faltar per part del govern, que és qui realment hauria d’haver entomat la qüestió i
el debat.
Destaca que, altrament, el govern dilata en el temps una decisió cabdal per a la
ciutat, que afecta directament les butxaques de la ciutadania i la fiscalitat municipal
en el cas del principal impost d’aquest ajuntament.
Entén que el govern roman tranquil perquè ha optat per posar els topalls a zero,
però alerta que això no ho poden mantenir eternament, ja que arribarà un moment
en què l’increment del 20% de mitjana dels valors cadastrals s’haurà de repercutir
en el rebut de l’IBI.
Recorda que Barcelona en Comú es va presentar davant de la ciutadania dient que
faria una revolució fiscal que, a dia d’avui, no han vist enlloc, tan sols un retoc de
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Indica que la darrera revisió del valor cadastral es remunta al 2001, i que la següent
s’ha ajornat fins a aquest any; entenen que aquesta és la primera irregularitat que
ha causat una distorsió en els valors de l’IBI, alhora que entenen que s’ha abusat
dels topalls sobre els increments de l’impost, sobretot pel que fa a l’habitatge valorat
en menys de tres-cents mil euros, que ha tingut un increment de l’IBI d’un zero per
cent.
Consideren que en aquest sentit hi ha hagut un esforç deliberat i conscient per part
de tots els grups, insisteix, per esquivar la realitat. Creuen que cal acarar això, fer un
exercici de responsabilitat que ara mateix és inexcusable i improrrogable.
Remarca que arran de la revisió cadastral d’enguany s’han produït increments de fins
al 52% quant a la mitjana de valors de la ciutat; i pel que fa al valor concret dels
habitatges aquest increment ha arribat en alguns casos al 76%.
Així doncs, consideren que cal ajustar gradualment l’increment de valors a la gestió
de l’IBI, cosa que es pot planificar amb un termini de deu anys, que és el que
s’estableix per a la revisió del valor cadastral, i que també es pot aplicar als topalls.
Confirma, igualment, que tot això està pendent de al revisió de la llei, i també de les
interpretacions que en faci l’estat i del marge que pugui donar a Barcelona.
En definitiva, afirma que consideren que si tot això no es gestiona bé pot provocar
una crisi de cara al futur, i que tingui uns efectes molt greus i, per això, justifica la
presentació d’aquesta proposició amb què demanen la creació d’una taula per al
diàleg per trobar consensos entre els participants a fi de combinar, d’una banda, la
contenció, la justícia social i, d’altra banda, el realisme. En definitiva, indica que es
tracta de trobar un bon ús als elements disponibles; i posa com a exemple acordar
un pla amb un termini de deu anys a fi d’anar ajustant els topalls gradualment; i la
manera d’ajustar-ho als tipus impositius; explorar i innovar en el terreny de les
bonificacions; establir un tractament diferenciat de les segons residències o les
segones places de pàrquing, és a dir, en aquells béns immobles que es converteixen
en negoci, com ja s’ha fet amb els habitatges d’ús turístic. I afegeix la necessitat
d’exigir mesures raonables a l’estat perquè apliqui, per exemple, el 50% d’increment
de recàrrec de l’IBI als habitatges buits.
Resumeix que es tracta, per tant, d’una iniciativa de bona fe que voldrien compartir
amb tots els grups municipals, i a fi que utilitzin els impostos amb el cap i no, com
fins ara, per llançar-se’ls pel cap.
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l’IBI per al sector cultural, o campanyes mediàtiques, amb un cost de 3,5 milions
d’euros, per a ajuts per import de 350.000 euros, i els retreu que les campanyes
hagin multiplicat per deu l’import d’aquests ajuts que han atorgat.
Anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè creu en els consensos
amplis en matèria de política fiscal, i amb la pretensió que el govern s’assegui a
negociar un assumpte de ciutat tan important com aquest, deixant de banda
l’opacitat amb què l’ha plantejat; i per donar una resposta al sector del comerç que
té l’espasa de Dàmocles al damunt, que pateix una situació que el govern nega, però
que el porta a fer una rebaixa de topalls tement que la situació els esclati.
Ratifica que posicionen, per tant, en pro d’una fiscalitat per als sectors més
vulnerables i les classes mitjanes de la ciutat.

La Sra. Ballarín avança el vot favorable a la proposició, que els sembla positiva i
constructiva, i que pot contribuir a què, de cara al futur, l’IBI sigui més just i més
adaptat a la butxaca de la ciutadania i, a més, perquè consideren que el govern de la
ciutat s’ha de fer des del diàleg i el consens.
Puntualitza que la creació d’una taula amb les característiques de la proposada ja va
ser demanada pel seu grup a l’inici del mandat, quan el Tinent d’Alcaldia Pisarello va
llançar-se a demanar una revisió cadastral, sense preveure gaire els efectes que
podia tenir.
Assenyala que el seu grup volia estar informat des del principi sobre el
desenvolupament de la revisió, per transparència, però essencialment per preparar
preventivament la normativa de l’IBI per quan s’apliqués la revisió. Recorda que el
govern municipal va rebutjar aquesta iniciativa, en considerar que els grups no
tenien res per aportar, així com també va refusar debatre la nova ponència cadastral
al Plenari, com hauria estat democràtic i transparent, cosa que el seu grup també va
proposar.
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El Sr. Blanco addueix que la proposta del grup d’ERC és, si més no, singular, ja que
pràcticament demana que tots els partits representats en aquest consistori actuïn
com a govern, en un assumpte que comparteixen que és clau per a la ciutadania.
Precisa que els proposen la creació d’un àmbit de debat amb cabuda per a tots els
grups municipals davant de l’actualització imminent dels valors cadastrals, i entre
tots acordar mesures de consens perquè l’aplicació de l’IBI sigui justa i equitativa i
minorar l’impacte negatiu en les famílies, tenint en compte la situació de les més
desafavorides i de les que tenen rendes mitjanes.
Manifesta que el seu grup coincideix plenament en què l’actualització cadastral pot
ser perjudicial per a les famílies i el petit comerç i, per tant, que calen mesures; però
remarca que correspon al govern d’establir aquestes mesures i presentar-les al
Plenari a fi que els grups de l’oposició les debatin i les aprovin. Tanmateix, diu que
tenint en compte que el govern s’acaba de quedar en franca minoria, que està aïllat i
que per prendre qualsevol decisió necessita arribar a acords amb com a mínim un
parell de forces polítiques d’aquesta cambra i, per tant, que s’ha de plegar al diàleg,
confirma que valoren la proposició d’una manera constructiva, i que pot contribuir a
donar solucions a un problema tant importat com aquest.
Diu que el seu grup creu fermament que els partits polítics han d’actuar d’acord amb
l’interès general de la ciutadania, i aquest que els ocupa és un assumpte cabdal en
aquest sentit; i, per aquest motiu, manifesta que accepten de participar en el debat
a fi de reduir l’impacte de l’actualització cadastral en les famílies.
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El Sr. Mulleras posa en relleu que quan el seu grup ha tingut capacitat d’influència en
el Plenari ha incorporat importants bonificacions i subvencions en l’IBI a fi d’afavorir
molts col·lectius castigats per aquest impost. Assenyala que, malauradament, això
no ha tingut continuïtat.
Reconeix que els emprenedors, els autònoms i les pime de Barcelona pateixen una
fiscalitat molt elevada, fruit d’increments substancials i mantinguts durant anys a
Barcelona, i també d’una fiscalitat molt elevada per part de la hisenda autonòmica.
Per tant, remarca que a Barcelona conflueixen aquestes dues fiscalitats, cosa que la
fa la ciutat més cara d’Espanya. Precisa, quant a l’IBI, que Barcelona és la tercera
ciutat de l’estat que el té més elevat, segons el rànquing tributari dels municipis que
es fa anualment. Però afegeix una altra raó que el Sr. Bosch ha obviat, i que és el
recàrrec metropolità, i vol pensar que entre les mesures que proposa tractar en la
taula també hi haurà la demanda a l’Àrea Metropolitana que baixi o elimini el
recàrrec del 0,153% que aplica a l’IBI de Barcelona, i fa notar al Sr. Bosch que ERC
governa a l’Àrea, per la qual cosa és coresponsable d’aquest recàrrec. Li pregunta,
per tant, si en la taula que plantegen estaran disposats a posar en qüestió la rebaixa
d’aquesta part de l’IBI que depèn d’aquest òrgan.
Precisa que, com ja s’ha dit, l’IBI representa el 50% dels ingressos locals i el 25% de
tots els ingressos del pressupost municipal, de manera que la seva importància
resulta òbvia. Tanmateix, assenyala que l’impacte de la revisió cadastral va més
enllà de l’IBI, ja que afecta impostos municipals, autonòmics i estatals com el de
plusvàlua, de transmissions patrimonials, el de patrimoni, de successions i donacions
i, fins i tot, a l’IRPF, per la qual cosa subscriu plenament la importància de vigilar de
prop la revisió cadastral.
Acaba la seva intervenció, dient que confia que el Sr. Bosch els respondrà les
preguntes que ha formulat a fi de posicionar el seu vot.
La Sra. Reguant fa referència també al fet que l’IBI és el principal impost de la
ciutat, i entén que en parlar d’impostos i de política fiscal cal tenir clar que l’objectiu
és treballar per la justícia social i el repartiment de la riquesa. En conseqüència, si es
tracta d’avaluar l’impacte que pot tenir el valor cadastral en l’import de l’IBI, creu
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Per tant, assegura que tenen molt d’interès per veure que votarà avui el govern en
aquesta proposició presentada pel grup d’ERC, els seus nous aliats independentistes.
Precisa que el resultat de la revisió cadastral, que es començarà a aplicar a partir del
gener de l’any vinent, no és dolenta en termes de justícia tributària; i esmenta que,
per exemple, la disminució del valor cadastral afectarà els barris més colpejats per la
crisi, l’atur i les desigualtats, i que suposa un 24% d’habitatges, un 69% dels
comerços i el 89% dels pàrquings. Comenta, també, que s’incrementarà el valor
cadastral d’immobles, que es pot modular durant deu anys, i que en alguns casos pot
ser molt important. Indica que per modular aquest increment en el termini establert
disposen dels topalls, que ella mateixa va proposar que es rebaixessin en el cas del
comerç quan va ser regidora de Comerç, tot i que només ho va aconseguir per un
termini de tres anys. Per tant, creu que s’ha d’ampliar el termini d’adaptació als deu
anys establerts.
Es felicita, doncs, que el grup d’ERC proposi de treballar plegats tots els grups
municipals, i que vulgui portar conjuntament al Congrés de Diputats la modificació
de la Llei reguladora d’hisendes locals.
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que fóra convenient marcar-se l’objectiu que fos una veritable eina redistributiva i
progressiva.
Observa que algunes de les intervencions s’han centrat exclusivament a la necessitat
de rebaixar l’IBI, i afirma que el seu grup considera que cal rebaixar-lo, o no; que
això depèn de si allò que pretenen no és tant establir mesures efectistes com fer-ne
de redistribució efectives, i amb les quals tothom pagui en funció de la seva capacitat
i dels seus ingressos.
Precisa, doncs, que entenent en part el que proposa el grup d’ERC, i no els acaba de
quedar clar l’objectiu de la taula, si és per encetar un debat que vagi més enllà dels
tres mesos proposats per arribar a un acord de ciutat –sobretot tenint en compte les
posicions que ja han apuntat els grups– i, per tant, anuncia que el seu grup
s’abstindrà.

El Sr. Pisarello posa de manifest, d’entrada, la certa perplexitat que li ha causat
sentir el Sr. Bosch dient que en matèria econòmica s’ha de tocar de peus a terra,
centrar-se en la realitat, tenint en compte la política econòmica que ha exercit ERC
des de la vice-presidència de la Generalitat.
Feta aquesta observació, remarca que fa quinze anys que aquest ajuntament no feia
una revisió cadastral, i que durant el darrer mandat s’ha produït una pujada lineal
d’un 21% en l’IBI, que a l’actual govern li semblava poc equitativa i va plantejar la
congelació de l’impost, i només incrementar-lo d’un 3% al 3% de la població amb
majors ingressos.
Com ha dit la regidora Ballarín, que ha participat en tots els debats sobre la revisió
cadastral, confirma que l’efecte de la revisió és moderat; així com que l’increment de
valor dels immobles de la ciutat ha estat de mitjana d’un 19%, molt menys que el
112% d’increment que significar la revisió cadastral del 2001. Igualment, precisa que
amb la nova revisió s’ha rebaixat la nota de salt del 47% d’immobles, i afegeix que
aquesta revisió no tindrà cap impacte en l’IBI del 2018.
Subscriu plenament que tot això s’ha de plantejar i discutir, i així ho van manifestar
quan van portar a aprovació les ordenances fiscals, i van justificar que les
presentaven amb temps suficient per poder debatre sobre l’assumpte, ja que, si no,
posteriorment es podrien trobar amb problemes quant als terminis, com ha apuntat
la regidora Reguant.
Puntualitza que estan parlant d’un increment de mitjana en el rebut de l’IBI del 19%,
de manera progressiva durant un termini de deu anys, però considera que planteja
un debat necessari; en aquest sentit, i pel que fa als espais fer fer-lo, entén que
poden proposar la creació de tantes taules com vulguin, però recorda que tenen
pendent el debat de les ordenances, i entén que, aquest, hi ha de ser un assumpte
central.
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El Sr. Ardanuy entén que després de la revisió cadastral i l’impacte que provoca en
l’IBI cal una resposta per part de l’Ajuntament, una estratègia en la fiscalitat.
Considera, però, que ja fan tard i que fa anys que aquest ajuntament hauria d’haver
fet una previsió al respecte, debatre i haver pres decisions.
Això no obstant, atorga cert sentit a la proposició del grup d’ERC, perquè considera
lògic establir un espai comú on disposar dels elements de judici, de decisió i de debat
entorn de l’IBI, i avança que hi votarà a favor.
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La Sra. Recasens comparteix la reivindicació de la Sra. Ballarín de la necessitat de
millora del finançament local. Tanmateix, fa notar que no poden anar per gremis,
que no poden arreglar l’IBI del sector cultural, després el de sector comercial, i així
anar fent.
Retreu al Sr. Pisarello que el govern ha fet un ús partidista, populista i demagògic de
la política fiscal, i que apunti unes xifres d’increment de l’IBI durant el mandat passat
que no són certes. Per tant, diu que confien que el govern utilitzi la taula proposada
d’una manera ràpida i eficaç i amb rigor.
El Sr. Blanco entén que la proposta no posa en qüestió l’actualització dels valors
cadastrals, que és preceptiva, sinó que planteja adaptar el tipus de l’IBI a fi que
l’increment desproporcionat no afecti negativament les economies més sensibles de
la ciutat.
La Sra. Ballarín remarca que la si la ciutat té bona solvència financera, reconeguda
per tothom, és gràcies a les polítiques desenvolupades per alcaldes, tinents d’alcalde
i regidors socialistes durant molts anys.
Subratlla que el seu grup té intenció de participar activament en la taula proposada, i
que estarà molt amatent a les mesures que s’hi proposin en favor d’una bona
fiscalitat.
El Sr. Mulleras fa notar que l’Ajuntament ha fet aquesta revalorització cadastral
perquè ha volgut, ja que no tenia cap obligació legal de fer-ho.

El Sr. Bosch està d’acord a parlar del recàrrec metropolità que ha apuntat el Sr.
Mulleras, però entén que cal fer-ho a trenta-sis bandes, les dels municipis de l’àrea
metropolitana que l’apliquen, l’import del qual es destina a pal·liar el dèficit del
transport públic.
Respecte al que comentava el Sr. Pisarello, assenyala que allò que no volen és haver
de improvisar cada any una negociació sobre l’IBI i, per tant, reitera la necessitat
d’establir un marc acordat i consensuat amb una perspectiva de visió de deu anys.
S’aprova aquesta proposició amb tres abstencions –emeses per les Sres. Lecha,
Rovira i Reguant– i trenta-set vots a vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
Del Grup Municipal del PP:
3. (M1519/7265) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar a l'alcaldessa a
anteposar l'interès general de Barcelona en la seva acció i decisions de Govern per
sobre dels interessos de partit.
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El Sr. Pisarello replica que feia quinze anys que no es feia una revisió cadastral, cosa
que generava poca equitat; que hi havia contribuents que estaven pagant rebuts
d’IBI totalment inacceptables perquè no es corresponien amb la realitat.
Valora que la revisió s’ha plantejat d’una manera molt responsable, i tot i que admet
que es pot plantejar el debat que es vulgui, confirma que el govern continuarà
apostat per una fiscalitat progressiva, i no donarà suport a les baixades d’impostos
que plantegen, legítimament, les formacions de la dreta.
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El Sr. Fernández Díaz presenta la proposició amb què el seu grup insta l’alcaldessa a
posar l’interès general de Barcelona en l’acció i les decisions de govern per davant
dels interessos de partit.
Considera que no és difícil deduir la motivació que els porta a presentar aquesta
proposició en la primera sessió del Plenari després que el grup de Barcelona en Comú
optés pel trencament del govern municipal per raons alienes a la mateixa dinàmica
de govern i, per tant, a la ciutat.
I remarca que el trencament es produeix malgrat que el govern de coalició amb el
grup del PSC funcionava bé, per la qual cosa, insisteix, que es tracta d’anteposar els
interessos electorals més enllà de la connivència que puguin tenir en aspectes
concrets amb el procés independentista, i amb propostes que formulen grups que
promouen la secessió.
Manifesta que el seu grup ha defensat sempre que Barcelona ha de seguir una
dinàmica al marge d’altres contextos polítics, cosa que lamentablement no considera
el grup de Barcelona en Comú, deixant de banda els interessos generals de la ciutat
en benefici dels propis; retreu a l’alcaldessa l’incompliment de els seves
responsabilitats institucionals en benefici de la seva funció com a dirigent de partit, i
que s’ha posat clarament de manifest durant els dos anys i mig que porten de
mandat, en què ha continuat instal·lada en la gesticulació per amagar la manca
d’acció de govern, amb unes actituds que el seu grup rebutja com el fet que, atesa la
manca de majoria al Plenari, hagin optat per governar per decret.
Aprofita per recordar a la Sra. Colau que va arribar a l’Alcaldia sent activista, però
que des del govern estant, no només no resol els problemes de la ciutat sinó que els
agreuja. I posa com a exemple el fet que el govern municipal promou la
turismofòbia, i el turisme, lluny de ser una oportunitat, esdevé un problema cada
vegada més gran, ja que quan es va iniciar el present mandat el turisme estava en
novè lloc en la llista de preocupacions de la ciutadania de Barcelona, i ara s’ha situat
en el primer lloc segons les enquestes municipals.
Afegeix que l’alcaldessa provenia de l’activisme contra els desnonaments i en favor
de l’accés a l’habitatge, però que d’ençà que governa Barcelona en Comú això ha
passat d’ocupar el lloc dissetè en la llista de preocupacions a situar-se en el quart.
Reconeix que l’alcaldessa és molt bona identificant problemes, però pèssima a l’hora
de resoldre’ls i, fins i tot, els agreuja, atribuint la culpa als altres, sempre fent un
càlcul electoral.
Constata que aquesta priorització de la ideologia en detriment de l’acció de govern
eficaç s’ha palesat, per exemple, en el disseny de les superilles, l’extensió
improvisada de carrils bici, la fòbia al cotxe, les subvencions a entitats afins
ideològicament, o la mateixa pretensió de crear una funerària municipal, no per
abaixar preus, sinó per afany d’intervencionisme.
Indica que aquestes que ha esmentat són les raons principals que els porten a
presentar aquesta proposició que, més enllà del debat polític que pugui suscitar
derivat del procés independentista, respon a la convicció del seu grup que fóra bo
que el Plenari del Consell Municipal advertís l’alcaldessa que no tot s’hi val, i que
deixi de ser dirigent de partit i que es cregui que és la màxima representant de la
ciutat, que governi per a tothom i en benefici de les necessitats i interessos de la
ciutat.
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La Sra. Mejías posa en relleu que quan a una alcaldessa se li ha d’exigir que s’ocupi
dels problemes dels administrats és que passa alguna cosa greu. Considera que el
seu no és l’únic grup dels que dóna suport a la proposició que té la sensació que
l’alcaldessa dedica molt més temps a la seva promoció política i personal, i que situa
els problemes de la ciutadania en un segon terme o que, simplement, li han deixat
d’interessar.
Considera que és bo recordar-li això, i que la seva principal obligació és ocupar-se
d’allò que preocupa la ciutadania, més encara aquests darrers dos mesos en què s’ha
passat per situacions d’inestabilitat política, d’esquinçament social, de greus
conseqüències econòmiques arran del procés independentista, i mentrestant
l’alcaldessa ha continuat més ocupada en els seus interessos que en els de tots.
Posa com a exemple del que acaba de dir que ha defensat molt més la seva
estratègia electoral, d’una aproximació cap a l’independentisme, que no pas un pacte
de govern per donar estabilitat a la ciutat; s’ha estimat més participar en debats
sobre resistència amb Naomi Klein, que no pas anar a Brussel·les a defensar la
candidatura de Barcelona com a seu de l’EMA. Afegeix que l’alcaldessa ha participat
en totes les manifestacions dels independentistes reivindicant treure Catalunya
d’Espanya i d’Europa, però no ha anat a comprovar si les inversions que es fan amb
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El Sr. Ciurana considera que tots els membres d’aquesta cambra coincidirien amb
què la política és bonica però complicada.
Dit això, entén que existeixen algunes paradoxes respecte al grup proposant i al de
govern. Així, considera que poden afirmar sense temor a equivocar-se que el govern
municipal és el menys “en comú” que ha tingut Barcelona, no només per la seva
fragilitat quant al nombre de representants, sinó per la seva actitud respecte als
grups de l’oposició.
Observa, en aquest sentit, que abans un dels representants del govern ha fet
referència a què han necessitat un període d’aprenentatge, i remarca que Barcelona
és massa important com per venir-hi a fer pràctiques i, altrament, s’ha d’arribar al
govern de la ciutat amb els coneixements i les pràctiques fetes.
Posa en relleu que l’alcaldessa és candidata a les eleccions del 21 de desembre,
malgrat que molt avall en la llista, i que la Sra. Elisenda Alemany, la número dos de
la candidatura, va dir públicament abans-d’ahir que prioritzarien els acords amb el
PSC, declaració que consideren certament contradictòria amb l’actuació del govern
municipal, i que el sumeix en una absoluta desorientació pel que fa als interessos del
partit de govern.
Al grup proposant, li fa avinent que podrien estar d’acord amb part del seu
plantejament en aquesta proposició, però entenen que fa un error de diagnòstic, ja
que no és el mateix interès de partit que decisió de partit, cosa que entra en les
contradiccions comunes de tots aquells que es dediquen a la política d’una manera
possibilista. Això no obstant, adverteix que no és posar la ciutat per davant dels
interessos de partit, per exemple, fer decrets perquè les empreses en marxin;
recórrer les lleis de pobresa energètica; impedir que el port de Barcelona faci una
missió comercial a Sud-Amèrica; o que gràcies a un acord de pressupostos amb el
PNB, l’ertzaintza sigui a l’Europol i els mossos no. Entén que els exemples que acaba
d’esmentar també suposen posar interessos de partit davant dels de la ciutat i del
país.
En conseqüència, considera que entre uns i altres aquesta proposició té dèficit de
credibilitat que els impedeix un posicionament favorable.
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El Sr. Coronas entén que és una evidència que qualsevol alcalde o alcaldessa ha de
posar l’interès de la ciutat per davant dels del partit al qual pertany. Reconeix, però,
que l’alcaldessa ocupa un dels llocs de tancament de la llista electoral del seu partit a
les eleccions del 21 de desembre i, per tant, que té el dret de participar en actes de
campanya defensant el seu projecte polític. Això no obstant, diu que esperen i
confien que no confongui les seves obligacions com a alcaldessa amb el seu dret
legítim a fer campanya.
Justifica aquesta darrera observació perquè, sovint, Barcelona en Comú barreja les
eines de comunicació institucionals amb altres, i arriba un moment en què no queda
clar si el missatge és institucional o d’una formació política. Igualment, fa notar que
en campanyes anteriors han constatat una certa permissibilitat pel que fa als espais
per encartellar i el temps d’exposició; en aquest sentit, recorda que el seu grup va
emetre una queixa al respecte en comissió, i que el Sr. Pisarello els va respondre que
ho admetia però que havien d’entendre que la seva formació venia de l’activisme
polític als carrers, com si la resta fes activisme polític als bars.
Posa de manifest, però, que si hi ha algú que instrumentalitza les institucions i
practica el pur partidisme és el PP; que ho fa quan utilitza les institucions per
enriquir el partit i per pagar campanyes; quan manipula un estament que hauria de
ser independent com és el de la justícia; quan pren decisions polítiques molt greus,
ja que es preocupen més de no perdre votants que no pas per millorar la vida a la
ciutat; ho fa quan amaga informació, per exemple, sobre el fons de pensions; i
salvant empreses com les del Sr. Florentino Pérez arran del projecte Castor, i els
bancs a canvi de res.
Pregunta al grup proposant, que té un representant polític, el Sr. Albiol, que és “tres
en uno”, que és regidor de Badalona, diputat al Parlament i senador, quina
d’aquestes facetes prioritzarà durant la campanya electoral, si ser candidat a la
presidència de la Generalitat, ser regidor de Barcelona, diputat parlamentari –ara
cobrant però sense fer cap activitat–, o com a senador.
Finalment, avança el vot contrari del seu grup a la proposició.
La Sra. Andrés remarca que Barcelona és una gran ciutat, que durant tota l’etapa
d’ajuntaments democràtics s’ha esforçat per progressar i per millorar, i ho ha fet de
la mà de les entitats, de veïns i veïnes per generar una ciutat on tots els barris
tinguin les mateixes possibilitats; així, destaca que s’han fet places, equipaments,
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fons europeus s’executen en el Pla de barris. Li retreu que hagi permès que
l’ajuntament de Barcelona participés en les vagues polítiques amb aturades generals
i, a canvi, no hagi parlat amb empresaris i comerciants de la ciutat als quals els ha
caigut en picat la facturació, i posen en risc llocs de treball. Fa notar que l’alcaldessa
ha anat a París a la reunió de la xarxa de Ciutats pel Clima, però quan Ciutadans li
ha exigit que compleixi acords de Plenari sobre la gratuïtat del transport públic els
dies d’alta contaminació no ho fa.
Continua retraient a l’alcaldessa que hagi anat a Madrid a rellançar la revolució
feminista del segle XXI juntament amb Manuela Carmena, però no l’han vista visitar
els barris de Barcelona on creix enormement la pobresa femenina i la desigualtat.
Afirma que tot plegat els porta a pensar que l’alcaldessa ha perdut la condició
d’activista, i que ha canviat el carrer per una altra mena de fòrums per a la seva
promoció política i personal, o per platós de televisió, on se la pot veure sovint. Es
pregunta, doncs, quin balanç farà d’aquesta legislatura la ciutat de Barcelona.
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La Sra. Rovira manifesta que el seu grup no té intenció de respondre a la proposició
d’un partit autoritari, corrupte, que no ret comptes, que està reprimint, intervenint i
oprimint el poble de Catalunya.
Ratifica que no debatran amb els qui els volen esclafats, i que només entenen el
diàleg mitjançant l’ús que constantment fan de la violència, i dels seus tribunals
hereus del franquisme.
Aprofita el temps de què disposa per enviar una abraçada als presos i preses polítics
a l’estat espanyol, una abraçada sincera a totes les seves persones més properes,
una abraçada de solidaritat i de lluita per tornar-los tots a casa, i assegura que no
estan disposats a normalitzar un estat d’excepció.
Expressa dignitat i solidaritat antirepressiva contra la injustícia i contra aquells que
coarten la llibertat, sempre.
Constata que les eines de què disposa l’estat espanyol s’estan utilitzant per reprimir
qualsevol dissidència política, eines que són el PP, Ciudadanos, el PSOE, la
monarquia, l’Audiència Nacional, les dels qui tenen el monopoli de la violència, i que
estenen l’ombra del franquisme que mai no ha marxat, acompanyada d’una extrema
dreta que es manifesta al costat dels partits polítics esmentats.
Afirma que davant de tot això només poden dir que esmerçaran perseverança, lluita i
que construiran la seva llibertat; i fa avinent als membres dels grups del PP, de
Ciutadans i del PSC que no passaran.
El Sr. Ardanuy diu que després de sentir la intervenció del Sr. Fernández Díaz vol
posar èmfasi en què la feina de l’oposició és l’impuls i el control de l’acció de govern,
i que disposin d’un seguit d’instruments per avaluar i posar a debat els lideratges de
ciutat. Esmenta, així, eines com la moció de censura, la reprovació, o la participació
en el debat de l’estat de la ciutat, que els permeten, parlamentàriament, fer-ho.
Observa que el grup del PP amb aquesta proposició enceta un debat més o menys
suggestiu, però no activa cap de les eines esmentades per calibrar els suports a
l’acció de govern, tot i que entén que és evident que els alcaldes tenen lideratges
més enllà dels municipis que governen.
Finalment, avança que votarà en contra d’aquesta proposició.
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serveis, infraestructures de mobilitat, amb esforç conjunt per fer una ciutat amb el
valor compartit que tota la ciutadania és de ple dret; en definitiva, una ciutat que
fins ara ha estat cohesionada i justa socialment.
Subratlla que aquesta ha estat sempre la prioritat dels governs presidits per alcaldes
socialistes: la defensa de la ciutat i dels seus veïns i veïnes, amb la prioritat de
millorar la qualitat de vida, establint diàleg amb l’àmbit social, els sectors econòmics,
la relació amb altres ciutats sense obstacles ideològics, i la projecció de Barcelona al
món.
Remarca que el que acaba d’esmentar ha estat el full de ruta dels governs
d’esquerres en aquesta ciutat, i és el que volien i que esperaven del govern
municipal presidit per la Sra. Colau. Altrament, confirma que se senten absolutament
decebuts, no pas per l’incompliment d’un programa de govern, sinó perquè en un
moment d’alta inestabilitat política ha posat la ciutat en una situació encara més
inestable amb el trencament del govern de coalició, que la mateixa alcaldessa
reconeixia que funcionava bé i era positiu per a Barcelona.
Confirma que és aquesta actitud que els fa pensar que l’alcaldessa no situa els
interessos de la ciutat per sobre de tots els altres.
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El Sr. Pisarello expressa el vot en contra de la proposició.
El Sr. Fernández Díaz indica que intervindrà en el darrer torn de paraula a fi que es
posicionin tots els grups.
El Sr. Ciurana expressa el vot contrari a la proposició perquè consideren que no té un
fons de credibilitat ni de sinceritat.
La Sra. Mejías anuncia que votaran a favor de la proposició del grup del PP.
El Sr. Coronas afegeix a la seva intervenció anterior que el seu grup voldria que el
mateix que avui demana el grup del PP a l’alcaldessa ho demanés al president i al
vice-president legítims de la Generalitat i a tots els consellers i conselleres avui
empresonats o a l’exili.
En conseqüència, els suggereix que si allò que volen és una campanya sense
partidismes el primer que haurien de fer és treballar perquè tornin tots a casa seva i
que puguin fer la campanya en condicions.

El Sr. Pisarello recorda al Sr. Ciurana la frase que s’atribueix al president Tarradellas
“en política es poden fer moltes coses menys el ridícul.” I reconeix que tal vegada té
raó quan al·lega que per governar Barcelona cal experiència i aprenentatges fets,
però li confirma que ell personalment està molt satisfet que, els seus, no siguin els
aprenentatges que va tenir la formació del regidor, que va arribar al govern d’aquest
ajuntament a escalfar la cadira durant quatre anys, però sense evidència que hagin
fet les coses tan bé com diuen.
Diu que comparteix moltes coses amb el regidor Coronas, però no entén que ara
l’alerti contra barrejar el perfil institucional amb el de partit, sobretot tenint en
compte el que ha succeït a la Generalitat aquests darrers mesos, i entén que
l’autocrítica l’hauria de començar a fer especialment el grup d’ERC. Això no obstant,
considera que el regidor té raó amb el plantejament de fons.
Seguidament, fa notar al grup proposant que precisament Barcelona en Comú
governa com ho fa perquè prioritza la ciutat; i remarca que el PP ha estat el partit
que de manera més violenta ha atacat el municipalisme i l’autogovern municipal els
darrers temps. Assenyala que això ja ho han dit en altres ocasions, i els han retret
que hagin posat com a excusa la crisi financera i la situació a Catalunya, no només
per aplicar l’article 155, que ha suposat un atac gravíssim contra l’autogovern de
Catalunya, també contra l’autogovern municipal, sinó que també ha aprofitat per
aplicar l’article 135 de la Constitució a Madrid i en molts altres ajuntaments per
ofegar-los financerament, i destaca que fins i tot se’n queixa el de Màlaga, on
governa el PP. I confirma que allò que lamenten absolutament és que altres partits
amb tradició catalanista i progressista hagin aprovat aquesta mena de polítiques, un
atac en tota regla contra el municipalisme i el govern local; alhora que replica que
allò que ha fet el govern de la ciutat ha estat intentar protegir Barcelona de les
polítiques frontistes, protegir-la dels atacs del PP; i afirma que justament perquè
posen la ciutat en primer lloc, han actuat com ho han fet.
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La Sra. Andrés puntualitza que no estan parlant de fer campanya sinó que l’acció i de
les decisions del govern municipal estiguin per sobre dels interessos de partit, per
tant, diu que votaran a favor de la proposició, que insta a fer això.
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Finalment, convida el Sr. Fernández Díaz a parlar de municipalisme i de defensa de
l’autonomia local.
El Sr. Fernández Díaz observa que l’alcaldessa no és precisament monàrquica, però
l’acusa de governar com els monarques del Despotisme Il·lustrat; que critica les lleis
de l’estat, però que governa gràcies a elles amb la minoria més absoluta de la
història de la ciutat.
Afegeix que l’objectiu de la proposició era més una estirada d’orelles, una reprovació
encoberta a la manera de governar de l’alcaldessa durant els darrers dos anys,
durant els quals l’acusen d’haver pensat més en el càlcul electoral a curt o mitjà
termini i en el seu interès polític que no pas en els interessos de la ciutat. I diu que
considera que ho pot fer així justament perquè ha disposat de dos aliats
sobrevinguts, d’una banda, per la fragmentació municipal que dificulta prendre
acords i, d’altra banda, el procés independentista, que impedeix que els grups que
podrien coincidir en benefici de Barcelona, no tinguin el coratge suficient de donar
suport a propostes positives per marcar una agenda de govern a la ciutat per
discrepància política.
Constata que amb la votació d’aquesta proposició es confirma novament que els
grups que haurien de reprovar l’acció de govern, com el grup Demòcrata, ERC i la
CUP, acudeixen en auxili de l’alcaldessa per la seva cooperació necessària amb
l’independentisme.
Finalment, reclama al grup d’ERC que demani perdó als catalans independentistes
per l’engany i les mentides a què els han sotmès.
Es rebutja aquesta proposició/declaració de grup amb vint-i-vuit vots en contra –
emesos pels Srs. Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau,
Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres.
Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres.
Benedí i Capdevila, per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també pel Sr. Ardanuy– i
dotze vots a vots a favor de la resta de membres del Consistori.

4. (M1519/7259) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: Primer. Instar el Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a
tots els immobles de l'Església Catòlica i les seves congregacions així com de la resta
de personalitats jurídiques a les que fan referència l'article 8.1.c. i 8.2 de l'ordenança
de l'IBI de Barcelona, per tal de definir l'ús i activitat que es fa a cadascun d'aquests
i identificar tots aquells edificis on hi hagi activitat econòmica. Segon. Instar el
Govern local a obrir expedients de revisió tributària i comprovació de tots els centres
educatius de la ciutat amb titularitat privada adreçats a garantir la correcta aplicació
de les exempcions fiscals vigents, en funció de l'espai certificat des de la Generalitat
com a educació concertada i la que no és educació obligatòria ni subvencionada; i
corregir si escau l'aplicació tributària per a la correcta recaptació d'impostos. Tercer.
Obrir expedients de revisió i comprovació de la situació tributària de tots els edificis
al municipi que compten amb exempcions fiscals derivades dels articles 8.1.c. i 8.2
de l'ordenança de l'IBI de Barcelona i 5.b de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i que en aplicació de la sentència del TJUE assumpte "C-74/16"
no correspongués. Quart. Instar al Govern local a reclamar, en el termini màxim de
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Del Grup Municipal de la CUP:
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La Sra. Reguant es refereix a què en aquesta sessió han tingut l’oportunitat de parlar
de l’IBI, i s’ha posat de manifest que les polítiques fiscals en el marc polític i
econòmic actual són imprescindibles per garantir la justícia social aplicant criteris
correctors adreçats al repartiment de la riquesa i els recursos i, sobretot, que no
estableixin criteris discriminadors entre les persones i les entitats que tributen.
Esmenta, en aquest sentit, l’església catòlica, que gaudeix d’un seguit de privilegis
que no són propis d’un estat aconfessional, entre altres els concerts educatius, que
s’han convertit en estructurals, i que són la punta de la llança del que mai no hauria
de ser la defensa i l’aposta per una escola pública, especialment en els casos de les
escoles que segreguen per sexe, la gran majoria propietat de l’Opus Dei.
Remarca que no és només per la via de subvencions i transferències econòmiques
que l’església catòlica ha gaudit i gaudeix de privilegis, sinó també amb moltes les
exempcions en matèria fiscal, justificades normativament en el marc d’exempció
d’impostos arran del concordat de 3 de gener de 1974 entre l’estat espanyol i la
Santa Seu.
Assenyala que el juny d’enguany, el Tribunal Superior de Justícia de la UE va dictar
una sentència que obria la porta a posar fi a bona part dels privilegis fiscals de
l’església catòlica, que determina que les exempcions fiscals a l’església per part de
l’estat espanyol poden constituir ajuts estatals prohibits en cas que s’atorguin en
relació a activitats econòmiques com ara l’ensenyament no subvencionat, en
considerar-se contraris a la lliure competència –observa que el seu grup s’hauria
estimat més que la sentència digués contraris al principi d’igualtat–. Afegeix que el
tribunal esmentat precisa que aquestes activitats d’ensenyament no subvencionat
són els centres que ofereixen educació no obligatòria com preescolar o batxillerat
entre altres, i que revesteixen caràcter econòmic, atès que el seu finançament es fa
mitjançant el pagament amb les matrícules i mensualitats.
Dit això, es refereix a què l’ajuntament de Barcelona té regulació pròpia en l’IBI, que
estableix en l’article 8.1 les exempcions, que cita literalment: “els béns de l’església
catòlica en els termes previstos en l’acord entre l’estat espanyol i la Santa Seu sobre
assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals
no catòliques legalment reconegudes en els termes establerts en els respectius
acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article setzè de la
Constitució”.
Destaca que aquest ajuntament no només té competències en l’IBI, sinó regulació
pròpia relativa a l’impost sobre construccions i instal·lacions i obres (ICIO), que
també abraça els mateixos supòsits que en el cas anterior.
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sis mesos, les quanties retornades per exempcions derivades de l'Impost de Bens
Immobles i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres no prescrites i les
quanties per indegudes que en aplicació de la sentència del TJUE assumpte "C74/16" no correspongués. Cinquè. Iniciar modificació de l'Impost de Bens Immobles i
de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per adaptar-los a la sentència
del TJUE assumpte "C-74/16" i que al procés de modificació d'impostos i taxes es
pugui fer efectiu. Sisè. Destinar les quanties que s'ingressin per indegudes en
aplicació de l'exempció als centres d'educació pública de la ciutat per les necessitats
que els seus consells escolars determinin. Setè. Comunicar aquests acords a: Consell
Escolar Municipal, consells escolars de tots els centres d'educació pública de la ciutat,
FAPAC, CGT, USTEC-IAC, CCOO, UGT, COS, CNT i Assemblea Groga.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Recasens diu que li sorprèn l’estratègia del grup de la CUP de repetir moltes
iniciatives, i en aquest cas concret recorda que aquesta mateixa proposició ja l’han
discutida en comissió.
Entén que la perspectiva amb què afronten aquesta iniciativa és equivocada; en
aquest sentit, diu que podrien coincidir en la necessitat de fer una revisió de la
fiscalitat, concretament quant a l’IBI, i es refereix a què fa poca estona han tingut
l’oportunitat de parlar-ne arran de la proposició del grup d’ERC. Igualment,
assenyala que pel que fa a l’ICIO està d’acord amb la demanda que la regidora Lecha
ha fet en diverses ocasions d’una normativa general pel que fa a les exempcions.
Altrament, diu que no poden compartir una proposta com la que els ocupa, amb què
es dispara indiscriminadament, però especialment sobre dos subjectes fiscals molt
concrets que són l’església catòlica i l’escola concertada, barrejant conceptes,
casuística, normatives que escapen de la legislació municipal, o al·ludint a sentències
que no tenen res a veure amb el que planteja la proposta; i els retreu que ho facin
d’una manera gens rigorosa per reclamar canvis en matèria de política fiscal i que
acaben destil·lant ideologia. Adverteix que la fiscalitat no pot estar sotmesa a debats
ideològics.
Seguidament, es dirigeix al govern municipal, al qual retreu la seva estratègia de fer
surf i no entomar allò que els correspon. En aquest sentit, recorda que avui mateix
els han dit que si volen fer canvis en matèria d’IBI o de l’ICIO, aquests han de ser
generals, no només per a l’escola concertada i l’església catòlica com demana la CUP.
Per tant, qüestiona per què no s’aixequen ocultacions en matèria de revisió cadastral
i de fiscalitat; per què no porten a aquesta cambra una proposta d’ordenances fiscals
i endeguen un debat en matèria d’hisendes locals, que és allò que cal.
Considera, en definitiva, que són massa preguntes sense resposta.
El Sr. Blanco comença la seva intervenció felicitant irònicament el grup de la CUP per
il·lustrar l’exposició de motius de la proposició amb la sentència d’un tribunal
europeu, dues institucions, la judicial i l’europea, sobre les quals aquesta formació no
acostuma a dir res positiu.
Fa avinent que s’han llegit la conclusió de la sentència al·ludida, de la qual confirma
que no es dedueix la proposició que presenten, i remarca que la sentència no és
concloent respecte a la demanda que el grup de la CUP formula a aquest
ajuntament. Precisa que allò que diu literalment la sentència esmentada és que una
ajuda fiscal pot no ser permesa, però es remet a la justícia espanyola perquè
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En conseqüència, remarca que correspon a aquesta administració de fixar i revisar la
correcta recaptació dels impostos directes d’àmbit municipal per garantir la nodiscriminació fiscal i el correcte funcionament de la hisenda local.
Per tant, ateses aquestes exempcions fiscals, que entenen que no estan
fonamentades en cap mesura redistributiva ni responen a cap interès general per a
la ciutat, consideren que és moment de començar a revisar l’IBI i l’ICIO relatiu a
aquelles propietats de l’església catòlica que actualment estan relacionades amb
activitat econòmica i, per tant, que no els correspondria l’exempció recollida en la
normativa.
Afegeix, a més, que arran de la voluntat d’apostar per l’ensenyament públic de
qualitat, si s’ingressessin les quanties per exempcions indegudes es podrien dedicar
de manera íntegra a potenciar l’educació pública de la ciutat per anar revertint els
privilegis i les desigualtats generades al llarg de molts anys d’exempcions impròpies.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Benedí manifesta que comparteixen amb el grup proposant que cap
institució, entitat o col·lectiu no ha de gaudir d’exempcions fiscals pel fet d’inscriure’s
en la religió catòlica o de qualsevol altra confessió.
Pel que fa als centres educatius, diu que són conscients que la majoria estan
exempts per qüestions patrimonials o perquè són fundacions; i expressa que el seu
grup entén que no poden deixar d’eximir per raó del valor patrimonial o per la
naturalesa i la tasca que desenvolupen les fundacions.
Reconeix, tanmateix, que hi ha un nombre de centres educatius que acaben gaudint
d’exempcions en virtut del concordat de 1979 entre l’estat i el Vaticà, renovat durant
el mandat de Rodríguez Zapatero, cosa que òbviament no comparteixen. Fa
referència, en primer lloc, a la sentència del TSJ de la UE que posa en evidència que
aquestes exempcions podrien ser ajudes estatals prohibides en els casos que
s’atorguen per al desenvolupament d’activitats econòmiques, com és el cas de les
línies de batxillerat o activitats extraescolars exemptes del concert econòmic.
Afegeix, en segon lloc, la qüestió del concepte, ja que el model educatiu que
reivindiquen i cap al qual volen avançar passa per una aposta ferma i clara de la
universalització de l’escola pública, i per la reducció gradual dels concerts educatius
fins a la seva eliminació total. Així doncs, l’escola privada, religiosa o no, restaria
fora de qualsevol ajut o benefici públic.
Confirma que aquest és el model que defensa el seu grup i el que volen per a
Catalunya.
Diu que no pot acabar sense esmentar que s’haurien d’eliminar totalment les
exempcions de què es beneficien alguns centres educatius en virtut del concordat
amb la Santa Seu, una proposta, aquesta, que ERC va portar al Congrés de Diputats
i que no va ser aprovada.
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decideixi i determini si les activitats de cadascun dels centres educatius són de
caràcter econòmic o no. Afegeix que la mateixa sentència argumenta d’una manera
molt precisa pel que fa als centres concertats que depèn de quina activitat facin es
pugui considerar econòmica o no. Assenyala que les activitats reglades de
l’ensenyament subvencionat no es poden qualificar d’activitats econòmiques;
altrament, aquelles activitats que no es corresponen amb l’ensenyament reglat sí
que són activitats econòmiques a les quals es pot aplicar la prohibició d’exempcions
fiscals, i que això es pot considerar una situació de privilegi en un mercat de lliure
competència. En conseqüència, en els casos esmentats, l’exempció de l’ICIO podria
ser il·legal en el marc europeu.
Precisa, però, que s’ha de tenir en compte que les subvencions de l’ICIO no les
atorguen els ajuntaments perquè sí, sinó que ho fan en compliment d’una ordre
estatal. Per tant, si s’han de modificar els criteris pels quals s’atorguen aquestes
subvencions ho ha de fer el govern d’Espanya, i han de ser els tribunals qui ho
decideixin.
Afegeix que en el cas de l’IBI, l’exempció no només beneficia els centres educatius
de congregacions religioses, sinó que s’aplica a tots els centres concertats.
Reitera, per tant, que la sentència a què recorre el grup de la CUP no és concloent en
els termes que pretenen; i observa que són del parer que no té sentit aplicar-la de
manera retroactiva, alhora que entén que la proposició va molt més enllà d’aquesta
sentència i estén una presumpció de culpabilitat a tots els centres educatius
religiosos concertats que no té justificació. En conseqüència, avança el vot contrari a
la proposició.

GASETA MUNICIPAL
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La Sra. Ballarín observa que la proposició de la CUP va en la línia habitual de donar
suport a alguns valors d’esquerres, que afirma que poden compartir, però que quan
s’analitza detingudament es pot comprovar que és totalment contradictòria, sectària i
dirigista, alhora que jurídicament inconsistent i que fonamenten en una sentència del
TSJ de la UE que interpreten malament.
Remarca que el grup proposant pretén fer veure en aquest ajuntament que defensa
l’escola pública qüestionant les exempcions fiscals de què gaudeix l’escola
concertada; altrament, en els pressupostos de la Generalitat, aprovats pel Parlament
de Catalunya gràcies al vots de la CUP, continua havent-hi vint-i-vuit milions d’euros
per a subvencions a les escoles concertades d’elit religioses, i que segreguen per
sexe. Dedueix, per tant, que és la mala consciència que els porta a presentar aquí
aquesta proposició.
Afegeix que tenen la pretensió de fer-los veure que l’església catòlica gaudeix de
privilegis fiscals que el TSJ de la UE ha revocat i, per tant, que a partir d’aquesta
sentència aquest ajuntament podrà començar a cobrar l’ICIO i l’IBI a tots els espais
de l’església que no tinguin finalitat exclusivament religiosa; els retreu, però, que de
manera tramposa pretenguin fer-los creure que tots els llocs on no es resa són
espais destinats a l’activitat econòmica, incloent-hi els centres d’ensenyament
concertat. Confirma que això és absolutament fals, i puntualitza que la sentència a
què al·ludeixin diu literalment que no es poden fer exempcions a l’ICIO per
construccions en espais on hi hagi activitat econòmica, ja que altrament podrien
afectar intercanvis comercials entre estats membres i falsejar la lliure competència.
Per tant, resumeix que la sentència no diu altra cosa que tothom qui exerceix una
activitat econòmica està subjecte al pagament d’impostos, amb independència de
quina mena d’empresa sigui. Així, el tribunal respon en aquest cas concret sobre el
pagament de l’ICIO de l’església, però assegura que diria el mateix si l’activitat la fes
un col·lectiu d’ocupes.
Addueix que no la deixa de sorprendre que un col·lectiu que es proclama
anticapitalista, que vol sortir de la UE i critica els principis en què se sustenta, faci
servir per argumentar la seva proposta justament el concepte lliure competència,
que no pot ser més mercantilista.
Confirma que el seu grup tampoc no està a favor d’atorgar cap privilegi fiscal a
l’església catòlica, però no justificant-ho a base de demagògia com la que fa servir el
grup de la CUP.
El Sr. Mulleras se suma a les observacions en altres intervencions sobre el fet que el
grup de la CUP ha mal interpretat la sentència del TSJ de la UE; i afegeix que el
fonament legal de les exempcions de l’IBI l’església no es basen només en el
concordat amb la Santa Seu, sinó també en la Ley de fundaciones, del 1994, o la Ley
de mecenazgo, del 2002. Precisa que aquestes lleis no només donen cobertura legal
a les exempcions a l’església, sinó també a les exempcions de l’IBI a les comunitats
autònomes, als ajuntaments, als edificis històrics o els centres educatius. Afegeix
que aquestes exempcions no només afecten l’església catòlica, ja que també s’han
aplicat a les propietats de l’església jueva, musulmana, protestant o ortodoxa.
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Insisteix que aquest ajuntament difícilment podrà resoldre aquesta qüestió, ja que
implica canvis legislatius a escala estatal, i avança que faran una abstenció en la
votació de la proposició.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

Creu que el grup de la CUP sap que tenir propietats no significa sempre obtenir
rendibilitat econòmica, per tant, que el fet que l’església tingui propietats no vol dir
que en tots els casos li generin beneficis econòmics; igualment, entén que són
coneixedors que a França es va adoptar el model d’atribuir la propietat de totes les
esglésies a l’estat, que n’assumeix el manteniment. Diu que no sap si aquest model
els agrada més, però remarca que és molt més costós per als contribuents i les
arques públiques.
Posa en relleu, també, que l’església és l’ONG social més important que hi ha a
Espanya, que abasta la dimensió espiritual i humana, que propaga valors ètics i de
convivència social; té una amplíssima activitat cultural i educativa. Fa notar, en
aquest sentit, que la Sra. Reguant prové del Parlament de Catalunya i, per tant, sap
el benefici que l’escola concertada ha representat per a l’escola pública i els
problemes que li ha solucionat, motiu pel qual diu que no entén l’animadversió que
mostra. Finalment, remarca que l’església té més de quatre mil quatre-cents
establiments assistencials.

El Sr. Asens recorda que el govern municipal és laic i que es basa en el respecte i la
llibertat religiosa, en el principi d’igualtat, de neutralitat i de no-discriminació i, per
això, d’entrada va fer un diagnòstic per valorar si es produïen greuges comparatius
entre confessions, i van aprovar mesures que pretenien igualar en accés els
equipaments de les diferents confessions. Justifica que, per aquest motiu, no els va
tremolar el pols quan van reclamar la regularització de la Sagrada Família de
l’anomalia històrica de què havia gaudit. En aquest sentit, confirma que algunes de
les coses que proposa el grup de la CUP ja estan passant, no per l’existència de la
sentència del TSJ de la UE, sinó perquè ho preveu la Llei d’hisendes locals, que
estableix que els immobles de l’església amb activitat econòmica no estan exempts; i
els convida a consultar les resolucions del Consell Tributari de Barcelona que posen
de manifest la litigiositat d’aquest ajuntament amb l’església catòlica arran de
patrimoni que li dóna rendibilitat econòmica.
Considera, també, que es produeix una interpretació errònia de la sentència del
tribunal de la UE, i el grup proposant afirma que Badalona ja ha posat fi al tracte de
favor envers l’activitat econòmica dels centres educatius de l’església, i puntualitza
que tan sols els ha obert expedients.
Reconeix, però, que la sentència al·ludida representa que s’obre una porta en el cas
de la normativa fiscal d’entitats sense ànim de lucre, cosa que estan estudiant els
serveis jurídics d’aquesta casa.
Avança que faran una abstenció, atès que estan d’acord amb el fons de la proposta,
que l’església s’ha aprofitat d’haver estat molt de temps en un estat confessional per
aconseguir beneficis i privilegis en la fiscalitat, alhora que entén que tampoc
s’haurien de mantenir en un estat laic tractats o concordats internacionals i respectar
l’autonomia legislativa. Precisa, en aquest sentit, que les altres confessions es
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El Sr. Ardanuy manifesta que els qui consideren que estan en un entorn
aconfessional, amb llibertat religiosa i de culte, l’exempció de l’IBI i de l’ICIO als
centres de culte religiós, independentment de la confessió, els sembla legítim.
Igualment, assenyala que aquestes exempcions en el cas dels centres educatius dins
del sistema, com és el cas de l’escola concertada, també són d’interès públic.
Per tant, ateses aquestes consideracions, confirma que només pot votar en contra de
la proposició.

GASETA MUNICIPAL
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regeixen pel dret intern i no per l’internacional, cosa que les situa en un pla de
desigualtat respecte de l’església catòlica; i creu que s’ha d’igualar el règim fiscal
entre les diverses confessions religioses i també amb la resta d’entitats sense afany
de lucre.
Això no obstant, justifica l’abstenció també perquè part del que es demana en la
proposició ja està passant, i perquè els reclamen uns canvis legislatius que no són
competència d’aquesta administració.
La Sra. Reguant replica l’observació de la Sra. Recasens, recordant-li que en les
sessions de les comissions de l’octubre i del novembre, arran de la situació de
violència i de detencions, el grup de la CUP no assitia a les sessions i, per tant, no
havien tingut oportunitat de discutir aquesta proposició.
Quant a l’afirmació que ha fet la mateixa regidora que la fiscalitat no pot destil·lar
ideologia, la rebat fent notar que, per això, PdeCat es nega sistemàticament a aplicar
una fiscalitat progressiva i distributiva real allà on governa. Reitera, altrament, que
la fiscalitat ha de poder ser una eina de redistribució de riquesa, i una de les vies és
treballar perquè la fiscalitat a Barcelona sigui una més progressiva i redistributiva
dins dels marges que té actualment aquest ajuntament.
Seguidament, assegura a la Sra. Ballarín que no té cap mala consciència, i entén que
tal vegada el seu grup sí que la té pel fet de portar a la seva llista l’antiga Unió
Democràtica de Catalunya. Puntualitza que totes les decisions polítiques de la CUP
les han preses a consciència. I els suggereix la lectura més acurada del text de la
proposició, o simplement haver-la escoltat quan ha intervingut; precisa que ha
al·ludit a cert tipus d’educació no obligatòria –en cap cas ha esmentat la concertada–
i han fet referència a activitat econòmica.

La Sra. Ballarín replica que no comparteixen el sectarisme, ni el dirigisme i que no
els agrada la demagògia; malgrat tot, reconeix que cal donar més suport a l’escola
pública, i que l’església té alguns privilegis fiscals injustificats. Igualment, entén que
com ha fet el grup proposant al·ludint a una sentència d’un tribunal de la UE, és bo
reconèixer la pertinença a Europa i, per tot, plegat, avança que faran una abstenció.
Es rebutja aquesta proposició/declaració de grup amb vint abstencions –emeses pels
Srs. emeses pels Srs. Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres.
Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Bosch, Coronas, Puigcorbé i les Sres.
Benedí i Capdevila, i també pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín–– i
disset vots en contra –emesos pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres.
Recasens, Homs, Fandos i Rognoni, Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i
Barceló, els Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també pel Sr. Ardanuy–
, i tres vots a favor de la resta de membres del Consistori.
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La Sra. Recasens concreta que el mateix tractament fiscal opera per a les
fundacions, associacions declarades d’utilitat pública, ONG, federacions esportives o
entitats sense ànim de lucre; i remarca la necessitat d’una nova llei d’hisendes locals
que contempli la realitat de la fiscalitat municipal, però no de la manera selectiva que
pretén el grup de la CUP, sinó atenent el benefici comú i de manera justa i
equitativa.
I aprofita per recordar i posar en valor que durant l’anterior mandat es va aconseguir
l’exempció de la plusvàlua en casos de dació en pagament dels habitatges.

GASETA MUNICIPAL
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

1. (M1519/7258) El 20 de juliol d’enguany, els alcaldes de Barcelona i València van
signar una Declaració Política sobre infraestructures i altres qüestions d’interès
comú, entre les quals destacava el suport institucional a l’anomenat Corredor
Mediterrani. Un suport que no és nou, ja que fa molts anys que des del Consistori
barceloní, des del govern de la Generalitat i des de diverses instàncies de la societat
econòmica i civil de Barcelona i de Catalunya s’ha anat expressant de manera
recurrent. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona se suma, un cop més,
mitjançant aquest acte, a l’esperit i la lletra de la Declaració Política del 20 de juliol i
vol posar èmfasi en particular en els punts següents: 1.- Valorar positivament que
els ajuntaments de Barcelona i València s’hagin compromès a cooperar en la cerca
de respostes originals i innovadores i a compartir experiències en totes les matèries
de responsabilitat o interès municipal o metropolità, com són seguretat, aigua,
energia, mobilitat, espai urbà, turisme, cultura, exclusió social, migració, refugiats,
etc. 2.- Ratificar la crida conjunta de Barcelona i València perquè el Ministeri de
Foment canviï la política actual d’infraestructures en les ciutats, que no formen part
ara mateix de l’agenda prioritària. N’és un bon exponent la situació del ferrocarril a
les nostres ciutats, tant en la vessant de Rodalies, com de Llarga Distància i
Transport de Mercaderies. Els problemes ferroviaris que tenim en comú són la
connexió amb les ciutats i els ports, així com la integració urbana del pas del
ferrocarril per les ciutats. Tots pateixen el menyspreu del govern del PP pel Corredor
Mediterrani. Aquesta situació injusta i injustificable des de qualsevol punt de vista,
que només s’explica per una discriminació política, ha de ser corregida amb el
corresponent esforç reparador, sense el qual els gestos d’acostament poden quedarse en noves cortines de fum. 3.- Constatar que València i Barcelona han donat
suport conjunt a les prioritats del Corredor Mediterrani, particularment: a) La
substitució de la via única entre Vandellòs i Tarragona per la variant que es troba en
construcció des de fa tants anys i la disponibilitat d’ample internacional des de
Barcelona fins Algeciras, possibilitant el pas directe de mercaderies cap al centre
d’Europa i dels viatgers en temps i serveis competitius de nivell europeu. b)Les
millores en la connexió entre les ciutats, que suposaria un avantatge clar de la
mobilitat sostenible ferroviària front a la mobilitat per carretera, molt més costosa en
seguretat viària i negatiu impacte ambiental i sobre la salut. c) La connexió a la
xarxa dels Ports de Barcelona, Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alacant i
Algeciras i la disponibilitat de suficient capacitat de servei per a mercaderies i
rodalies al llarg del Corredor en aquells trams on calgui superar disfuncions entre uns
tipus de trànsit i altres. 4.- Valorar que la proposta conjunta tingui com a referents
les noves tendències europees en cohesió, sostenibilitat i transports, on cada vegada
se li dóna mes importància a la mobilitat sostenible, en modes ferroviaris i marítims.
Cal una coordinació que permeti una retroalimentació entre la xarxa transeuropea, la
mobilitat sostenible metropolitana i regional, i el trànsit intercontinental marítim. 5.Ratificar que cal capgirar l’enfocament de la política de ciutats del Ministeri de
Foment, assolint la igualtat de prioritat, si més no, amb les polítiques modals i
interurbanes. Cal formular una altra política d’infraestructures estatals a les ciutats,
que es basi en el fet que les ciutats són el lloc on viu la majoria de la població i
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Del Grup Municipal BnComú:

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Sanz recorda que fa aproximadament mig any els ajuntaments de Barcelona i
València van signar un acord de col·laboració en una agenda d’assumptes comuns,
d’intercanvi d’informació i de bones pràctiques, i que incloïa el compromís de
treballar conjuntament en àmbits com la seguretat, l’aigua, l’energia, la mobilitat,
l’espai urbà, el turisme, la cultura o l’exclusió social.
Remarca la importància de la signatura d’aquest protocol entre les dues ciutats, ja
que va posar punt i final a una anomalia incomprensible, que era el fet que els
ajuntaments de les dues ciutats amb més potencial de la mediterrània occidental
s’haguessin donat l’esquena durant tants anys. En definitiva, posa en relleu que el
protocol corregeix allò que tant la ciutadania de Barcelona com la de València volien i
treballaven des de feia temps, de manera que s’ha consolidat una aliança estratègica
que ja funcionava.
Precisa que el context de l’acord implicava actuacions específiques, entre les quals la
signatura d’un manifest en què s’expressen alguns dels reptes compartits més
significatius entre els dos municipis de l’eix mediterrani, i on es denuncia el dèficit
crònic d’infraestructures per anys d’abandonament de l’administració central, i també
pel desinterès d’institucions locals i autonòmiques.
En conseqüència, en l’esmentat manifest s’exigia al ministeri de Foment l’assumpció
de la seva responsabilitat en relació a l’impuls de dues qüestions que afecten
directament tant València com Barcelona i que són les estacions de La Sagrera i la de
València Nord, a més de totes aquelles infraestructures vinculades per fer possible
un eix estratègic de transport i infraestructures de mercaderies com és el corredor
mediterrani.
Entén que resulta evident que tant València com Barcelona han patit el menyspreu
del govern central, especialment del PP, pel que fa al corredor mediterrani, que
afecta igualment Múrcia i Andalusia; i remarca que aquesta situació injusta i
injustificable només s’explica des d’una perspectiva de discriminació política.
Per tant, puntualitza que allò que demanen, des d’una perspectiva positiva, és un
canvi d’actitud, de prioritats i d’agenda per part del govern del PP en matèria
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l’origen i la destinació dels viatgers. El titular de la infraestructura no pot inhibir-se
de com interaccionen la ciutat i el ferrocarril. L’objectiu preferent hauria de ser
resoldre l’execució de les actuacions d’integració del ferrocarril que es troben
pràcticament bloquejades. 6.- Insistir que per a Barcelona els projectes clau
d’integració urbana del ferrocarril i punt neuràlgic de connexió al Corredor
Mediterrani de la pròpia ciutat i de tota l’Àrea Metropolitana són l’estació de Sagrera i
la connexió amb el Port. Per tots aquests motius, és adient que els alcaldes de
València i Barcelona hagin reclamat al ministre de Foment un canvi en profunditat de
la política en aquests àmbits i un règim d’igualtat en les prioritats de les
infraestructures intraurbanes de competència de l’Administració Central, així com de
les operacions d’integració pendents en les dues ciutats. El Consell Plenari dona
suport explícit a les reivindicacions expressades per ambdós alcaldes el dia 20 de
juliol, i expressament també al Manifest, així com a la voluntat de celebrar una
jornada de treball amb la participació de totes les ciutats naturalment implicades,
amb l’objectiu de fer visible amb claredat la confluència d’interessos, posar en comú
els respectius projectes d’integració urbana i exigir els canvis i els compromisos
necessaris del Ministeri de Foment. També insta el Govern central a mirar de reunir
el màxim suport d’altres ciutats europees i de les instàncies europees competents en
matèria de desenvolupament regional i sostenibilitat.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

El Sr. Martí remarca que el corredor mediterrani és un dels exemples més
paradigmàtics de com el govern d’un estat pot arribar a malmetre les capacitats i les
activitats de progrés d’una part del seu territori i, en conseqüència, del conjunt del
territori estatal.
Subratlla que el corredor mediterrani és una infraestructura de país, que connecta
l’arc mediterrani amb el nord d’Àfrica i amb el centre d’Europa; és un corredor
natural, bàsic i cabdal per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya, del
País València, de Múrcia, d’Andalusia i, també, de la resta de l’estat.
Posa de manifest que la proposició que avui els porta el govern municipal, que ha
estat transaccionada i, per tant, ja avança el vot favorable del seu grup, enllaça amb
una vella reivindicació de Catalunya que ha comptat amb el suport i el compromís
d’entitats econòmiques, acadèmiques, empresarials i socials de Catalunya i d’altres
comunitats de l’estat. Per tant, subratlla que també és important comptar amb el
suport i l’acció privada conjuntament amb algunes de les administracions públiques.
Indica, però, que no poden passar per alt algunes deficiències, oblits i mancances de
la proposta en tres aspectes concrets. Esmenta, en primer lloc, que no era de rebut
que el govern de Barcelona en Comú planteges aquesta reivindicació al marge del
lideratge i de la feina feta durant molts anys per entitats com Ferrmed i el govern de
la Generalitat. En segon lloc, que no era admissible que la proposició es planteges en
termes d’interessos exclusius de dues ciutats, deixant de banda els països dels quals
són capitals, Catalunya i el País Valencià. En tercer lloc, apunta que no estaven
d’acord amb la delimitació del camp d’actuació política futura a l’àmbit de les ciutats
governades pels Comuns i els seus aliats, atès que afecta moltes altres institucions,
persones i col·lectius que estan interessats amb què el corredor tiri endavant.
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d’infraestructures, i reclamar que deixin d’aturar l’economia mediterrània, i
especialment la que és més sostenible i que els connecta amb Europa.
Afegeix que també demanen que es reorientin les infraestructures estatals justament
a les ciutats que ho necessiten més, i que es basi en el fet que les ciutats són els
espais on viu la major part de la població, i l’origen i la destinació de moltes
persones que viatgen. Per tant, entenen que el titular de la infraestructura no es pot
inhibir de la manera com interaccionen les ciutats i el ferrocarril, per posar un
exemple, i això correspon a Adif i al ministeri de Fomento.
Precisa que l’objectiu preferent hauria de ser, doncs, resoldre l’execució d’actuacions
d’integració de ferrocarril que va a un ritme absolutament insuficient.
I, alhora, destaca que amb aquesta proposició denuncien també els dèficits de
millora del transport ferroviari i reclamen l’adequació de la connexió entre València i
Barcelona, així com també entre els seus ports, que són dos motors clau per al seu
desenvolupament econòmic, apostant pel ferrocarril com a mode prioritari de
transport, amb un model nou que ha de ser adaptat als nous reptes de lluita contra
la contaminació i el canvi climàtic.
Conclou, doncs, que l’objectiu de la proposició és consolidar aquestes demandes,
poder-les traslladar en comú amb l’ajuntament de València al govern de l’estat i, a
més, consolidar el corredor mediterrani no només com una infraestructura essencial,
sinó també com una via per a l’intercanvi d’idees, experiència, innovació i
transformació social per a tot l’eix mediterrani, castigat massa sovint per
l’especulació salvatge al litoral, i convertir-lo en un eix compromès amb la solidaritat,
la justícia social i la sostenibilitat.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

El Sr. Blanco afirma que per a Ciutadans el corredor mediterrani és una
infraestructura indispensable per a Catalunya i per a Espanya, cosa que defensen en
aquesta cambra i també al Parlament i al Congrés de Diputats. Igualment, diu que
els sembla molt bé que els alcaldes es facin fotos i signin manifestos a favor de
l’impuls d’aquesta infraestructura, però consideren que, a més, han de defensar-ho
allà on toca, que és al Congrés.
Confirma la importància de l’assumpte, que és tanta, que a tots els partits que volen
governar Espanya, tant el PP com el PSOE, Ciutadans els ha dit que s’havien de
comprometre a fer les coses bé, a gestionar el diner públic d’una forma eficient i a
fer polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones.
Precisa que en l’acord 21 de la investidura del govern actual, Ciutadans ha posat com
a condició l’impuls d’un pacte nacional per a les infraestructures estratègiques, que
garanteixin rendibilitat social, econòmica, financera i que contribueixen a impulsar la
cohesió social. Assegura que no volen carreteres sense cotxes ni aeroports sense
avions, altrament, volen infraestructures productives per a la societat, i per això
explícitament demanen que es prioritzi el corredor mediterrani, que suposa una
oportunitat per consolidar una acció estratègica pel que fa a la logística i, en
definitiva, en benefici de la competitivitat.
Seguidament, s’adreça directament al grup del PP per manifestar-li que no és
moment de bones paraules que després no es compleixen, o de la paralització
d’obres en un context de casos de corrupció, com ha succeït en el cas de La Sagrera.
Remarca que ja no és temps de debats i de promeses, i que ara calen compromisos
reals i calendaris concrets, així com de prioritzar inversions en els pressupostos.
Igualment, i adreçant-se als partits independentistes, que allò que pretenen és
aixecar fronteres i la desconnexió amb Europa, afirma que Ciutadans vol tot el
contrari. Retreu a aquestes formacions el mal que estan fent a l’economia de
Catalunya, i que, contràriament, la seva formació vol impulsar aquesta economia en
favor d’una societat més prospera i amb millors condicions socials.
Conclou, per tant, que allò que vol Ciutadans és estar connectats amb la resta
d’Espanya i amb Europa, unes infraestructures que els permetin ser competitius,
impulsar l’activitat econòmica i millorar la qualitat de vida de les persones.
En conseqüència, reitera el seu compromís en l’impuls del corredor mediterrani, i
avança el vot favorable del seu grup a la proposició.

75
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

Subratlla que el món girava molt abans que Barcelona en Comú governés Barcelona,
i que el corredor mediterrani és massa important com perquè no es posi en valor la
feina feta per tothom.
Confirma que se sumen a les reivindicacions que es fan en la proposició, a l’anunci
de les prioritats i les reclamacions als governs del PP, però afegeix que també als del
PSOE, que no s’han esmentat, que defensen, per exemple, l’alternativa d’un corredor
central.
Reivindica, per tant, que les tres esmenes que ha presentat el seu grup milloren a
bastament la proposició. I, finalment, manifesta el desig que sigui reconeguda la
feina respecte a aquest assumpte al legítim govern de la Generalitat, i que el futur
govern pugui incloure aquesta reivindicació de país entre les seves prioritats,
comptant amb la complicitat i el suport de la UE, descartant definitivament
l’absurditat del corredor central, un projecte antieconòmic i antisocial.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

El Sr. Mòdol destaca que la reforma i la modernització del corredor del mediterrani és
essencial per potenciar el desenvolupament i la productivitat del sistema logístic
localitzat al llarg del litoral mediterrani i, en especial de Barcelona, per assolir un nou
model de transport de mercaderies amb un repartiment més favorable del tren,
millorar el transport de viatgers i consolidar la presència de la ciutat en sistema de
transport europeu. Puntualitza que la finalitat no és la estructura en si, sinó que el
corredor mediterrani significarà per a Barcelona un instrument per potenciar l’eix
com a pol generador d’activitat econòmica.
Confirma que defensen un model econòmic per a Barcelona que sigui competitiu, just
i sostenible; i, per tant, troben coherent defensar les inversions en infraestructures
de transport i comunicació. Diu que el corredor del mediterrani serà benvingut i que
estan convençuts que aportarà moltes sinergies a la ciutat.
Igualment, destaca els beneficis mediambientals derivats del nou repartiment modal
del transport de mercaderies, molt importants per a la ciutat ara que disposa de
normatives europees quant a la contaminació de l’aire que cal complir i que ja estan
tenint en impacte entre la ciutadania.
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El Sr. Coronas celebra en nom del seu grup que Barcelona en Comú se sumi a la
reivindicació històrica de l’eix mediterrani, i avança que votaran a favor de la
proposició, com també ho farien en el cas de qualsevol iniciativa en la línia de
corregir la discriminació en infraestructures que pateixen Catalunya, els Països
Catalans i el conjunt de les comunitats mediterrànies de l’estat, que és justament on
es concentra gairebé la meitat de la població i del PIB.
Denuncia que des de fa dècades que l’estat s’ha dedicat a incomplir reiteradament
els seus compromisos d’inversió en infraestructures al corredor mediterrani, deixant
aquestes inversions molt per sota del que correspondria i, a canvi, s’ha dedicat a
construir línies d’alta velocitat que no tenen passatgers, aeroports sense avions i a
rescatar les autopistes radials de Madrid.
I remarca que si tot això no fos suficient, després d’haver enganyat tothom, Europa
inclosa, ara l’estat espanyol intenta vendre la connexió Madrid-Europa com si fos un
corredor mediterrani, sempre amb la concepció radial vuitcentista que va
caracteritzar la construcció dels primers ferrocarrils de l’estat i que es continua
reproduint encara ara.
Fa avinent que l’eix mediterrani genera el 55% del trànsit de mercaderies de l’estat,
el 60% de totes les exportacions i el 65% del tràfic marítim dels ports, que en els
casos de Barcelona i Tarragona no disposen d’accessos ferroviaris. Altrament, l’estat
ha destinat el 80% de la inversió del corredor a trams que coincideixen amb els eixos
radials de connexió amb Madrid.
Remarca que a Catalunya el panorama encara és més decebedor, ja que el
percentatge d’inversió de l’estat en infraestructures ha anat caient fins arribar a
nivells irrisoris –un 9,9% del total el 2015–, i continuen sense tenir el corredor
mediterrani, però tampoc l’estació de La Sagrera, accessos ferroviaris als ports,
sense el desdoblament de la N-II al nord del país, on hi ha trams d’elevada
sinistralitat; sense el desdoblament de línia fèrria R3, ni la construcció de la nova
línia de rodalies R9, sense l’enllaç B40, sense la remodelació de l’estació de Sants,
tampoc el soterrament de l’intercanviador de La Torrassa o de les vies de Montcada i
Reixac; sense les obres de manteniment de l’A2 o el desdoblament de la N240,
només per esmentar alguns exemples d’una llarga llista.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Esteller diu que per al PP el corredor mediterrani és essencial per potenciar el
desenvolupament i la productivitat de tot l’eix mediterrani; afirma que en són uns
grans defensors, no només de paraula, sinó amb fets, cosa que sembla que algunes
formacions d’aquesta cambra desconeixen, ja que en parlen com si no existís.
Insisteix, doncs, que el corredor mediterrani és un projecte estratègic per millorar les
comunicacions de passatgers i de mercaderies des d’Algeciras fins a la frontera
francesa i, d’allà, cap al nord d’Europa. Remarca que el corredor assegura la
vertebració territorial, el dinamisme econòmic i la cohesió europea.
Precisa que l’eix concentra disset milions de persones, i el 38% del PIB, i confirma
que és una prioritat per al govern d’Espanya, tal com demostren els pressupostos i
les inversions fetes. Concreta que 13.500 milions d’euros ja han estat invertits en
aquesta infraestructura, d’un total de disset mil milions per a tot el projecte.
Replica, per tant, que no tot és fum com pretenen alguns, i confirma que tot el traçat
del corredor està en obres, malgrat que hi hagi qui prefereixi continuar amb el
mantra i el tòpic d’afirmar que no existeix. A fi que ho comprovin, demana que parlin
amb els empresaris i les persones que estan en l’entorn proper d’aquesta obra; que
parlin amb l’ajuntament de València i amb el president de la Generalitat valenciana,
el Sr. Puig, que està molt satisfet amb el desenvolupament de la zona i el que
significarà una vegada abasti el sector de Vandellós i Tarragona.
Fa avinent que el projecte s’ha trobat amb innombrables problemes de traçat, i que
malgrat el període de govern en funcions durant el qual molts projectes van quedar
bloquejats, s’ha impulsat amb una inversió de seixanta milions d’euros, i es preveu la
finalització del tram de Vandellós i Tarragona a final d’any, i que el gener del 18 es
posarà en marxa el període de proves.
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Tanmateix, diu que els sorprèn que aquesta proposició sigui precisament de
Barcelona en Comú ateses les seves reticències envers el turisme i el
desenvolupament del port de Barcelona; en aquest sentit, precisa que no s’ha
d’oblidar que el corredor del mediterrani no és únicament una actuació en l’àmbit
ferroviari, sinó que es tracta d’una de les xarxes transeuropees de transport
composta per un conjunt d’infraestructures ferroviàries, viàries, portuàries,
aeroportuàries i logístiques, juntament amb el trànsit de viatgers. Per tant,
assenyala que ara més que mai caldrà que el port de Barcelona estigui a l’altura del
corredor, de manera que els preocupa que reiteradament Barcelona en Comú hagi
endarrerit les actuacions urbanístiques que promovia el port.
Puntualitza que cal tenir en compte que en el context europeu el corredor
mediterrani ha de ser un instrument per potenciar els ports i aeroports de l’àmbit
mediterrani com a porta del sud d’Europa; en aquesta línia, el seu grup considera
que cal potenciar la Barcelona metropolitana i els seus actius en infraestructures,
com són el port i l’aeroport. Afegeix que el corredor mediterrani facilitarà l’afluència
de persones i, per tant, també turisme, cosa que afegirà nous reptes a la gestió
d’aquesta activitat per part de la ciutat.
Indica, finalment, que caldrà preparar la ciutat per a l’arribada del corredor
mediterrani, desplegar les infraestructures necessàries que permetin assolir uns
estàndards logístics i de transport intermodals com La Sagrera o la L9 de metro, que
ha de permetre la connexió amb l’aeroport i, sobretot, estar preparats per a la seva
gestió i garantir la viabilitat econòmica de l’explotació.
Anuncia que el seu grup votarà favorablement aquesta proposició.

GASETA MUNICIPAL
12 de Gener del 2018

La Sra. Lecha observa que la proposició de Barcelona en Comú sembla més un intent
de posar en valor la trobada del juliol passat amb l’alcalde de València que no pas la
voluntat ferma de canviar les coses. Reconeixen i comparteix les mancances pel que
fa als serveis de territori quant a infraestructures i també a les aspiracions de
sobirania en els serveis més bàsics. Igualment, també entenen i subscriuen el
plantejament de la proposta pel que fa a compartir experiències quant a disposar de
dotacions econòmiques necessàries i a la voluntat d’eradicar la pobresa i oferir
Catalunya i el País Valencià com a terra d’acollida a immigrants i refugiats. També
estan d’acord amb la intenció de buscar respostes innovadores i originals, que
entenen que en la proposta fan referència a un dret tan bàsic com l’aigua i la
voluntat de remunicipalitzar el servei.
Afegeix que també estan d’acord amb la necessitat del corredor mediterrani per al
transport de mercaderies i persones en una part del territori que concentra més d’un
terç de la població de l’estat espanyol i que té una gran activitat industrial. Valora
que seria una connexió sostenible i imprescindible entre el sud i el nord de la
península i amb la resta d’Europa; això no obstant, afirma que allò que no
comparteixen ni entenen, per més acords que se signin amb l’alcalde de València i
per més jornades que se celebrin amb l’alcaldessa de Madrid, és que el grup
proposant no qüestioni la possibilitat que l’estat espanyol no doni respostes
descentralitzadores en clau de desenvolupament del territori, millores en serveis
socials o, tal com han pogut comprovar, de respecte dels drets més fonamentals.
Diu que no sap si encara no s’han adonat de quina mena d’estat tenen i que n’és
còmplice; i observa que, tal vegada, Barcelona en Comú s’ha instal·lat en la dinàmica
de l’esquerra acomodatícia i que es perpetua a cop de polítiques assistencialistes i de
campanyes de comunicació.
Posa en relleu que si realment volen impulsar polítiques transformadores han de
valorar que el potencial dels municipis és molt gran, i que el municipalisme passa per
potenciar aliances, i no per anar amb exigències a un ministre d’un estat demofòbic
sinó per trencar amb aquest estat que els sotmet a la situació actual del litoral
mediterrani pel que fa a les infraestructures.
El Sr. Ardanuy anuncia el seu vot a favor de la proposició, que valora carregada de
bones intencions. Tanmateix, recorda que ja fa una vintena d’anys que el corredor
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Inquireix si realment pensen que no existeix el corredor mediterrani, i els acusa de
volen continuar amb una bena als ulls perquè només saben dir que el govern no
inverteix.
Considera que aquesta proposició no respon a altra cosa que a la voluntat de
desgastar, i pregunta quin projecte té el grup proposant, que sempre advocava per
rodalies i l’entorn i ara resulta que defensa l’alta velocitat, i celebra que finalment
reconeguin que és vital per connectar persones i mercaderies. Observa que també
introdueixen els lobbys, Ferrmed i es pregunta què intenten amb aquesta proposta si
no és desgastar i erosionar el govern, perquè va en contra de la realitat que enguany
s’han invertit trenta milions d’euros en els accessos al port de Barcelona, tot i que
reconeix que manca un impuls important en alguns plans que s’estan desenvolupant.
Remarca que la voluntat fonamental és que hi hagi una comunicació directa de
passatgers i mercaderies, i que la plataforma entre València i Barcelona es farà en
dues hores d’aquí a uns mesos.
Finalment, anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposició.
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mediterrani és una reivindicació molt àmplia del País Valencià i de Catalunya, i és la
demostració palpable que l’estat espanyol ha tingut una estratègia pèssima de
planificació d’infraestructures.
Entén que aquest és un dels elements que dóna ales per canviar l’estatus de
Catalunya; i destaca que moltes oportunitats econòmiques s’han perdut per una
pèssima connectivitat ferroviària amb Europa; també han quedat en res moltes
oportunitats de creixement econòmic.
La Sra. Sanz fa notar que la Sra. Esteller ha parlat del tram concret VandellósTarragona, i precisa que hi ha un tram de 37 quilòmetres de via única, mentre que
en set anys l’estat s’han gastat més cinquanta-sis mil milions d’euros en fer moltes
adaptacions però no pas aquesta. Afegeix que el govern de l’estat ha denominat el
tram Algeciras-Madrid corredor mediterrani i, gràcies a això, ha pogut finançar amb
935 milions d’euros de fons europeus el túnel que connecta tot Chamartín.
Remarca que són coses com aquestes les que denuncien, i reclamen que les
corregeixin, que deixin enrere els apriorismes ideològics que no els permeten
prioritzar el corredor mediterrani per allà on ha de passar, i que incorporin Barcelona
i València per desenvolupar-lo. Afegeix que els reclamen que deixin de no invertir, i
concreta que els darrers quatre anys el govern del PP ha invertit un 4,2% de tot el
pressupost d’infraestructures a Catalunya; i que fa quatre dies anunciava a bombo i
platerets la inversió de 4.200 milions d’euros, sense cap concreció damunt la taula. I
insisteix que La Sagrera, per exemple, és una prioritat indiscutible, i defensa la
proposició amb la voluntat positiva de construir solucions que apostin per Barcelona,
i també per València.
Agraeix les esmenes que dels grups que s’han incorporat a la proposició, que la
enforteixen i que contribueixen a crear una veu única per exigir a l’estat.

El 20 de juliol d’enguany, els alcaldes de Barcelona i València van signar una
Declaració Política sobre infraestructures i altres qüestions d’interès comú, entre les
quals destacava el suport institucional a l’anomenat Corredor Mediterrani. Un suport
que no és nou, ja que fa molts anys que està liderat des del Consistori barceloní, des
del govern de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Ferrmed, i amb una ingent
tasca que es fa des de la Taula Estratègica de Catalunya del Corredor Mediterrani i el
Fòrum Valencià del CMED. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona se suma,
un cop més, mitjançant aquest acte, a l’esperit i la lletra de la Declaració Política del
20 de juliol i vol posar èmfasi en particular en els punts següents: 1. Valorar
positivament que els ajuntaments de Barcelona i València s’hagin compromès a
cooperar en la cerca de respostes originals i innovadores i a compartir experiències
en totes les matèries de responsabilitat o interès municipal o metropolità, com són
seguretat, aigua, energia, mobilitat, espai urbà, turisme, cultura, exclusió social,
migració, refugiats, etc. 2. Ratificar la crida conjunta de Barcelona i València perquè
el Ministeri de Foment canviï la política actual d’infraestructures en les ciutats, que
no formen part ara mateix de l’agenda prioritària. N’és un bon exponent la situació
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S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb tres
abstencions –emeses per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant–, i tres vots en contra –
emesos pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller– i trenta-quatre vots a
vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat
següent:

GASETA MUNICIPAL

del ferrocarril a les nostres ciutats, tant en la vessant de Rodalies, com de Llarga
Distància i Transport de Mercaderies. Els problemes ferroviaris que tenim en comú
són la connexió amb les ciutats i els ports, així com la integració urbana del pas del
ferrocarril per les ciutats. Tots pateixen el menyspreu del govern del PP pel Corredor
Mediterrani. Aquesta situació injusta i injustificable des de qualsevol punt de vista,
que només s’explica per una discriminació política, ha de ser corregida amb el
corresponent esforç reparador, sense el qual els gestos d’acostament poden quedarse en noves cortines de fum. 3. Constatar que València i Barcelona han donat suport
conjunt a les prioritats del Corredor Mediterrani, particularment: a. La substitució de
la via única entre Vandellòs i Tarragona per la variant que es troba en construcció
des de fa tants anys i la disponibilitat d’ample internacional des de Barcelona fins
Algeciras, possibilitant el pas directe de mercaderies cap al centre d’Europa i dels
viatgers en temps i serveis competitius de nivell europeu. b. Les millores en la
connexió entre les ciutats, que suposaria un avantatge clar de la mobilitat sostenible
ferroviària front a la mobilitat per carretera, molt més costosa en seguretat viària i
negatiu impacte ambiental i sobre la salut. c. La connexió a la xarxa dels Ports de
Barcelona, Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alacant i Algeciras i la disponibilitat
de suficient capacitat de servei per a mercaderies i rodalies al llarg del Corredor en
aquells trams on calgui superar disfuncions entre uns tipus de trànsit i altres. 4.
Valorar que la proposta conjunta tingui com a referents les noves tendències
europees en cohesió, sostenibilitat i transports, on cada vegada se li dóna mes
importància a la mobilitat sostenible, en modes ferroviaris i marítims. Cal una
coordinació que permeti una retroalimentació entre la xarxa transeuropea, la
mobilitat sostenible metropolitana i regional, i el trànsit intercontinental marítim. 5.
Ratificar que cal capgirar l’enfocament de la política de ciutats del Ministeri de
Foment, assolint la igualtat de prioritat, si més no, amb les polítiques modals i
interurbanes. Cal formular una altra política d’infraestructures estatals a les ciutats,
que es basi en el fet que les ciutats són el lloc on viu la majoria de la població i
l’origen i la destinació dels viatgers. El titular de la infraestructura no pot inhibir-se
de com interaccionen la ciutat i el ferrocarril. L’objectiu preferent hauria de ser
resoldre l’execució de les actuacions d’integració del ferrocarril que es troben
pràcticament bloquejades. 6. Insistir que per a Barcelona els projectes clau
d’integració urbana del ferrocarril i punt neuràlgic de connexió al Corredor
Mediterrani de la pròpia ciutat i de tota l’Àrea Metropolitana són l’estació de Sagrera,
la connexió amb el Port i la resta de prioritats establertes per la Taula Estratègica del
Corredor Mediterrani. Per tots aquests motius, és adient que els alcaldes de València
i Barcelona hagin reclamat al ministre de Foment un canvi en profunditat de la
política en aquests àmbits i un règim d’igualtat en les prioritats de les
infraestructures intraurbanes de competència de l’Administració Central, així com de
les operacions d’integració pendents en les dues ciutats. El Consell Plenari dona
suport explícit a les reivindicacions expressades per ambdós alcaldes el dia 20 de
juliol, i expressament també al Manifest, així com a la voluntat de celebrar una
jornada de treball amb la participació de totes les ciutats naturalment implicades i els
governs de la Generalitat de Catalunya i de València, amb l’objectiu de fer visible
amb claredat la confluència d’interessos, posar en comú els respectius projectes
d’integració urbana i exigir els canvis i els compromisos necessaris del Ministeri de
Foment. També insta el Govern central a mirar de reunir el màxim suport d’altres
ciutats europees i de les instàncies europees competents en matèria de
desenvolupament regional i sostenibilitat.
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Del Grup Municipal Demòcrata:

El Sr. Ciurana comença la seva intervenció fent referència a què el 23 d’agost
d’enguany, sis dies després dels greus atemptats que van emplenar de dolor,
consternació i alarma social la ciutat de Barcelona i Cambrils, i mentre l’Honorable
Conseller Forn i el major Trapero eren víctimes d’una campanya indigna de
desprestigi, una persona que havia estat secretari general del sindicat unificat de
policia durant vint anys, i per tant gens sospitosa d’abraçar la causa independentista,
va expressar en el seu compte particular de Twitter les seves sospites sobre la
vinculació de l’imam de Ripoll, com a confident policial, amb el CNI.
Indica que la denúncia va passar força desapercebuda, segurament per l’impacte que
va causar l’atemptat, però el 18 de novembre dos diaris, gens sospitosos tampoc
d’abraçar la causa independentista, Ok Diario i El País, donaven més detalls sobre la
vinculació de l’imam Abdelbaki Es Satty amb els serveis d’intel·ligència espanyols,
que de certa manera reconeixien aquesta vinculació de forma oficial. Explica que poc
després de sortir aquesta notícia en els dos diaris esmentats, el New York Times se’n
feia ressò i textualment deia “aquesta bomba informativa explicaria per què les
autoritats espanyoles mai no es van preocupar per ell després de la seva estada a la
presó.”
Afegeix que dimecres passat, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, demanava sobre
aquesta qüestió una investigació transparent, exhaustiva i pública. Per tant, el seu
grup considera que la ciutat, que va ser el principal escenari dels atemptats, i la seva
ciutadania la principal víctima, vol saber, i la proposició que presenten va en la línia
de demanar les explicacions pertinents sobre la vinculació de l’imam de Ripoll i el
CNI; i atesa la dependència jeràrquica d’aquest organisme amb la vice-presidència
del govern de l’estat, entenen que qui ha de donar aquestes explicacions és la vicepresidenta. Igualment, reclamen que s’informi la ciutadania durant quant de temps
es va mantenir aquesta vinculació; i, també, que l’ajuntament de Barcelona demani
si aquesta relació de l’imam amb els serveis d’intel·ligència que va avançar la
persona que ha esmentat al principi era coneguda pel govern de l’estat i, si n’era,
per quin motiu s’ha amagat fins ara; i que es dedueixin les responsabilitats
pertinents derivades en cas que aquesta informació es confirmi. I finalment,
assenyala que en la proposició també s’inclou que aquest Plenari reiteri l’agraïment
al cos de mossos d’esquadra –que ja es va fer en el seu moment amb l’atorgament
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2. (M1519/7273) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Exigir, de forma
immediata, dels responsables del Govern espanyol, especialment la vicepresidenta
Soraya Saenz de Santamaría, les explicacions pertinents per tal que doni a conèixer
totes i cadascuna de les circumstàncies que envolten la relació admesa per fonts
oficials entre Abdelbaki Es Satty i el CNI. 2. Demanar concretament que s'informi a la
ciutadania sobre quines relacions havia tingut i tenia aquesta persona amb els
serveis d'informació espanyols, durant quin període de temps i a quins
comandaments o responsables reportava. 3. Demanar saber des de quin moment el
Govern espanyol fou coneixedor de l'existència d'aquest vincle i perquè ha estat
amagat fins ara. 4. Exigir les responsabilitats polítiques pertinents davant l'escàndol i
la incapacitat manifesta del Govern espanyol per evitar els atemptats del dia 17 i 18
d'agost a Barcelona i Cambrils. 5. Reiterar l'agraïment d'aquest Consell Plenari a la
tasca realitzada pel cos dels Mossos d'Esquadra, concretament als seus màxims
responsables, Honorable Conseller Joaquim Forn i el Major Josep Lluís Trapero.
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La Sra. Mejías diu que no deixa de ser sorprenent que un regidor d’aquest
ajuntament intenti infondre sospites i que exigeixi responsabilitats, i que fins i tot
qüestioni la política de seguretat d’un país que està considerat com el millor en la
lluita contra el terrorisme gihadista als ulls de món sencer. Retreu que un regidor
demani responsabilitats al govern d’un país que durant dotze anys ha evitat
qualsevol atemptat d’aquestes característiques, quan en altres països d’Europa se
n’han produït molts, entre els quals els de París, Londres, Niça, Berlín, Estocolm o
Brussel·les, ciutat des d’on va arribar l’alerta als mossos d’esquadra perquè
investiguessin l’imam de Ripoll, cosa que no van fer.
Remarca que els cossos policials espanyols, als quals menystenen, assetgen i
insulten, i sobre els quals ara intenten infondre sospites, han frenat atemptats, per
exemple, contra el metro de Barcelona i contra centres comercials, i posa en relleu
que han fet més de set-centes vint-i-tres detencions d’ençà del 2004, la majoria a
Catalunya.
Afirma que, altrament, allò que haurien d’expressar és agraïment a aquests cossos
de seguretat espanyols en comptes de difondre sospites sobre ells. Insisteix que en
política no val tot, tampoc l’intent d’utilitzar el terrorisme en benefici de la causa
independentista.
Diu que no és la primera vegada que això es fa, atès que ja ho van intentar amb la
lamentable politització dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona, quan les autoritats
de l’estat van venir a expressar les seves condolences, i els acusa de provocar una
situació de vergonya internacional.
Assegura que aquesta actitud, però, no els sorprèn, ja que s’adiu amb una resposta
nacionalista, que és la d’intentar culpar els altres dels errors propis i de fer un ús
polític d’un atemptat per enaltir els patriotes.
Puntualitza que el Sr. Forn en aquell moment portava només uns dies a la
Conselleria d’Interior i que, tot i això, es va permetre distingir a TV3 entre víctimes
espanyoles i catalanes, és a dir, de segona i de primera, i remarca que després han
sabut que era a ell a qui corresponia la instal·lació de bol·lards que haurien pogut
evitar l’atemptat de la Rambla. Afegeix que la gestió del major Trapero va destacar
més pels errors que no pas pels encerts; i diu que algun dia potser els explicaran per
què no van investigar l’explosió de la casa d’Alcanar, o per quin motiu no van
atendre els requeriments de la policia belga sobre l’imam de Ripoll.
Diu que no té intenció de qüestionar l’acció dels mossos d’esquadra perquè hi confia,
i perquè, a més, creu que no s’ho mereixen; però remarca que, altrament, sí que hi
ha qui gosa qüestionar les estratègies del seu país en la lluita contra el terrorisme,
com els nacionalistes del grup proposant a qui tant els fa si això serveix per a la seva
causa política.
Puntualitza que cap país del món qüestiona les estratègies de seguretat nacional o
dels serveis d’intel·ligència perquè no són del domini públic, i perquè els defensen a
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de la medalla de la ciutat–, i concretament a l’Honorable Conseller Joaquim Forn i al
major Josep Lluís Trapero.
Manifesta que el seu grup considera que aquesta proposició és un deure de la ciutat
amb la memòria de les víctimes, i amb tots aquells ciutadans i ciutadanes que es van
sentir corpresos i abatuts per la duresa d’aquells atemptats; que també ho deuen per
l’alarma social que aquesta mena de notícies generen, i en benefici de transparència
absoluta en aquesta mena d’esdeveniments.
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El Sr. Coronas diu que sigui quina sigui la relació que va tenir la intel·ligència amb
l’imam Abdelbaki Es Satty, el que està clar és que el CNI no va informar els mossos
d’esquadra del seu passat, i tampoc no ho va fer la guàrdia civil que l’havia
investigat abans arran de l’operació Chacal.
Entén que això posa en evidència la deslleialtat absoluta entre cossos policials, i
assegura que no té pas intenció d’atribuir responsabilitats directes del resultat de
l’atac terrorista de l’agost, amb setze víctimes mortals i més d’un centenar de ferits,
però entén que resulta evident que la lleialtat entre els cossos hauria ajudat,
probablement, a evitar-lo.
Afegeix que si a tot això s’hi suma que els mossos d’esquadra no poden formar part
del Citco, com sí que ho fa l’ertzaintza, i que la Junta de Seguretat durant vuit anys
no es va reunir malgrat estar en estat d’alerta quatre, s’imposa la pregunta de si els
mossos tenen plena competència en matèria antiterrorista, malgrat que l’estat els
negui la informació i per quins motius. Considera que això sí que és una
irresponsabilitat.
Precisa que fins i tot els sindicats de la policia espanyola, concretament de la guàrdia
civil, es van queixar que la informació no havia estat comunicada a les autoritats
catalanes, malgrat tenir-la el ministeri d’Interior i, per tant, la policia nacional.
Remarca que en un cas com aquest, qualsevol estat democràtic del món hauria de
donar tota mena d’explicacions i, fins i tot, a presentar les dimissions que calgués.
Assegura que també volen transparència, saber què va passar, perquè tenen el dret
a saber com es va gestionar tot aquest assumpte, i no en comissions de secrets
oficials sinó públicament.
Reconeix que es poden cometre errors, però no es pot acceptar que un traficant
convicte, que manté contacte amb la policia, acabi esdevenint imam en una població
i fent el que va fer; creu que de ben segur que s’hauria pogut evitar, ja que una cosa
porta a l’altra.
Posa en relleu que els responsables d’aquesta negligència estan tranquils, continuen
fent la seva feina, els responsables polítics continuen als seus càrrecs i, a canvi, els
qui una vegada succeït l’atemptat van posar fil a l’agulla i van resoldre en qüestió de
pocs dies els fets i van desarticular una cèl·lula terrorista, o bé, com en el cas del
major Trapero, que ha estat destituït a fer tasques administratives en aplicació de
l’article 155, o bé són a la presó, com el Conseller Forn.
Assegura que no entenen qui pot defensar aquestes actuacions.
La Sra. Andrés confirma que el seu grup aposta per l’esclariment dels fets i
l’eliminació de tota sospita o dubte que hi pugui haver en aquest assumpte o
qualsevol altre en què hi hagi investigacions per fets de tantíssima gravetat com
aquest.
Confirma que estan d’acord a exigir les explicacions que convingui, i que si un mitjà
ha publicat una informació sensible respecte als atemptats de l’agost cal que sigui
verificada i, en tot cas, desmentida per part del ministeri d’Interior.
Altrament, diu que estan radicalment en contra d’engegar el ventilador i apuntar cap
al govern de l’estat a fi de generar el dubte sobre la seva responsabilitat quant a
l’atemptat. I afirma que estan en contra, també, del ventilador que es va engegar
per llançar l’ombra de dubte sobre l’actuació dels mossos d’esquadra. Consideren
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tots, independentment d’allò que pensin i defensin. I acaba la seva intervenció
afirmant que la presentació d’aquesta proposició és una irresponsabilitat.
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que són assumptes suficientment greus com per tractar-los des de la màxima
responsabilitat, i entendre que els únics responsables dels atemptats islamistes van
ser els integrants de la cèl·lula.
Per tant, assegura que estan a favor de generar confiança i esvair dubtes sobre
aquest cas, i que això correspon al govern de l’estat; però discrepen amb altres
consideracions que es fan en la proposició del grup municipal Demòcrata i que van
encaminades a generar sospites i dubtes sobre les actuacions de l’estat. Posa de
manifest que existeixen mecanismes com la comissió de secrets oficials del Congrés,
malgrat en discrepi el Sr. Coronas, que és l’espai on s’han de tractar amb
confidencialitat aquests assumptes sensibles, i una altra eina són les Juntes de
Seguretat.
Confirma que comparteixen les felicitacions al cos dels mossos d’esquadra, però
també a la resta de cossos policials que diàriament fan la seva feina per evitar
atemptats terroristes i perseguir el terrorisme. Considera que s’ha de reconèixer la
feina de tots aquests cossos i no fer-ho d’una manera esbiaixada, que entén que no
agrada ni als mateixos mossos ni a la guàrdia urbana, que treballen coordinadament
amb la resta de cossos de l’estat.

La Sra. Rovira confirma que comparteixen la necessitat que s’expressa en la
proposició que demana explicacions sobre la vinculació del CNI amb l’imam de Ripoll,
considerat cap de l’operatiu de l’atemptat del 17 d’agost. Consideren que per
transparència i per responsabilitat política cal que la ciutadania pugui conèixer quines
situacions es van produir, ja que com apuntaven diversos mitjans de comunicació
pocs dies després dels atemptats hi ha relacions estranyes i situacions que
provoquen incomprensió i, per tant, sospites.
Entenen, doncs, que és imprescindible fer aquest exercici de transparència i endegar
una investigació en la qual tothom hi pugui tenir accés a fi d’esbrinar els fets.
En conseqüència, subscriu plenament la necessitat d’una rendició de comptes i que
s’assumeixin les responsabilitats; que cal parlar de la gestió dels fets, de la política
de seguretat que es du a terme. Tanmateix, diu que per al seu grup continua sent
important anar a l’arrel del que va succeir, analitzar-ho per canviar les actuacions i
que aquests atemptats no es repeteixin.
Per tant, afirma que creuen fermament que és important reflexionar sobre el paper
de l’imperialisme, l’estratègia militar de l’OTAN, els resultats de les derives
securitàries, així com també sobre el suport a discursos que alimenten el racisme i
l’odi.
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El Sr. Fernández Díaz diu que no reconeix el Sr. Trias després de molts anys de
compartir aquesta cambra i experiències en aquest ajuntament; insisteix que no
reconeix el grup de CiU d’abans en l’actual PdeCat, i adverteix que en política no s’hi
val tot.
Per tant, abans d’entrar en el debat de la proposició, reclama al grup proposant que
no trenqui més coses a Catalunya, que no fracturi encara més la convivència, que no
faci a miques i bocins un dels pocs elements que quedaven com és la unitat de la
lluita contra el terrorisme amb propostes com la que els ocupa, que qualifica de
mesquina i miserable.
En conseqüència, reclama que es retiri aquesta proposició i, en funció de la resposta,
avança que farà la seva segona intervenció.
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Així doncs, manifesta que malgrat que comparteixen el sentit de la proposició no hi
poden votar favorablement perquè, una vegada més, es proposa reconèixer els
mèrits dels mossos d’esquadra sense que es posi en qüestió l’execució extrajudicial
de set persones, una de les quals menor d’edat. Per tant, diu que no estan d’acord
amb l’aplicació, sense complexos, de la màxima de l’ull per ull; i tampoc no ho estan
amb elevar a la categoria d’herois els qui actualment encara ostenten el monopoli de
la violència a la societat.
Per tot plegat, avança que el seu grup s’abstindrà, i que vol deixar molt clar el
reconeixement per la feina de totes les persones, col·lectius d’emergències i serveis
públics que han fet possible que la ciutat es vagi recuperant.

El Sr. Asens expressa que els atemptats de Barcelona i Cambrils representen un dels
capítols més dolorosos i foscos de la història recent de la ciutat i del país. Posa en
valor la reacció de la ciutat de Barcelona, que va respondre amb molta dignitat;
alhora que una de les exigències de la societat era de tractar amb responsabilitat i
rigor els esdeveniments.
Justifica l’abstenció del seu grup en aquesta proposició, ja que tot i que els sembla
legítim i necessari demanar explicacions com a exercici de transparència, recorda
que el mateix director del CNI compareixerà al Congrés, que és on ha de donar
explicacions; també, pel fet que el grup proposant no ha acceptat les transaccions
que li han suggerit. En aquest sentit, assenyala que en el punt quatre es fa una
menció expressa amb què s’acusa directament el govern espanyol de no haver
impedit els atemptats, i fa notar que no els va poder impedir ningú, malauradament,
tampoc el cos de mossos d’esquadra o la mateixa guàrdia urbana.
Manifesta que no els sembla que aquesta sigui la línia de treball que cal seguir i,
altrament, consideren que aquestes qüestions s’haurien d’abordar deixant de banda
la lògica partidista, ja que aquesta era una de les exigències de la societat civil. I
afegeix que també s’abstindran perquè la proposició permet abonar en tesis de
conspiració.
El Sr. Fernández Díaz, en primer lloc, expressa el suport als mossos d’esquadra, que
van abatre els terroristes.
Seguidament diu que no pot acceptar, com creu que tampoc ho hauria de fer el
govern municipal, expressions com “execucions extrajudicials” dels terroristes
gihadistes per part dels mossos que ha expressat la regidora de la CUP.
En segon lloc, afirma que els únics responsables dels atemptats són els terroristes, i
qualifica de mesquí, reprovable i miserable atribuir aquesta responsabilitat al govern
d’Espanya.

85
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

El Sr. Ardanuy anuncia el vot favorable a la proposició, entenent que en qualsevol de
les lamentables circumstàncies que van succeir a Barcelona hi ha d’haver la màxima
transparència i informació, tal com va fer el govern de la Generalitat i mossos
d’esquadra des del primer moment i amb posterioritat. Per tant, considera lícit exigir
la màxima transparència a fi d’esvair qualsevol ombra de dubte.
Assenyala que l’estat espanyol ha tingut al llarg de la seva història moments en què
la manca de transparència ha ocultat situacions de no molt bona praxi per part dels
serveis d’intel·ligència. Això no obstant, entén que disposen dels mecanismes per
poder analitzar aquesta situació, i és obligació d’un estat democràtic de donar
aquesta informació.
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El Sr. Ciurana agraeix el vot favorable del grup d’ERC, i les abstencions, que
considera positivament.
Seguidament, respon alguns dels arguments expressats en les diverses
intervencions; en primer lloc, observa que el conjunt de la intervenció de la Sra.
Mejías ha estat un autèntic monument a la postveritat i, per tant, que no té intenció
d’aturar-s’hi; això no obstant, considera que en tres de les seves afirmacions ha
ratllat gairebé l’il·lícit penal. Precisa que, en primer lloc, ha acusat el grup proposant
d’insultar els jutges, i demana a la regidora que li aclareixi on i quan ho han fet. En
segon lloc, destaca que la Sra. Mejías ha afirmat que han utilitzat el terrorisme per a
la seva causa independentista, i també li’n demana exemples. I, en tercer lloc, i el
que diu que li ha semblat més deplorable, ha estat que cités el Conseller Forn –que
no pot ser aquí per defensar-se– atribuint-li unes paraules, que van ser clarament
manipulades, amb què distingia víctimes espanyoles i catalanes, com a víctimes de
segona i de primera.
Adreçant-se encara a la Sra. Mejías, fa notar que les democràcies consolidades no
tenen por de qüestionar-se, fins i tot, les seves actuacions irregulars, i posa com a
exemple França amb l’operació del Rainbow Warrior de Greenpeace.
Nega a la Sra. Andrés que hagin engegat cap ventilador, sinó que estan dient que
allò que cinc dies després de l’atemptat van dir alguns responsables policials, i com
ha dit el Sr. Asens el mateix director del CNI compareixerà al Congrés a donar
explicacions. Puntualitza que una cosa és demanar responsabilitats polítiques per
una gestió i una altra dir que el responsable dels atemptats és el govern de l’estat,
cosa que subratlla que mai no han dit ni pensen dir.
Quant a l’observació del Sr. Fernández Díaz, que ha preguntat què dirien si el seu
grup qüestionés l’actuació dels mossos d’esquadra, li respon que sí que s’ho
imaginen, ja que, en part, la seva intervenció ha anat en aquesta línia.
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Diu que fa temps que no espera del Sr. Trias ni sentit d’estat, ni sentit comú i sentit
de la responsabilitat; i addueix que avui han comprovat que només té sentit del
moment electoral, de fer el que calgui en política amb l’únic objectiu d’esgarrapar
uns quants vots. Recorda que això ja es va fer poc abans de les darreres eleccions
municipals, quan es va fer una acusació similar al govern d’Espanya afirmant que no
col·laborava en la lluita contra el terrorisme gihadista a Catalunya.
Remarca que la guàrdia civil i la policia nacional els darrers anys han promogut més
de setanta operacions antiterroristes i més de dues-centes detencions de gihadistes
només a Catalunya, amb la qual cosa han evitat atemptats i víctimes en nombroses
ocasions.
Finalment, afirma que no cauran en l’estratègia de confrontació del grup proposant; i
lamenta, en aquest sentit, que el grup de govern permeti amb la seva abstenció
aprovar la proposició. Pregunta directament a l’alcaldessa si s’imagina que el grup
del PP portés al Ple una proposta qüestionant els mossos d’esquadra i al llavors
govern de la Generalitat per no atendre les alertes de la CIA, correus de la policia
belga, el fet de no instal·lar bol·lards, la manca de reacció arran de l’explosió de la
casa d’Alcanar; o que qüestionessin les converses del mossos, hores abans de
l’atemptat, amb el conductor de la furgoneta causant de l’atemptat de la Rambla. O
que posessin en qüestió l’operació Gàbia, que va permetre que el terrorista de la
Rambla pogués fugir tranquil·lament a peu des de la Rambles a la Diagonal, on va
assassinar una altra persona, i després durant dies fins al lloc on va ser finalment
abatut.
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Finalment, assenyala al Sr. Asens que el seu grup no ha rebut cap oferta de
transacció de Barcelona en Comú.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb dinou
abstencions –emeses pel Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres.
Colau, Ortiz, Pin, Sanz, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i per les Sres. Andrés
i Ballarín, per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també pel Sr. Ardanuy–, i vuit vots
en contra –emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i
pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller– i tretze vots a vots a favor de la
resta de membres del Consistori.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/7274) Que el Govern municipal presenti en el Consell Plenari del mes de
gener de 2018 una mesura de govern sobre l'establiment d'un salari mínim de ciutat,
consensuada amb les principals organitzacions sindicals i patronals de Barcelona.

La Sra. alcaldessa reconeix que no és la primera vegada que parlen d’aquesta
qüestió i afirma que comparteixen l’interès expressat pel Grup Municipal Demòcrata
en considerar que és una actuació prioritària per lluitar contra la precarietat a la
ciutat.
Puntualitza, com ja va dir la darrera vegada que li van preguntar per aquesta
qüestió, que consideren que l’espai de treball no és el Plenari perquè,
malauradament, aquesta administració no té competències per incidir en la
normativa respecte al salari mínim, que actualment correspon a l’estat; altrament,
confirma que no han deixat de treballar per promoure el consens al respecte, i
reitera que consideren que l’espai adient per fer-ho, atès que hi han de concórrer
tots els actors principals, entre el quals sindicats, patronals i ciutadania, és el Consell
Econòmic i Social. En aquest sentit, indica que a finals de març es va fer una jornada
de reflexió entorn d’aquesta qüestió.
Igualment, esmenta com a espai idoni el marc de l’Àrea Metropolitana, atès que
consideren que ha d’abastar l’àmbit metropolità i només local; i afegeix que han
encarregat diversos estudis a fi d’avançar en la tasca.
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El Sr. Trias formula el prec en relació al salari mínim de ciutadania, que durant el
mandat anterior es va portar a la Taula Empresa i Treball; igualment, se’n va parlar
amb Foment, Pimec i els sindicats, i assenyala que tots van demostrar una gran
receptivitat. Precisa que en la campanya electoral, tant Barcelona en Comú com la
seva formació, ho portaven en els seus programes; i afegeix que a principis de
mandat, el setembre de 2015, el seu grup també va portar aquesta iniciativa a la
comissió d’Economia i Hisenda; igualment, el grup d’ERC ho ha portat al Plenari i en
comissió. Recorda que el gener de 2016 el seu grup va preguntar novament per
l’estat del salari mínim de ciutadania al Ple, i el govern els va dir que encara duien
poc temps de mandat i que calia esperar; afegeix que en el Ple del febrer d’enguany
el seu grup va demanar la creació d’una taula de treball a fi que es marqués l’import
d’aquest salari mínim i que es pogués decidir abans de final d’any.
En conseqüència, formula avui aquest prec.
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El Sr. Trias reconeix que no és una tasca fàcil l’aplicació d’aquest salari mínim, però
creu que no poden estar sempre pensant-hi sense prendre decisions al respecte;
altrament, alerta que els mesos van passant i s’acabarà el mandat sense haver
aconseguit res.
Insisteix, doncs, que han de ser capaços d’assolir un consens ampli sobre aquest
assumpte i prendre decisions més fermes des d’aquesta administració. Quant a la
justificació que l’Ajuntament no té competències pel que fa a l’establiment d’aquest
salari mínim, apunta que la ciutat té capacitat de prendre decisions a fi que quedi
clara la seva posició.

2. (M1519/7275) Que a la vista del resultat de l'enquesta de satisfacció ciutadana
presentada en data 6 de novembre d'enguany, segons la qual la problemàtica de les
dificultats d'accés a l'habitatge es situa en el tercer i quart lloc de la llista de
preocupacions, i atenent al fet que aviat farà 1 any de l'aprovació del Pla pel dret a
l'habitatge, demanem que en el plenari del mes de gener de 2018 el govern exposi i
presenti un informe detallat de rendiment de comptes sobre l'estat d'execució del Pla
pel Dret a l'habitatge 2016-2025, així com les previsions per a l'any 2018.
El Sr. Martí recorda que aviat farà un any de l’aprovació del Pla pel Dret a
l’Habitatge, que va comptar amb el suport del seu grup i que hi va introduir algunes
millores significatives. Subratlla que l’accés a l’habitatge digne i assequible és un dels
principals reptes d’aquesta ciutat, que ha passat de ser el catorzè problema que
preocupa la ciutadania en la penúltima enquesta de serveis municipals, a ser el quart
el problema actualment.
Remarca que el preu del lloguer s’ha disparat a la ciutat els darrers dos anys, entre
un 15% i un 20% d’increment depenent del barri, és a dir un increment de gairebé el
20% de mitjana durant el que porten de mandat. En aquest sentit, recorda que
Barcelona en Comú es va presentar a les eleccions municipals amb la prioritat
programàtica de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones més vulnerables,
emprant l’Observatori Desc i la PAH a fi de desgastar el govern de l’alcalde Trias; per
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La Sra. alcaldessa repeteix que mentre treballen els consensos en el marc del Consell
Econòmic i Social, en els quals fa notar que hi participen gran quantitat d’actors,
estan d’acord que cal prendre decisions, que s’han de fer coses i que no poden
esperar. I afirma que, justament per això, estan prenent decisions que s’haurien
hagut de prendre durant el mandat anterior com ara les retribucions als plans
d’ocupació municipal, que com a mínim són de 1.067 euros mensuals; s’ha inclòs un
nou protocol en el servei de gestió d’ofertes d’ocupació en el sentit que només
s’atendran peticions d’empreses que ofereixin un salari superior a mil euros i
contractes d’almenys sis mesos; afegeix que també s’ha establert una línia de
subvencions a petites i mitjanes empreses, i un salari mínim superior als mil euros
com a condició per concedir-les; alhora que remarca que ha estat pioners a publicar
les primeres licitacions a Barcelona Activa amb criteris d’eficiència social, garantint
que les persones que es contractin han de cobrar un salari superior a mil euros.
Conclou, per tant, que en tot allò que depèn d’aquesta administració estan fent més
que no s’ha fet mai a fi que es compleixi aquest salari de referència de com a mínim
mil euros, i que també combaten la reforma laboral imposada pel govern del PP que
ha comportat una gran precarietat laboral.
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tant, demanen saber si seran capaços de presentar el en Ple del gener un balanç de
l’aplicació del pla esmentat.
El Sr. Montaner indica que un dels valors afegits del Pla pel Dret a l’Habitatge és que
inclou fer-ne un seguiment precís, per a la qual cosa conté reptes, objectius i eixos
estratègics estructurats en 59 fitxes d’actuacions i indicadors.
Indica que algunes informacions ja s’han fet públiques parcialment, i confirma que
accepten aquest prec perquè es tracta d’explicar com es va avançant en els objectius
del pla; tot i així, matisa que aquestes dades no les tindran completes fins a finalitzar
el present exercici, i es comprometen a respondre a finals de gener, malgrat que la
informació de què disposaran encara serà provisional. Així, avança que compartiran
aquesta informació amb els grups municipals i les entitats que ho demanin, però
reitera que cal un temps per elaborar les dades, i confien de poder presentar
l’informe definitiu en el Ple del març.

El Sr. Montaner agraeix la voluntat d’exigència manifestada pel regidor, i assegura
que el govern és el primer interessat per demostrar que el pla avança i amb quines
mesures, així com també de posar de manifest aquelles que poden plantejar
dificultats. Confirma que lluiten des de fa un any i mig per la regulació dels lloguers,
que és un dels aspectes essencials, i que les dades amb què treballen són molt
heterogènies, que provenen de la Taula d’Emergències i de la UCER; alhora que
estan fent inversions en compra de pisos, obres de rehabilitació, cessió de pisos, i
realitzant un cens de pisos buits, entre més.
Indica que podran disposar de dades provisionals de tot això a finals de gener, però
que requereixen a posteriori un creuament de dades a fi de poder elaborar sèries
comparatives, cosa que necessita com a mínim trenta dies i, després, s’han de
repassar per fer-ne una anàlisi i avaluació que vol quinze dies més. Per tant,
manifesta que el seu compromís és de presentar aquestes dades elaborades en el
Plenari del març, en un procés al més obert i participat possible a fi d’elaborar un
informe, amb el qual també pretenen desmentir el grup del PP que qualifica de fracàs
absolut el pla i que acusa el govern de no fer res en el terreny de l’habitatge.
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El Sr. Martí agraeix l’acceptació del prec tot i que amb la matisació feta pel regidor.
Observa que per al seu grup la política d’habitatge abasta el llarg termini i, per tant,
consideren que no hi haurà res de nou el març que no tinguin pel gener. Assenyala
que la pretensió del seu grup és estar amatents al compliment del compromís assolit
amb el pla, i que els donin unes dades que tinguin una aplicació pràctica en la millora
de l’accés a l’habitatge.
Precisa, en aquest sentit, que es van comprometre a fer 8.800 habitatges nous
durant el mandat i en aplicació del pla, amb una inversió de 1.666 milions d’euros.
Reconeix que no es poden aturar, però que tampoc no es poden deixar de banda les
urgències que van sorgint, ja que, a més de vint o trenta anys vista, també han de
donar solucions a les eventualitats i contingències actuals i properes.
Assegura que es mantindran amatents al compliment del pla i que seran molt
exigents amb el govern i el consistori perquè els acompanyi en aquest compliment.
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Del Grup Municipal d’ERC:
3. (M1519/7270) Que s'aturin immediatament les obres de l'Alberg de la Vila
Olímpica i es convoqui la Comissió de l'Alberg per tal d'avaluar si l'últim informe de la
Generalitat permet suspendre'n definitivament la seva construcció i obertura.
El Sr. Coronas comença adreçant una salutació als representants de l’Associació de
Veïns de la Vila Olímpica.
Justifica la presentació d’aquest prec arran de les declaracions fetes pel responsable
municipal del Districte de Sant Martí al Consell de barri de la Vila Olímpica el 13 de
novembre passat. Precisa que es va esmentar que existia un informe sol·licitat per
l’Ajuntament a la direcció general de Joventut de la Generalitat, que assenyala
l’existència d’un seguit de deficiències en matèria de prevenció en el projecte de
l’alberg de la Vila Olímpica.
Manifesta que, una vegada analitzat l’informe esmentat, els crida l’atenció que s’hi
assenyalen una sèrie de deficiències de caire tècnic en matèria de seguretat i
evacuació d’incendis que no s’havien detectat en el projecte, malgrat que havia estat
sotmès a una anàlisi meticulosa.
En conseqüència, demanen amb aquest prec que s’aturin les obres de l’alberg i que
es convoqui la comissió per avaluar si aquest darrer informe permet suspendre
definitivament la seva construcció i posterior obertura.

El Sr. Coronas puntualitza que en l’informe es parla de portes que no obren en el
sentit de l’evacuació, cosa que entén que és fàcilment esmenable; i afegeix que
també es parla de dues plantes amb ocupació superior a cinquanta persones –la
soterrània amb 97 i la segona amb 89– i que haurien de tenir dues sortides
d’emergència i no pas una de sola; en el cas de la planta baixa, amb una capacitat
per a 29 persones, no es té en compte el nombre de persones dels pisos superiors en
cas d’incendi –l’alberg té una capacitat total de 457 persones– i, per tant, la sortida
d’incendis és evidentment insuficient.
Reconeix que totes aquestes deficiències, i segons consta en l’informe, són fàcilment
esmenables, això no obstant, si no es corregeixen comportarien la il·legalització de
l’alberg i, per tant, impossibilitarien la seva obertura. Tanmateix, precisa, pel que fa
a la planta segona, que l’informe s’assenyala que cal reduir l’aforament o,
contràriament, fer una segona sortida a l’escala d’emergència, cosa que implica tocar
una façana catalogada.
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La Sra. alcaldessa manifesta que comparteixen la preocupació d’ERC per l’obertura
d’aquest alberg, i recorda que han estat treballant conjuntament en una comissió
tècnica i política creada per a la revisió de tots els tràmits, i assenyala que fins ara
cap servei jurídic no els ha dit que hi hagués motius justificats per aturar les obres.
Pel que fa a l’informe, que va demanar el govern municipal i que va compartir en un
Consell de barri de la Vila Olímpica, afegeix que també van consultar als bombers i
als serveis jurídics si les deficiències que posava de manifest l’informe eren motiu
suficient per suspendre les obres, i que la resposta va ser negativa.
Remarca que la suspensió d’una obra té conseqüències administratives molt greus si
no està emparada jurídicament i, per tant, demana al Sr. Coronas si té coneixement
d’algun altre informe jurídic que pugui avalar la suspensió.
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Reconeix que comparteixen amb el govern municipal la preocupació per l’obertura
d’aquest alberg, però diu que no entenen la diferència de criteri del govern municipal
en funció del projecte; és a dir, precisa que alguns projectes són revisats per
diversos equips, com és el cas de l’hotel de Drassanes, cosa que no ha succeït en el
cas de l’alberg, i tenen la sensació que el projecte ha comptat amb totes les facilitats
des del primer dia.
La Sra. alcaldessa puntualitza que els informes són tècnics, no pas del govern, i
conclouen que els aspectes que a hores d’ara no són correctes són resolubles i, per
tant, no permeten aturar l’obra.
Demana responsabilitat al grup d’ERC perquè, tot i que entén i comparteix la
voluntat de buscar una eina per evitar que les obres tirin endavant, existeixen unes
normes que s’han de complir. Confirma que no hi ha cap fissura en aquest sentit, ja
que han comptat amb la comissió i han consultat els serveis jurídics, i que això ho
han fet amb el seu grup i el veïnat amb absoluta transparència; i reitera que no han
trobat ni un sol criteri tècnic que permetés aturar les obres i canviar el projecte. En
conseqüència, insisteix a demanar que deixin de donar a entendre als veïns que hi ha
alguna possibilitat d’aturar-ho per la via administrativa, ja que estan creant unes
expectatives que saben que no se sostenen jurídicament i administrativament.
Retreu, per tant, que facin electoralisme amb un assumpte que afecta molt el barri
de la Vila Olímpica.
Afegeix que el govern també ha elaborat un PEUAT perquè casos com el de l’alberg
no es tornin a repetir i, a canvi, el grup d’ERC en aquest Ple ha votat a favor que
aquest PEUAT es pugui flexibilitzar, cosa que li sembla contradictòria.

El Sr. Puigcorbé enceta la seva intervenció qualificant Barcelona de ciutat creativa,
que s’adiu a la definició de l’economista nord-americà Richard Florida, que són les
ciutats capaces de generar i d’atraure talent creatiu, sobretot entre els segments
més joves de la població.
Posa en relleu que Barcelona està plena de joves artistes amb un talent desbordant,
que es palesa en la multitud d’esdeveniments artístics que es fan al llarg de l’any –
molts del quals organitzats per galeristes i que graviten entorn dels joves creadors–
com és el cas del Swab Barcelona, el MIRA Festival, Art Nou o Art menys trenta-cinc.
Constata que no es tracta d’un fet fortuït, sinó que els joves talents de la ciutat
beuen de la llarga tradició formativa de les escoles d’art i disseny públiques
barcelonines com l’Escola Massana o Llotja, o privades com Eina o Elisava, a les
quals cal afegir la xarxa de Fàbriques de Creació i altres equipaments de producció
cultural, municipals o no, que hi ha als barris com és el cas de La Nau Bostik.
En conseqüència, fa notar que no és casual que la ciutat tingui una institució
reconeguda internacionalment com el Macba que, altrament, no té prou recursos per
desenvolupar una de les línies que a parer del seu grup són imprescindibles, com és
l’adquisició periòdica i sistemàtica d’obres d’artistes joves i emergents que en
permeti la difusió nacional i internacional que els joves creadors i creadores
barcelonins necessiten i mereixen.
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4. (M1519/7271) Que el Govern municipal assigni una dotació econòmica específica,
no inferior a 100.000,00 euros anuals, per a l'adquisició d'obres d'artistes joves i
emergents de la ciutat, sota la supervisió i l'assessorament del MACBA, institució que
acollirà en dipòsit les obres adquirides.
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Assenyala que per aquesta raó formulen el prec, que llegeix.
El Sr. Asens indica que accepten el prec perquè comparteixen la voluntat de
contribuir a la projecció dels artistes emergents, tot i que amb la matisació que ara
com ara no s’hi poden comprometre a establir una dotació pressupostària, tal com
demana el prec.
En aquest sentit, precisa que aquest ajuntament és membre principal del Consorci
Macba, però no pas l’únic, per la qual cosa la decisió d’aportar una quantitat com la
que es demana al prec per a la compra d’obres d’artistes joves s’ha de prendre en el
marc del consorci.
Indica que els darrers anys, durant aquest mandat i en l’anterior, s’ha contribuït amb
una aportació municipal que ha anat en augment; igualment, assenyala que la
Fundació Macba és membre del consorci, i que d’ençà del 1995 té l’encàrrec específic
d’ampliar el patrimoni.
Conclou, doncs, que subscriuen plenament que cal donar suport als artistes joves i
emergents, però precisa que la quantitat concreta s’ha de discutir en el marc del
Consorci Macba.
El Sr. Puigcorbé agraeix l’acceptació del prec; i fa notar que hi ha artistes joves que
depenen de decisions tan minses però tan germinals com la que proposen. En aquest
sentit, avança que va parlar amb el director de l’ICEC, depenent del Departament de
Cultura, i es va mostrar favorable.
Diu que és conscient que la quantitat a aportar l’ha de definir el govern municipal,
però els aconsellen que no sigui inferior a cent mil euros.
El Sr. Asens observa que la xifra no és petita i que podria anar en detriment d’altres
partides, per la qual cosa confirma que buscaran consens entre les administracions
involucrades intentant no perjudicar altres objectius del Consorci.
Del Grup Municipal PSC:

El Sr. Collboni fa notar que el prec que formula sobre les tarifes del transport públic
ja ha esdevingut clàssic en aquestes èpoques de l’any. Confirma que coneixen les
dificultats financeres que representa mantenir aquestes tarifes, tenint en compte que
el transport públic es finança bàsicament amb les aportacions de les administracions
i amb les tarifes en una proporció d’un 52% i d’un 47%. Remarca, igualment, que
això té molt a veure amb la capacitat de negociació i d’exigència amb l’estat i la
Generalitat perquè facin les aportacions que els corresponen i que han deixat de fer.
Reconeix que els antecedents són complicats; explica que del 2011 al 2014, durant
el mandat de l’alcalde Trias, la T-10 va pujar un 14% i la T-50 un 26%, alhora que
va sorgir el moviment social “Stop pujades”. Afegeix que el 2015, el pressupost que
ell mateix va acordar amb la formació del Sr. Trias va significar la rebaixa del preu
de la T-10 a 9,95 euros.
Fa notar que novament estan davant de la possibilitat d’incrementar les tarifes del
transport públic o no, tenint en compte que les administracions de la Generalitat i de
l’estat no compleixen ni han complert la seva part; mentre que la decisió que

92
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

5. (M1519/7280) Que es congelin les tarifes del transport públic pel 2018.
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s’imposa és si aquesta manca d’aportacions es torna a fer recaure en la butxaca de
la ciutadania.
La Sra. alcaldessa comparteix l’anàlisi de la situació que acaba de fer el regidor
Collboni, i es reafirma en què el transport públic és absolutament prioritari, motiu pel
qual han congelat les tarifes tres anys seguits amb un increment molt substancial de
l’aportació econòmica d’aquest ajuntament.
Indica que l’ATM està participada d’un 25% per l’Àrea Metropolitana i d’un altre 25%
per l’Ajuntament, de manera que no tot està a les seves mans, sí, però, la voluntat
de congelar les tarifes, amb el convenciment que promoure el transport públic és
prioritari per a la ciutat.

La Sra. alcaldessa reconeix que hauran de continuar treballant conjuntament com
han fet fins ara. Posa en relleu que l’esforç que ha fet l’ajuntament de Barcelona amb
la congelació de tarifes aquests darrers tres anys es resumeix en unes xifres molt
remarcables: aquesta administració ha passat d’aportar 90,4 milions el 2014 a
aportar-ne 136,6 el 2017, en tres anys s’ha produït un increment de 46 milions
d’euros.
Tanmateix, reconeix que cal més implicació de l’estat i, en aquest sentit, l’any passat
s’hi ha adreçat conjuntament amb la Generalitat i l’Àrea Metropolitana i han
aconseguit enguany deu milions més d’aportació. Afegeix que de cara al 2018, han
demanat a l’administració de l’estat l’increment necessari per a l’exercici, però
malauradament encara no han obtingut resposta a la petició. Igualment, indica que
en el cas de la Generalitat també s’ha produït una aturada de la llei de finançament
del transport públic, i amb què es plantejava la introducció de nous instruments de
finançament.
Valora, per tant, que aquest ajuntament és qui està fent el màxim esforç i que,
juntament amb l’Àrea Metropolitana, han d’aconseguir que la Generalitat i l’estat
compleixin amb la seva part, no només per congelar tarifes, sinó també millorar les
inversions i l’oferta de transport públic.
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El Sr. Collboni expressa a l’alcaldessa el suport del seu grup en aquesta voluntat de
congelar les tarifes; i aprofita per recordar-li que com a alcaldessa ha de defensar els
interessos dels barcelonins i la seva butxaca, també la d’aquesta administració, que
ha hagut de fer aportacions extraordinàries al finançament del sistema de transport
públic. Puntualitza que les aportacions que corresponen a la Generalitat i a l’estat en
concepte de refinançament del transport públic són molt importants i, alhora,
reversibles. Precisa que entre el 2005 i el 2012, amb governs municipals del tripartit
d’esquerres a la Generalitat i el govern socialista a l’estat, es va reduir el dèficit del
transport públic, que va passar del 172% al 61%.
Considera, per tant, que si hi ha voluntat política i fermesa en la defensa de la ciutat
i els seus interessos per part de l’Ajuntament davant de l’Àrea Metropolitana, la
Generalitat i l’estat és possible aconseguir fer realitat el que demanen amb aquest
prec.
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Del Grup Municipal del PP:
6. (M1519/7266) Que el Govern municipal presenti un Pla de mesures per
incrementar els serveis de beneficència en els enterraments i els serveis funeraris de
Barcelona.

El Sr. Badia observa que, atesa la intervenció del regidor, li sorprèn que el seu grup
hagi votat en contra de les dues ordenances, ja que en el sentit que apunta el prec
suposen una millora substancial de les ordenances vigents, que no fixaven condicions
clares de quines persones es podien acollir a aquests serveis ni de quina manera;
mentre que amb la nova ordenança es regularà, mitjançant un decret, l’accés gratuït
i bonificat a tots els serveis. En conseqüència, apunta que disposaran de noves eines
per garantir els drets i que enforteixin la universalitat d’accés al servei.
Igualment, recorda que els serveis gratuïts i els bonificats, segons la legislació
vigent, es repercutiran a les empreses que operen a Barcelona d’una manera
proporcional a la seva quota de mercat i, en aquest sentit, confirma que ja han
iniciat les converses amb el sector i les operadores funeràries perquè col·laborin a fer
possibles aquests serveis, i confia que en aquesta tasca el grup del PP els faci costat
requerint que les operadores compleixin la llei i siguin responsables quant a aquests
serveis.
Afegeix pel que fa a cementiris, una empresa totalment pública, que homologaran al
cent per cent les condicions que s’estableixin per als serveis funeraris, de manera
que no hi haurà cap dubte que l’Ajuntament estarà a l’altura de les circumstàncies, i
resta per veure quina serà l’actitud de les operadores del mercat.
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El Sr. Fernández Díaz assenyala que en l’ordre del dia d’aquest Ple hi havia quatre
dictàmens sobre dues ordenances municipals –de serveis funeraris i de cementiris–
que han estat aprovades, i dos altres dictàmens que han estat retirats relatius a la
venda de la participació en la societat mixta funerària i sobre l’inici de la tramitació
per a la constitució d’una empresa funerària municipal.
Constata que si viure a Barcelona és car, morir-s’hi encara ho és més, ja que arriba a
un preu mitjà de set mil euros; i que la realitat és que any rere any l’empresa
municipal de cementiris ha obtingut beneficis de més de dos milions d’euros, i
acumula els darrers dotze anys més de vint-i-quatre milions d’euros de beneficis,
mentre que els del servei de beneficència eren pràcticament testimonials, i que l’any
passat va es van fer 303 serveis d’aquesta índole enfront dels setze mil prestats.
Remarca que aquesta xifra testimonial contrasta amb els beneficis de màxims.
Així doncs, diu que mentre el govern municipal fa negoci amb la mort, els serveis de
beneficència, tant gratuïts com bonificats, estan sota mínims; i fa notar que en els
quatre punts de l’ordre del dia a què s’ha referit en començar no hi havia cap
compromís explícit per part del govern de promoure un pla de mesures per
incrementar els serveis de beneficència.
En conseqüència, justifica la presentació d’aquest prec a fi que, a més d’aprovar
ordenances, la venda de participacions, o el mateix inici de constitució d’una
empresa funerària municipal, entenen que és imprescindible que mitjançant un
decret d’Alcaldia s’aprovi de manera immediata un canvi de les condicions a fi que
les famílies més vulnerables que no poden pagar el preu excessiu d’un enterrament
puguin disposar d’un servei de beneficència parcialment o totalment gratuït.
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Recorda, finalment, que hi ha una proposta aprovada al Congrés de Diputats de
reducció de l’IVA.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:
1. (M1519/7263) Quines mesures pensa fer el Govern municipal davant els
desnonaments sense avís que pateixen persones amb condicions de vulnerabilitat?

La Sra. alcaldessa puntualitza que gran part dels desnonaments que es produeixen a
Barcelona es fan emparats per una llei estatal i, per tant, fora de les competències
municipals. En aquest sentit, confirma que aquest govern ha estat proactiu i ha fet
propostes a fi que qui en té les competències canviï la legislació que actualment
permet desnonar famílies vulnerables.
Així doncs, ratifica que malgrat que aquest ajuntament no en sigui responsable
s’ocupa d’aquest assumpte, i per això han multiplicat per quatre el pressupost per a
habitatge, han creat la UCER per atendre aquests casos de desnonament, i ofereixen
mediació i alternatives habitacionals.
Precisa que el nombre de desnonament es manté estable a la ciutat respecte a anys
anteriors, i s’ha triplicat el nombre de famílies per les quals han intercedit per
posposar el desnonament o aturar-lo, negociar o garantir-los el reallotjament;
concreta que el 2014 aquest ajuntament va atendre 679 casos, i el 2017 ja en són
1.945.
Afegeix que estan en contacte amb el TSJ, que és l’òrgan que té la potestat de
canviar els protocols d’actuació; i posa de manifest que el protocol del 2013 amb el
poder judicial era absolutament insuficient, ja que proporcionava la informació al
final del procediment, i li van demanar de tenir-la al principi a fi d’intervenir abans;
malauradament, però, hi ha hagut un canvi de presidència al TSJ, cosa que ha
provocat que totes les converses que hi havien mantingut s’hagin de començar de
zero i, de moment, aquest tribunal no ha volgut revisar el protocol i, per tant, no els
dóna la informació.
No obstant això, insisteix que han triplicat el nombre de famílies a les quals
proporcionen ajuda per evitar el seu desnonament.
La Sra. Barceló recorda a l’alcaldessa la seva promesa d’acabar amb els
desnonaments i de fer més habitatge social. Indica, en aquest sentit, que segons la
PAH a Barcelona es produeixen entre quaranta i cinquanta desnonaments setmanals.
Retreu al govern que les mesures que ha pres són insuficients, i ho justifica amb les
dades que la mateixa alcaldessa els ha facilitat; així, els pisos adjudicats el 2016 per
la Taula d’Emergència Habitacional han estat 167; indica que el temps que
transcorre entre que una persona sol·licita un pis a aquesta Taula i la seva concessió

95
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

La Sra. Barceló pregunta per les mesures que pensa prendre el govern municipal
enfront dels desnonaments sense avís que afecten persones en situació de
vulnerabilitat –tot allò que s’està fent resulta insuficient per oferir-los solucions–, i
que en la majoria de casos se senten abandonades per les administracions públiques,
i concretament per aquest govern municipal.
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és de dos mesos arran de la manca d’agilitat en la tramitació. Afegeix que aquest
octubre s’han adjudicat tan sols 25 habitatges, mentre que resten pendents 198.
Considera que el problema rau en què el Pla d’Habitatge social està sent insuficient i
lent, i per les dificultats de l’alcaldessa per negociar i aconseguir habitatge social;
apunta que en només quatre mesos la justícia ha dictat tres sentències contràries a
la taxa sobre habitatges buits proposada pel govern municipal, que la va qualificar de
mesura estrella. Pel que fa a les negociacions amb les entitats bancàries o petits
propietaris d’habitatges, les qualifica d’escasses i insuficients.
Proposa, per tant, que s’elabori un protocol de detecció de famílies que pateixen
desnonaments exprés i que s’estableixin més mesures de protecció; així com que es
presentin les denúncies per desallotjar les propietats de titularitat municipal que
estaven destinades a habitatge social, i que es facin actuacions per lluitar contra les
màfies que revenen i lloguen pisos a famílies vulnerables; o que es negociï amb
petits i grans propietaris.
Demana a l’alcaldessa que no s’oblidi dels qui li van fer confiança quan els va
prometre solucions per accedir a l’habitatge social, que encara no han arribat.
Adverteix que aquest accés no ha de ser una qüestió de sort sinó de bona gestió.
La Sra. alcaldessa puntualitza que els desnonaments es fan gràcies a una legislació
estatal que els permet i els incentiva; i aquesta legislació els afecta directament, ja
que més del 90% dels desnonaments són per impagament del lloguer. Indica que
han fet una proposta al PP i al Congrés de Diputats per a la regulació dels lloguers, i
remarca que Ciudadanos, que és decisiu al Congrés, no dóna suport a aquesta
regulació dels lloguers i a l’aturada dels desnonaments i, contràriament, el partit de
la Sra. Barceló ha votat juntament amb el PP i amb l’antiga CiU l’agilitació dels
desnonaments.

El Sr. Blanco recorda que en el Plenari del gener d’enguany el govern municipal es va
comprometre a elaborar un pla director per determinar els usos i les obres
necessàries per al manteniment adequat i la millora de les instal·lacions del Port
Olímpic, així com per assegurar la seva viabilitat econòmica i l’interès social. Explica
que en aquella ocasió la Sra. Sanz va comentar que s’estava analitzant la situació, i
va afegir que mentrestant s’havia de concretar i definir el nou model del Port Olímpic
comptant amb la participació dels grups municipals.
Assenyala que a dia d’avui, transcorregut gairebé un any, continuen sense saber
quin és el model i, per tant, justifica la presentació d’aquesta pregunta a fi de saber
què s’ha fet respecte de la concreció del model i l’elaboració del pla director.
La Sra. Sanz indica que aquest ajuntament té una concessió de la Generalitat que
finalitza l’abril de 2020 sobre el Port Olímpic, i que determina les diferents cessions
d’ús que el municipi va atorgar a diferents privats per a la gestió de l’àmbit nàutic i
dels locals, que finalitzen totes la mateixa data. Precisa que en primer lloc van signar
el protocol, i posteriorment van fer efectiva la delegació de les competències per part
de la Generalitat, i confirma que des del minut zero s’han posat a treballar per anar
definint com volen que sigui el model.
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2. (M1519/7264) Quins avenços ha obtingut el Govern municipal respecte a
l'elaboració del Pla Director Portuari i en la definició del model del Port Olímpic?
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Explica que ja han constituït una comissió de seguiment i un grup de treball; i
afegeix que en el dos espais hi ha diferents representants, d’una banda els grups
municipals i, d’altra banda, tots els actors que participen en el Port Olímpic.
Igualment, confirma que estan treballant en l’elaboració del pla director, que ha de
permetre generar un consens suficientment ampli per dissenyar les estratègies de
futur del port. I avança que existeix un gran acord quant a la voluntat de donar més
protagonisme ciutadà en el futur d’aquesta instal·lació, i una major vinculació a les
activitats nàutiques, atorgant molt més pes a l’esport i a la cultura que a altres
activitats que ara com ara hi són predominants com ara l’oci nocturn. Puntualitza que
es pretén recuperar l’esperit amb què es va crear el Port Olímpic de ser, sobretot, un
espai d’ús familiar.
Comenta que ja tenen propostes concretes i que tenen previst explicar-los-les
properament, i justifica que no ho han fet abans per la complexitat d’aquestes
darreres setmanes, tot i que la perspectiva de la propera convocatòria electoral
tampoc no els ho posa fàcil.

La Sra. Sanz puntualitza que la diferència entre el que van dir el gener i el que diu
ara és que s’ha treballat el consens amb tots els agents implicats en l’àmbit del Port
Olímpic, i això és el que explicaran als grups municipals perquè s’hi puguin sumar i
fer-hi les aportacions que creguin convenients.
Afegeix i subratlla que l’objectiu és comptar amb el màxim d’agents possibles, no
estrictament de l’àmbit del Port Olímpic sinó també del polític, per sumar esforços
per un futur millor d’aquesta instal·lació.
Del Grup Municipal PSC:
3. (M1519/7281) Quins acords proposarà el govern municipal als grups de l'oposició
per poder tramitar els pressupostos municipals del 2018?
La Sra. Ballarín pregunta, després del trencament unilateral de Barcelona en Comú
del govern plural d’esquerres d’aquest ajuntament, quina és l’estratègia d’aquest
govern municipal en minoria absoluta per continuar treballant i garantint el benestar
de la ciutadania. Diu que volen saber què ha promès als partits independentistes a
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El Sr. Blanco replica que esperen aquestes explicacions des del gener, i recorda
novament a la Sra. Sanz que es van comprometre a definir un model i a endegar la
redacció del pla director. Observa que la intervenció de la Tinenta d’Alcaldia ha estat
en els mateixos termes que fa gairebé un any, sense cap novetat concreta ni cap
explicació sobre el model que proposa el govern per al Port Olímpic.
Insisteix en la necessitat que expliquin quin model volen implantar en aquell espai,
però temen que va en la mateixa línia de l’urbanisme tàctic del Poblenou o de la
intenció de convertir el Moll de la Fusta en un berenador de la mena dels que hi ha a
Les Planes, i que no convenç el seu grup perquè no ho troben adequat per a
Barcelona.
Adverteix que és urgent solucionar els problemes que genera l’activitat d’oci nocturn
a la zona, i que cal regular aquests usos –sense arribar-los a prohibir– a fi que no
generin molèsties en la convivència; alhora que també consideren que cal fomentar
uns usos d’interès ciutadà i d’acord amb la ciutat.
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canvi del seu suport en l’aprovació del pressupost, ja que entenen que no els el
donaran a canvi de res.
Indica que volen comprovar quins acords proposarà l’alcaldessa a l’oposició per
tramitar els pressupostos municipals.

La Sra. Ballarín addueix, arran de la resposta del Tinent d’Alcaldia, que el seu grup
deu ser més ingenu que no es pensava, ja que abans de trencar un govern plural
d’esquerres que funcionava, com ha reconegut la immensa majoria de la ciutadania,
entre ella el 45% de les bases de Barcelona en Comú, s’haurien d’haver assegurat
quin suport els donarien els independentistes que els van pressionar fins a haver de
trencar el govern municipal de coalició. Altrament, entén que no s’han sabut garantir
aquest suport, com demostra el fet que avui el govern ha hagut de retirar fins a
quatre punts de l’ordre del dia per manca de suports.
Alerta del cost polític que això tindrà per a Barcelona en Comú, i els preocupa que el
pagui la ciutadania de Barcelona, que fins ara comprovava com dia a dia augmentava
el seu benestar i que a partir d’ara no sap què passarà, i comprovaran com es va
paralitzant l’acció de govern d’aquest ajuntament, ja que consideren que és ben clar
que el mandat municipal ha acabat.
Recorda que fa només sis mesos el PdeCat va “felicitar” la Sra. Colau pels seus dos
anys de govern amb un pamflet titulat “El Run Run!”, exemplar número 1, amb una
portada amb una fotografia de l’alcaldessa, amb un peu en què hi deia Suspesa, i el
subtítol “Colau és una broma per als rics, un malson per a les classes mitjanes i un
càstig per als més desafavorits.” Assegura que els costa que de creure que només
mig any després del PdeCat hagi passat de dir això a donar-li suport.
Suggereix al Sr. Pisarello que comprovi que, entre les partides que li proposarà el
grup municipal Demòcrata per aprovar els pressupostos, no hi aparegui la partida
per pagar el segon exemplar d’“El Run Run!”.
El Sr. Pisarello diu que entén que la Sra. Ballarín pugui estar dolguda, i reitera que
no era voluntat del govern arribar fins aquí, però li recorda que la seva formació ha
donat suport a una política que, entre altres coses, és recentralitzadora i
antimunicipalista, que ha portat a la dimissió de diversos alcaldes del PSC per
aquesta raó.
Li demana que no es preocupi, que la ciutat funciona, i remarca que avui s’han
aprovat assumptes vinculats a cementiris, funeràries, s’ha aprovat inicialment la
tramitació del pressupost, en la qual el grup del PSC ha coincidit amb el PdeCat i
ERC, i entén que no passa res. Afegeix que poden discutir d’aspectes concrets de
ciutat, i li diu que tingui clar que tindran uns pressupostos al més aviat possible,
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El Sr. Pisarello observa que la regidora coneix perfectament quina és la proposta
pressupostària, a la qual van donar suport en la Comissió de Govern del 9 de
novembre, i que es va presentar un mes abans de portar-la a la comissió a fi que els
grups municipals en tinguessin coneixement i poguessin fer propostes. Precisa que
les que acceptaran seran aquelles que s’ajustin a les línies estratègiques que han
plantejat i que, després de les reunions que ja han mantingut amb grups de
l’oposició, tenen a veure amb el reforç de l’agenda social, la promoció econòmica o la
innovació tecnològica i científica, i puntualitza que no hi cap aspecte que s’hagi
vinculat a la qüestió o el debat nacional.
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perquè fan falta. Indica que han fet reunions amb els grups, i en tenen una de
prevista amb el PSC per a la setmana vinent.
Confirma que no s’apartaran dels objectius pels quals la ciutadania els va portar a
governar la ciutat, però demana que no els facin justificar una política de suport al
PP i a Ciudadanos que certament no comparteixen.
Del Grup Municipal del PP:
4. (M1519/7267) Quines són les decisions estratègiques per a Barcelona fins el final
de mandat i, si entre aquestes, es preveu la rectificació d'algunes polítiques?
El Sr. Fernández Díaz posa en relleu que s’inicia una nova etapa al front de l’alcaldia
de Barcelona pel fet que s’ha prescindit del PSC com a soci de govern, i s’ha optat
per governar en solitari amb la minoria més absoluta de la història democràtica
d’aquest ajuntament.
Per tant, remarca que s’elabora un nou cartipàs municipal a les portes del 2018, en
la recta final del mandat, i per aquest motiu pregunta a l’alcaldessa quines són les
decisions estratègiques per a la ciutat que preveu adoptar i si entre elles hi ha la de
rectificar les polítiques que han dut a terme fins ara.

El Sr. Fernández Díaz replica que el fet que la pregunta sigui genèrica no impedeix
que la resposta sigui concreta, començant pel tarannà de governar per decret com
acostuma a fer en la majoria de casos l’alcaldessa i, altrament, creu en la
conveniència d’establir un veritable diàleg amb els grups de l’oposició per impedir,
entre altres coses, fets com haver de retirar quatre punts de l’odre del dia per manca
de suports.
Considera que pot concretar en respostes com ara si tirarà endavant els
pressupostos del 2018 i si ho pensa fer amb el soci emergent, el Sr. Trias; i assegura
que aquest ha estat un dels grans descobriments del mandat, que aquells a qui la
Sra. Colau qualificava amb uns termes que vol obviar, ara apunten com els seus
socis de govern a l’ombra, i que li permeten aprovar l’inici de la tramitació del
pressupost.
Afegeix que també pot respondre, per exemple, si està disposada a perdre els
complexos a l’hora de projectar Barcelona internacionalment en uns moments que la
ciutat necessita enfortir més que mai la marca Barcelona per atraure inversió i
empreses, esdeveniments nous i evitar que marxin els que hi estan consolidats, com
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La Sra. alcaldessa retreu al regidor que formuli unes preguntes tan genèriques, però
avança li respondrà de la mateixa manera.
Manifesta que el govern pretén continuar amb la mateixa agenda de canvi i
d’aprofundiment democràtic amb què es van presentar a les eleccions, i amb el
programa amb què les van guanyar, i que porten aplicant els dos anys i mig de
mandat transcorreguts, en què han governat sols i en coalició.
Precisa que amb aquest programa de canvi continuaran impulsant moltes mesures
que han de servir tant per respondre als reptes globals com als locals de ciutat,
posant l’èmfasi encara més en la idea que Barcelona no es pot aturar, i que en un
moment de dificultat com l’actual tots han de ser coresponsables perquè Barcelona
avanci en els projectes necessaris i fent del motor econòmic que Catalunya necessita
més que mai.
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és el cas del Mobile World Congress. Pot respondre també si tirarà endavant
l’ordenança de terrasses, que arrenca del 2015; o explicar què passarà amb
l’ordenança de civisme; si mantindrà els aspectes que afavoreixen les activitats
irregulars a la ciutat; o si es materialitzarà el Pla d’Habitatge.
La Sra. alcaldessa subratlla que en dos minuts és impossible explicar un programa de
govern que abasta quatre anys; i resumeix que en l’agenda de canvi que impulsen, i
de la qual ja n’han executat més del 50%, hi ha la prioritat de lluitar contra les
desigualtats, com demostra el fet que Barcelona ha esdevingut pionera en fer
efectius els drets socials augmentant el pressupost en polítiques socials d’habitatge,
salut o educació, per compensar, a més, les retallades de la Generalitat i de l’estat;
tiren endavant un Pla de Barris de cent cinquanta milions d’euros, que avança en els
barris amb uns índexs més elevats de vulnerabilitat; impulsen l’economia apostant
per les fortaleses de la ciutat, pel comerç de proximitat, o fent sostenible l’activitat
turística, i optant per altres sectors estratègics com la ciutat digital, la indústria
verda, la mobilitat sostenible, l’economia social i cooperativa; afegeix l’aposta per
una ciutat saludable, la reducció del vehicle privat, ampliar l’espai de verd i per a les
persones, el decrement de la contaminació; esmenta projectes estratègics com el
tramvia, l’operador energètic de renovables –les que el govern del PP penalitza–;
assenyala, també, l’aposta per la transparència i la participació, com per exemple
amb la implantació de la bústia ètica per evitar la corrupció.
Pel que fa a les rectificacions, reconeix que hi ha pendent la modificació de
l’ordenança de terrasses, que recorda que es va aprovar el mandat passat amb el
suport del PP.
Del Grup Municipal de la CUP:

La Sra. Lecha indica que el 27 de gener de 2017 es va aprovar el PEUAT i,
prèviament, el juliol de 2015, es va establir una moratòria amb l’objectiu de no
ampliar el nombre de places hoteleres. Malgrat això, assenyala que han constatat
que s’han donat autoritzacions a hotels com el Rec Comtal o un a Hostafrancs, entre
altres.
Per tant, formulen la pregunta per saber quina serà la situació a Barcelona els
propers anys, ja que cada vegada que apareix un nou hotel, la justificació que els
donen és que o bé s’havia escapat de la moratòria del 2015 o bé del mateix PEUAT.
La Sra. Sanz indica que quan van justificar la necessitat d’establir el PEUAT van
posar de manifest que hi havia un seguit de projectes amb drets consolidats i, per
tant, que podien continuar la seva tramitació o les obres iniciades. Concreta que
aquest 2017 s’han obert 1.982 places, que equivalen a catorze establiments
d’allotjament turístic; i afegeix que totes les iniciatives que van poder tirar endavant
malgrat l’aplicació de la moratòria i del PEUAT sumen aproximadament set mil places
més, i indica que es tracta de projectes que havien obtingut una llicència, que tenien
un certificat d’aprofitament urbanístic o ja estaven en marxa abans de la suspensió
de llicències i del PEUAT.
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5. (M1519/7260) Quantes places d'allotjament turístic s'han obert des de l'aprovació
inicial del PEUAT i quantes es preveuen durant el 2017, 2018 i 2019 respectivament?
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Destaca que el PEUAT neix com una eina per a la redistribució de la pressió que
pateixen barris determinats, a fi de blindar-los de les operacions d’allotjament
turístic, i promocionar altres espais amb molt control i un seguiment exhaustiu. En
aquest sentit, comenta que estan en fase de tràmit dos projectes, que sumen entorn
d’unes quatre-centes places, en les zones de transformació urbana i a la zona
perifèrica de la ciutat, qualificada com a zona 3 al PEUAT.
La Sra. Lecha diu que tenen entès que aquestes quatre-centes places seran
desplaçaments de places hoteleres d’altres zones. Així doncs, conclou que les 1.982
places amb què s’ha incrementat el nombre de places d’allotjament turístic enguany
es van escapar de la moratòria i del PEUAT, que sumades a les set mil places que ha
esmentat la Sra. Sanz, significaran un increment de gairebé deu mil places
turístiques més d’ençà del 2015.
Per tant, entén que la perspectiva no és gaire optimista.

La Sra. Rovira fa referència a la proposta que el juliol de 2016 va presentar el seu
grup a la comissió de Presidència suggerint diverses mesures per un pressupostos
participatius, i que consideraven que coincidien amb el programa de Barcelona en
Comú. Això no obstant, el 2017 ja es va desestimar aquesta opció, i el 2018 s’ha
aprovat en comissió l’inici de la tramitació del pressupost sense que hi hagi hagut
cap procés participatiu.
Recorda que allò que demanaven, i que va ser aprovat en comissió, era que
s’impulsés un procés participatiu i vinculant per decidir la destinació d’un 5%, com a
mínim, del total del pressupost municipal; l’inici d’un debat amb els veïns i veïnes de
la ciutat, el teixit associatiu i els moviments populars per deliberar sobre les
prioritats pressupostàries, com una manera de generar consciència i de
responsabilitzar el conjunt de la ciutadania quant a les diferents polítiques que es
duen a terme; i, finalment, també demanaven la creació d’una comissió de
seguiment per valorar el desenvolupament del procés participatiu i si es plasmava
posteriorment.
Justifica la formulació d’aquesta pregunta per esbrinar si s’ha fet res de tot això, o si
és que s’han perdut alguna cosa pel camí.
La Sra. Pin indica que van començar aquest procés participatiu amb dues proves pilot
a Gràcia i a l’Eixample, que han de servir per estudiar i aplicar metodologies de
pressupostos participatius. Igualment, recorda que van anunciar en comissió que una
vegada avaluades aquestes proves pilot s’havia confirmat que allò pertinent era fer
un procés de participació per al Pla d’Inversions Municipals (PIM), i que presentarien
als grups una metodologia de treball al llarg d’aquest 2017, cosa que faran el mes
vinent, a fi de poder debatre l’esmentada metodologia.
Indica que hi ha dues formes de fer pressupostos participatius, d’una banda, la
participació en les polítiques, com exemplifiquen els processos de participació del
PAM i dels PAD, en què hi van participar més de quaranta mil persones; i destaca
com a rellevant que el 72% de les propostes que es van fer en aquest procés han
estat incorporades i s’han dotat de pressupost. D’altra banda, apunta que una altra
manera és encetar un debat sobre una part del pressupost, en aquest cas s’ha fet
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6. (M1519/7261) Quins processos participatius s'han dut a terme per l'elaboració del
pressupost de 2018 i quins estan previstos fins a l'aprovació definitiva?
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amb les proves pilot que ha esmentat, i que posa de manifest que el més adient era
fer aquest procés amb el PIM del mandat vinent. Afegeix que una altra forma és
debatre els pressupostos en els òrgans de participació que hi estiguin interessats, i
que així ho han fet enguany en el Consell de Ciutat a fi que pugui emetre les seves
conclusions abans que els pressupostos s’aprovin, de manera que puguin tenir una
certa incidència.
Conclou, per tant, que no s’han perdut res, i reitera que, en la mateixa sessió que els
van informar d’això, també van dir que depenia del resultat de les proves pilots de
Gràcia i l’Eixample; i puntualitza que Barcelona, a diferència d’altres ciutats, té un
PIM, i que el més adequat és fer el procés participatiu respecte a aquest pla.
La Sra. Rovira diu que voldrien saber quin és el feedback d’aquestes proves pilot atès
que no se’ls ha informat de com ha anat el procediment, i com s’arriba a la conclusió
que és millor esperar al proper PIM, que abasta tot un mandat. Destaca que altres
municipis no utilitzen aquest mètode, i que fan un procés participatiu respecte a un
tant per cent petit dels pressupostos anuals.
Lamenta dir a la Sra. Pin que els sona a excusa la seva argumentació per justificar
que no ho han pogut tirar endavant; i puntualitza que l’argument que es participa
mitjançant el procés participatiu del PAM no serveix, atès que aquella participació no
era vinculant.
Per tant, demana que elaborin un informe en què s’expliqui detalladament a quines
conclusions s’ha arribat amb les proves pilot i, en conseqüència, als arguments que
acaba d’expressar la regidora.
La Sra. Pin puntualitza que presenten informe i proposta de metodologia per treballar
els pressupostos de cara al proper PIM, i avança un procés de pel maig que també
incidirà en aquest assumpte.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

1. (M1519/7276) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec
aprovat al Plenari del Consell Municipal de 28 d'abril de 2017, amb el contingut
següent: (M1519/6140) Que el Govern municipal treballi de manera efectiva amb els
actors implicats i els grups municipals per donar compliment a les diverses iniciatives
presentades i aprovades en Comissió i en Plenari en relació a la revisió de
l'Ordenança de Terrasses i deixi de promoure la confrontació amb el sector de la
restauració, com ara aprovant ordenacions singulars sense el consens necessari.
El Sr. Blasi formula una pregunta de seguiment, i afirma que ho fa amb la mateixa
voluntat constructiva que el prec que el seu grup va presentar el 28 d’abril. Així, diu
que volen saber qui és l’actual responsable polític a qui correspon el lideratge de la
modificació de l’ordenança de terrasses, que entenen que no és incompatible amb la
ILP presentada pel Gremi de Restauració i que recull 18.138 signatures.
I afegeix la qüestió d’amb quin criteri actua el govern pel que fa a les moratòries que
acaben d’aquí a poc temps.
Finalment, pregunta per les actuacions següents que ha previst el govern.
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Del Grup Municipal Demòcrata:
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La Sra. Sanz indica que fins ara el Tinent d’Alcaldia Jaume Collboni, en coordinació
amb el regidor Mòdol, eren els responsables de tirar endavant la proposta; i aprofita
l’ocasió per reconèixer la feina que han fet en aquesta qüestió.
En conseqüència, confirma que s’ha treballat molt per intentar acostar posicions i
buscar un acord quant al contingut de l’ordenança, i d’aquesta manera revertir el
profund desacord que generava l’ordenança. Fa referència a la proposta del Gremi,
en què també van participar diferents grups municipals, de modificació de
l’ordenança amb la ILP que ha esmentat el regidor, i de la qual s’han presentant ara
les signatures recollides, i que actualitza el procediment jurídic d’aquesta
administració.
Precisa que ara cal analitzar jurídicament el text promogut a fi de determinar les
passes a seguir; en aquest sentit, assenyala que la voluntat del responsable directe,
en col·laboració amb el regidor Colom, és treballar per aconseguir un acord al més
aviat possible amb tots els actors implicats, incloent-hi els grups municipals, ja que
la modificació de l’ordenança l’ha d’aprovar el Plenari del Consell Municipal.
El Sr. Blasi expressa la voluntat que el to de la Sra. Sanz respecte d’aquesta qüestió
es tradueixi també en una actuació més efectiva, independentment de l’existència de
la ILP del Gremi de Restauració. Per tant, convida el govern a fer la feina que li
pertoca, comptant amb la complicitat del sector i també dels grups municipals, que
remarca que manifesten un cert consens, a fi de trobar una solució adient per a
tothom.
Reitera la predisposició del seu grup a la col·laboració, i demana saber quines són les
actuacions previstes pel govern a curt termini.
La Sra. Sanz agraeix la predisposició expressada pel regidor, i confirma que ben
aviat els avisaran per treballar a fi de començar a concretar acords.

2. (M1519/7272) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició atesa al Consell
Plenari en data 25 de novembre de 2016 amb el contingut següent: (M1519/4617) El
Plenari del Consell Municipal, insta el Govern municipal a: 1. Realitzar una auditoria
de la gestió del servei de neteja viària i gestió de residus dut a terme per Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC) en anys anteriors, així com d'altres serveis
municipals gestionats per aquesta empresa. 2. Emprendre les accions necessàries
per tal d'aclarir els fets i, en cas que es demostrin les sospites, depurar
responsabilitats, rescabalar l'import estafat al consistori i trobar els mecanisme per
limitar l'accés d'aquesta empresa a l'adjudicació de serveis municipals. 3. Introduir
canvis al sistema d'inspecció i control municipal d'aquest servei, així com
mecanismes correctors als topalls que s'apliquen als trams de residus. 4. Encarregar
de manera immediata un informe que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica de
municipalitzar total o parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de
residus, i en el cas que així sigui posar en marxa el procediment d’internalització del
servei.
El Sr. Coronas indica que aquesta pregunta de seguiment fa referència a un dels
quatre punts d’una proposició que el seu grup va presentar arran del frau comès per
FCC en el servei de recollida de residus. Centra la pregunta en un únic punt perquè
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Del Grup Municipal d’ERC:
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reconeix que la resta s’estan complint; així, precisa que amb aquella iniciativa
demanaven un informe que estudiés la viabilitat econòmica i tècnica de
municipalitzar totalment o parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de
residus, i que depenent de les conclusions es posés en marxa el procés
d’internalització del servei.
Atès que aquest estudi encara no s’ha presentat, reiteren que seria important
conèixer el seu contingut, especialment abans d’iniciar el debat sobre la nova
contracta de neteja.
La Sra. Sanz confirma que tenen l’informe, tot i que en el poc temps de què disposa
per a la resposta no li’n pot explicar el contingut. Per tant, proposa a tots els grups
treballar conjuntament la seva valoració, i indica que estan treballant diverses
qüestions referents a la nova contracta de la neteja, especialment rellevant per a la
ciutat. En aquest sentit, repeteix, que aquestes darreres setmanes s’ha fet difícil de
trobar els àmbits de treball que requereixen assumptes com aquesta contracta, o el
Port Olímpic, per exemple, de manera que confia que ho faran les properes
setmanes.
El Sr. Coronas es felicita per la bona marxa de la proposta presentada pel seu grup,
que s’ha complert al cent per cent. Tanmateix, diu que haurien volgut alguna pista o
primícia sobre l’estudi, saber de quina manera valora la possibilitat d’aquesta
remunicipalització total o parcial.
MOCIÓ
Única. Constituir, de forma excepcional, la Comissió conjunta de les comissions
permanents del Consell Municipal per a les sessions del mes de desembre de 2017.
S’aprova per unanimitat la moció precedent, la urgència de la qual va ser apreciada
pe la Junta de Portaveus.

1. L’Ajuntament de Barcelona ha fixat, com una de les seves prioritats treballar, per
incrementar la seguretat viària a la ciutat, fent especial incís, en la disminució de les
víctimes dels accidents de trànsit als carrers de Barcelona.
En aquest sentit, manifestem el nostre compromís per protegir els col lectius més
febles de la piràmide de la mobilitat, i precisament, tal i com recull el Pla local de
seguretat viària que fixa com a objectiu a l’horitzó del 2018, la reducció del 20% de
morts i ferits greus respecte l’any 2012 i el Pla de Mobilitat Urbana que determina la
reducció del 20% en el nombre de ferits greus i 30% en el de morts.
Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament de Barcelona volem donar un
missatge contundent a tots els ciutadans que es desplacen per la ciutat de Barcelona
en tot tipus de vehicles, i a peu, per tal que extremin la prudència i prenguin
consciència de la importància dels valors del respecte, la responsabilitat i la
convivència en la mobilitat.
Per això manifestem la necessitat de:
- Treballar per fer de la nostra ciutat un entorn lliure de víctimes d’accidents de
trànsit, incorporant el concepte de Visió 0 com a objectiu municipal.
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- Treballar per la cultura de la prudència i la responsabilitat quan es condueix un
vehicle a motor, prestant especialment atenció als col·lectius més vulnerables.
- Impulsar les taules de treball conjunt vinculades al Pacte per la Mobilitat que
permetin millorar la comunicació i col·laboració entre administracions i entitats del
sector, amb especial atenció aquelles d’acompanyament a les víctimes, Stop
Accidents i l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit.
- Sensibilitzar la societat sobre la magnitud, l’impacte i les repercussions que els
accidents mortals i greus tenen en el seu entorn familiar.
- Desenvolupar i col·laborar en estudis d’investigació per a la millora de la seguretat
viària en entorns urbans.
- Col·laborar, participar i fer difusió de les iniciatives i activitats divulgatives
encaminades a la prevenció d’accidents.
- Promoure, contribuir i participar en fòrums d’intercanvi d’experiències i
coneixement sobre l’atenció a les víctimes d’accidents.

En aquest marc, el Plenari del Consell Municipal es compromet a que promoure les
següents accions:
- Desenvolupar el proper Pla Local de Seguretat Viària i el proper Pla de Mobilitat
Urbana, de forma que recullin el concepte de Visió 0 i recullin les actuacions i
mesures en matèria de millora de la seguretat de la mobilitat.
- Impulsar i augmentar les mesures d’enforcement encaminades a corregir les
pautes i els comportaments de risc amb l’objectiu de vetllar per la seguretat viària de
tots els usuaris de la via. Cal fer complir les normes de circulació amb més
contundència, respectar els límits de velocitat i els ambres, entre d’altres.
- Fomentar i difondre la cultura de la consciència i de la seguretat viària promovent
els valors del respecte, la responsabilitat, la convivència i la prudència.
- Desenvolupar mesures de pacificació del trànsit en aquells àmbits de la ciutat que
no formen part de la xarxa bàsica.
- Estudiar i fer seguiment de les característiques dels accidents amb l’objectiu
d’analitzar i millorar, si s’escau, la infraestructura, la senyalització i les condicions
d’ús de les vies de la ciutat.
- Dotar a la ciutat d’una infraestructura segura, connexa i contínua per la utilització
de la bicicleta, que minimitzi el conflicte amb el vianant i doni seguretat al seu ús
davant dels vehicles motoritzats.
- Impulsar mesures de sensibilització per tal transmetre a la societat la magnitud,
l’impacte i repercussions que els accidents mortals i greus tenen en l’entorn familiar.
- Augmentar el nombre de campanyes de control d’alcohol i drogues.
- Treballar pel reconeixement social i l’atenció a les víctimes, oferint-los assistència
i acompanyament, i reforçant el paper de les entitats.
- Col·laborar i fer difusió de les campanyes de comunicació i sensibilització per
conscienciar dels riscos potencials a la via.
- Promoure activitats i cursos de formació per treballar per a una educació en
seguretat viària.
S’aprova aquesta Declaració Institucional per unanimitat, que ha estat llegida pel Sr.
Mòdol.
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És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell
Plenari de l’Ajuntament que acordin la següent Declaració Institucional:
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2. El col·lectiu Som Escola aplega més de 43 entitats cíviques, culturals i de tot
l’àmbit educatiu formal i no formal. Va néixer amb la vocació d’expressar el suport a
l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa davant la
LOMQE i les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.
Un cop més i davant el greu atac que el nostre model d’Escola catalana ha patit, Som
Escola ha elaborat un comunicat de denúncia dels atacs rebuts des de diferents
ministeris, partits i mitjans de comunicació.
En aquest comunicat Som escola exposa que davant la voluntat clara de
desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat, es posa al costat de
les institucions catalanes en la presa de decisions que garanteixin preservar el model
d’escola catalana i es posiciona al costat dels docents que vetllen, amb estima i
passió pel desenvolupament integral de l’alumnat.
Durant aquest període de temps, els i les professionals de l’educació han exercit amb
vocació i passió la seva tasca docent, oferint a l’alumnat les eines necessàries per
desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la
democràcia, del respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància.
Al llarg de tots aquests anys, l’alumnat català han assolit els objectius lingüístics del
coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En
aquest segon cas, fins i tot millorant la mitjana estatal per sobre de comunitats
monolingües, segons les dades del Ministeri d’educació de l’Estat.

Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua:
s’han eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han
substituït les raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals. Ara, el setge s’estreny
més i també es qüestiona l’educació en valors com el respecte, la tolerància i
l’esperit crític que l’escola catalana ha potenciat durant molts anys i que són un dels
pilars del nostre sistema educatiu i el mitjà per a garantir una ciutadania
democràtica. Entitats com a Societat Civil Catalana, amb el suport d’alguns partits
polítics han engegat campanyes per fomentar la denúncia de docents.
Darrerament, el Jutjat de Primera Instància de la Seu d’Urgell ha citat a declarar vuit
docents de tres col·legis de la ciutat després de rebre diverses denúncies en què se’ls
acusa de parlar a les aules de l’1-O i la repressió policial. Els docents estan sent
investigats per un presumpte delicte d’incitació a l’odi.
És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell
Plenari de l’Ajuntament que acordin la següent Declaració Institucional:
- Expressar el suport al comunicat que ha elaborat el col·lectiu Som Escola en
defensa de l’escola catalana. – Rebutjar les paraules de diferents ministres que han
atacat el model d’escola catalana. – Manifestar el rebuig als atacs que està rebent
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Són els i les docents els que han de determinar pedagògicament com assolir els
objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca
docent.
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aquests darrers dies l’escola catalana i que apunten directament als centres
educatius i als seus docents, per boca del ministre de “Asuntos exteriores y
cooperación” Alfonso Dastís Quecedo i del ministre de “Educación, cultura y deporte”
Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres. – Reiterar el compromís amb l’escola catalana
com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat
educativa, a través del consens que hem construït els darrers 30 anys. – Demanar la
rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo, i la disculpa pública de dirigents
polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. – Condemnar el fet
que entitats com a Societat Civil Catalana estan realitzant accions per a fomentar la
denúncia de docents. – Manifestar el suport del Consell Municipal de Barcelona als 8
docents de la Seu d’Urgell que han estat citats a declarar al Jutjat de Primera
Instància i estan sent investigats per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. – Agrair
als i les professionals i voluntaris i voluntàries de l’educació formal i no formal la
seva dedicació, i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa
determinació de sempre.
S’aprova aquesta Declaració Institucional per unanimitat, que ha estat llegida per la
Sra. Rognoni, amb el vot contrari dels grups municipals de Ciutadans i del Partit
Popular.

El Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona ha permès que per uns objectius comuns
s’alineïn les tasques de diferents àrees municipals, però no és només un pla de
serveis municipals, sinó que en el pla participen plenament serveis de l’administració
autonòmica. És, per tant, un pla que posa per damunt l’assoliment d’uns objectius
comuns, per sobre de les planificacions sectorials dels serveis. I no només hi
participen els serveis públics, sinó també les entitats de la ciutat, especialment a
través del Grup de Drogues del Consell Municipal de Benestar Social i a partir del
treball que desenvolupen amb els projectes subvencionats per l’Ajuntament de
Barcelona, a més del que com a proveïdores de serveis municipals desenvolupen
algunes d’elles.
El Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona permet que cada quatre anys, i sense
coincidir amb els anys electorals, es faci una avaluació global del seu
desenvolupament, els objectius assolits i dels que resten pendents, junt amb una
anàlisi de la situació de la ciutat, dels seus problemes i dels seus actius, i de forma
plenament participativa, es decideixen línies estratègiques per al següent quadrienni,
les accions per desenvolupar, incloent les accions que fer per assegurar la millora de
la qualitat. En el procés participatiu d’avaluació i definició del pla, liderat per
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, hi participen sectors professionals, entitats,
grups polítics i ciutadania.
El Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona compta amb un espai de governança
també clau, el Grup de treball de drogodependències de Barcelona, en el que la
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3. El Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona és l’instrument de governança que, des
de l’any 1987, ha permès que la política i planificació de l’abordatge de les
drogodependències i del que poden suposar en la salut i la qualitat de vida de la
població de la ciutat de Barcelona, hagi aconseguit millores que segurament no
haguessin estat possibles d’altra manera.
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representació de tots els grups polítics del Plenari del Consell Municipal, com de
persones directives de les àrees municipals implicades (salut pública, seguretat,
educació, acció social, etc.) permet fer el seguiment del pla, discutir i acordar
qüestions clau al llarg del seu desenvolupament.
La resposta de l’àmbit local a problemes tan complexos com és el de les
drogodependències, que depenen també de polítiques nacionals i internacionals, és
necessari que es faci de forma col·lectiva, i amb un horitzó a llarg termini, superior
en molt als quatre anys que dura un mandat.
Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer.- El reconeixement del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona com a
instrument de governança per abordar a la ciutat: la promoció de la salut, la
prevenció del consum i dels riscos que es deriven de l’ús de drogues i l’atenció i
intervenció dels consumidors de drogues que així ho requereixin. Segon.- Vetllar pel
desenvolupament del Pla amb els recursos i la qualitat que sigui desitjable segons les
recomanacions dels estudis científics i organismes d’àmbit nacional i internacional.
Tercer.- Vetllar perquè el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona es desenvolupi a la
ciutat, evitant els riscos que, de vegades, el períodes electorals poden ocasionar.
S’aprova aquesta Declaració Institucional per unanimitat, que ha estat llegida per la
Sra. Ortiz.

Aquest any, les xifres dels feminicidis han estat alarmants. Només a Barcelona, des
del novembre del 2016, han estat assassinades per violències masclistes tres dones i
un nadó, a més de la mort del fetus d’una quarta dona que va patir un intent de
feminicidi. També a Barcelona, segons l’Enquesta de Violència Masclista de
Catalunya, el 31% de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, 1 de cada 3 han patit
fets de violència molt greus al llarg de la seva vida, i des dels serveis d’atenció s’han
ates a més de 4300 dones.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és
considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'ex parella de la dona. Que
no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants
víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes
aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines
que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més
flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències
simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la cosificació que
suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.

108
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: e213-0ffd-9657-8213

4. El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i
assassinada simplement per la seva condició de dona.
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Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu dels moviments feministes és precisament lluitar per arrencar l'arrel del
sistema heteropatriarcal.
El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda:
Primer. L’Ajuntament de Barcelona manifesta el rebuig i condemna qualsevol forma
de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que
representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
Segon. Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol
manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i
les entitats de dones.
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a
l’adolescència i joventut del municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
S’aprova aquesta Declaració Institucional per unanimitat, que ha estat llegida per la
Sra. Benedí.
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No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
setze hores i quaranta-cinc minuts.
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