GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

9 de Febrer del 2018

Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 22 de desembre de 2017.
A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia
vint-i-dos de desembre 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 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.
Excusen la seva absència l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà i la Ima. Sra. Francina Vila i
Valls.

La Sra. alcaldessa, abans d’iniciar l’ordre del dia de la sessió del Plenari del Consell
Municipal, dóna l’enhorabona als guanyadors de les eleccions celebrades ahir, tant
als qui ho han fet en vots com als qui les han guanyades en escons.
Dit això, recorda que aquest ajuntament va aprovar el protocol de dol per
assassinats de dones per violència masclista, que preveu que en el darrer Plenari de
l’any es faci un minut de silenci per cada dona assassinada a la ciutat per violència
masclista. Per tant, assenyala que avui s’inicia aquesta sessió amb tres minuts de
silenci per les tres dones i el nadó assassinats a Barcelona aquest 2017.
Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 24 de novembre de
2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aprova.
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les onze
hores i deu minuts.
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PART INFORMATIVA
El Sr. Ciurana intervé per assenyalar que en la darrera sessió de Plenari, se’ls va
comunicar el nomenament de dos comissionats, però sense que se’n donés compte
al Despatx d’Ofici referent al Cartipàs. Afegeix que, posteriorment, a la Junta de
Portaveus se’ls va comunicar que el nomenament del Sr. Subirats com a comissionat
de Cultura es faria a partir de l’1 de gener, però que en el cas del Sr. Gómez sí que
estava fet el decret. Indica que avui es porten en l’apartat de Despatx d’Ofici
nomenaments del Sr. Gómez com a representant en diverses institucions però, a
canvi, no apareix el decret pel qual se’l nomena comissionat.
Pregunta, per tant, si s’ha signat el decret o encara no.
El Sr. secretari confirma que el decret està signat, i indica que, efectuada la
comprovació, immediatament procediran a una rectificació del Despatx d’Ofici per
incorporar-lo.
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que rectifica i complementa el
Decret de l’Alcaldia de 16 de novembre de 2017 (S1/D/2017-03505), pel qual
s’aprova l’organització de la direcció política i administrativa de l’administració
municipal, el sistema de delegacions i l’estructura general de l’administració
municipal executiva.
2. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa representants de
l'Ajuntament de Barcelona als Instituts que es relacionen, les persones següents:

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Membre i presidenta del Consell Rector:
Ima. Sra. Janet Sanz Cid en substitució de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell
3. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa la Ima. Sra.
Mercedes Vidal Lago membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona; designa l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau president del Consell Rector de
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en substitució de la Ima. Sra.
Montserrat Ballarín Espuña; i designa la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago
vicepresidenta del Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
4. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados membre del Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado; i designa la Sra.
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Institut de Cultura de Barcelona
Membre i president del Consell d’Administració:
Im. Sr. Jaume Asens Llodrà en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado
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Gemma Tarafa Orpinell membre de la Comissió Executiva de l’esmentat Consorci, en
substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado.
5. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa representant de
l'Ajuntament de Barcelona a les Fundacions que es relacionen, la persona següent:
Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona
Presidenta del Patronat:
Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, en substitució del Sr. David Escudé
Rodríguez.
Fundació Privada Barcelona Olímpica
Presidenta del Patronat:
Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, en substitució del Sr. David Escudé
Rodríguez.
6. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados i el Sr. José Luís Gómez Fernández representants de l’Ajuntament de
Barcelona al Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the
Habitat (BIT HABITAT), en substitució respectivament de l’Im. Sr. Agustí Colom
Cabau i del Sr. Sergi Marí Pons; Proposa al Patronat de l’esmentada Fundació la
designació de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados com a vicepresident primer i la
designació del Sr. José Luís Gómez Fernández i de la Sra. Sara Berbel Sánchez com a
membres del Comitè Executiu, en substitució respectivament dels Srs. Sergi Marí
Pons i Eduard Martín Llineros.
7. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que designa com a vocal del
Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en
representació de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. José Luís Gómez Fernández en
substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau.

9. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que deixa sense efecte el
nomenament del Sr. Jordi Daura i Molins com a membre del Consell Municipal del
Districte de Gràcia.
10. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que nomena la Sra. Raquel
Prado Pérez membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en
substitució del Sr. Blas Navalón Fernández.
11. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que rectifica el Decret
d’Alcaldia de 23 de novembre de 2017 (ref. S1/D/2017/3644) de modificació del
Decret de nomenament de tinents/es d’Alcaldia de 16 de novembre de 2017, en el
sentit que la referència correcta del Decret objecte de modificació és
S1/D/2017/3506; i manté inalterats la resta de pronunciaments.
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8. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que nomena el Sr. Gerard Sentís
Garcés membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en substitució del
Sr. Antoni Corbella i Jané.
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12. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa la Sra. Marta
Carranza Gil Dolz del Castellar i el Sr. Carlos Hornero Sánchez membres del Consell
Rector de l’Institut Barcelona Esports, en substitució dels Srs. David Escudé
Rodríguez i Pere Alcober Solanas.
13. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Jaume
Asens Llodrà vicepresident primer del Patronat de la Fundació Museu Picasso de
Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado.
14. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa el Sr. José Luís
Gómez Fernández membre del Consell d’Administració de la societat Fira 2000, SA,
en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució de l’Im. Sr. Agustí
Colom Cabau.
15. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa l’Im. Sr. Agustí
Colom i Cabau com a president del Consell Ciutat i Comerç, en substitució de la Ima.
Sra. Montserrat Ballarín i Espuña que restarà com a membre de l’esmentat Consell; i
designa el Sr. Álvaro Porro González membre de l’esmentat Consell.
16. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que delega en l’Im. Sr. Agustí
Colom i Cabau la presidència del Ple del Fòrum Ciutat i Comerç, en substitució de la
Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña que restarà com a membre del Ple de
l’esmentat Fòrum; i designa el Sr. Álvaro Porro González membre del Ple del Fòrum
Ciutat i Comerç.
17. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa el Sr. Álvaro Porro
González membre del Patronat de la Fundació Dieta Mediterrània, en substitució de
la Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña.

19. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa el Sr. José Luís
Gómez Fernández secretari del Patronat de la Fundació Barcelona Mobile World
Capital Foundation, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado.
20. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que designa la Ima. Sra.
Montserrat Ballarín i Espuña membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona en substitució del Sr. Fèlix Ortega Sanz.
21. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que deixa sense efecte els
nomenaments de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a vicepresident primer i
del Sr. Fèlix Ortega Sanz com a membre de la Ponència d’Innovació Digital de
l’Ajuntament de Barcelona.
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18. Decret de l’Alcaldia, de 14 de desembre de 2017, que delega en l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados la presidència del Consorci Barcelona Mobile World Capital, en
substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado; i nomena el Sr. José Luís Gómez
Fernández membre del Consell Rector de l’esmentat Consorci.
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22. (EM 2017-12/25) Assignar a l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona,
entitat pública empresarial de l’Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2018, les
tasques que desenvolupa la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en
matèria d’urbanisme. Declarar la successió d’empresa en data 1 de gener de 2018 i
per tant procedir a la subrogació del personal laboral que presta els seus serveis a la
Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA fins a la data d’assignació, 1 de
gener de 2018, que consten a l’annex 1 del present acord, a l’Ajuntament de
Barcelona, a través de l’Entitat Publica Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de
Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i
l’article 1 apartat 1 c) de la Directiva 23/2001/CE, tot garantint l’adopció de totes
aquelles mesures que es considerin procedents per vetllar pel respecte als drets
bàsics dels treballadors i treballadores que prestin servei actualment. Determinar
que el règim jurídic aplicable a aquest personal de l’annex 1 d’aquest acord,
comporta la subrogació en els drets i obligacions laborals i de seguretat social de la
Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA a l’Ajuntament a través de l’Entitat Publica
Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona. Fixar que el personal amb
contracte laboral de caràcter indefinit a l’empresa cedent, s’incorporarà, com a
conseqüència de la referida subrogació de personal a l’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona,
com a personal indefinit, tot subsistint els corresponents contractes laborals, però
quedant limitada la seva incorporació a l’Ajuntament de Barcelona, als llocs de treball
dels serveis d’urbanisme de l’Entitat Pública Empresarial Institut Municipal
d’Urbanisme de Barcelona. Declarar que el fet que el personal subrogat, que té la
condició d’indefinit a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA,
s’incorpori a l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Entitat Pública Empresarial
Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, amb la mateixa condició que ostentava
a la societat cedent, no confereix a aquest personal la condició d’empleat públic, que
només es pot adquirir a través d’un procediment selectiu fonamentat en els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat. Establir que l’adquisició de la condició d’empleat públic
per part del referit personal resta condicionada a la superació del procés selectiu
corresponent, fonamentat en tot cas en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat, prèvia oferta pública, per accedir als llocs de la categoria funcionarial que
els correspongui d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, declarant que, en el
cas que el referit personal no superés el procés selectiu corresponent, es donarien
els requisits per a procedir a l’extinció de la relació laboral objecte de la present
subrogació. A tots els efectes per al personal subrogat es considerarà l’antiguitat
acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en l’administració. Determinar que
en el cas del personal laboral amb contracte temporal amb data de finalització
determinada, que estiguin en vigor en el moment de la transmissió (duració
determinada per obra i servei determinat, per circumstancies de la producció o per
interinitat, etc.) aquests s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes,
sense perjudici de la consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o
serveis prestats en l’administració. Adscriure a l’Institut Municipal d’Urbanisme de
Barcelona els recursos materials i econòmics actualment assignats a Barcelona
Gestió Urbanística, SA i que figuren en l’annex 2. Assignar a l’Institut Municipal
d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública empresarial de l’Ajuntament, amb efectes
1 de gener de 2018, les competències i funcions que desenvolupa actualment la
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Acord Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017:
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Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de la Gerència adjunta d’Urbanisme de
l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i que figuren a l’annex 3. Adscriure a l’Institut
Municipal d’Urbanisme de Barcelona, amb efectes 1 de gener de 2018, els recursos
materials i econòmics actualment assignats a la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística de la Gerència adjunta d’Urbanisme de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, i que figuren a l’annex 4. Establir un període transitori de tres mesos per
tal de facilitar la transició i subrogació dels contractes externs que té contractats la
Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, que figuren relacionats en
l’annex 2 determinant que totes les despeses que assumeixi la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA en la matèria, fins a la finalització del període
transitori establert, aniran a càrrec de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona
que abonarà a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA els imports
acreditats. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
Annex al Despatx d’ofici:
1. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que nomena el Sr. José Luis
Gómez Fernández, subgrup de classificació A1, com a Comissionat de Promoció
Econòmica, Empresa i Innovació; amb efectes del dia 22 de novembre de 2017, amb
règim de plena dedicació. Publicat a la Gaseta Municipal de 19 de desembre de 2017.
2. Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, que nomena la Sra. Marta
Carranza Gil Dolz Castellar, com a Comissionada d’Esports, amb efectes del dia 17 de
novembre de 2017, amb el règim de plena dedicació. Publicat a la Gaseta Municipal
de 19 de desembre de 2017.
b) Mesures de govern
c) Informes
PART DECISÒRIA / EXECUTIVA

COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL MUNICIPAL
ECONOMIA I HISENDA
1. (E.05.6045.16) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de
propietat municipal situada al carrer General Vives núm. 4-6, grafiada en el plànol
annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de
novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; sotmetre
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió
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a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i facultar l'Alcaldia
per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
La Sra. alcaldessa informa que els punts 1, 2 i 3 de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament.

La Sra. Rognoni avança el posicionament a favor d’aquest tres punts, tal com ja van
manifestar en comissió.
Fa referència, quant als habitatges del carrer General Vives, promoguts per la
fundació Família i Benestar, al canvi que es va produir, passant inicialment
d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a cohabitatge, cosa que suposa
un desemborsament inicial d’un capital social d’aproximadament quinze mil euros.
Pel que fa als punts segon i tercer, manifesta que hi estan plenament d’acord ja que
es tracta de lloguer públic assequible i habitatge per a cooperatives, que són formes
en què s’arrossega un dèficit històric. Remarca que l’anterior govern hi va posar la
primera pedra, i es felicita que l’actual govern continuï en la mateixa línia.
El Sr. Blanco puntualitza que aquests tres punts corresponen a diferents modalitats
d’habitatge assequible en totes les quals es manté la titularitat municipal dels solars.
Per tant, ratifica el vot favorable respecte als tres punts.
Constata que Barcelona necessita habitatge assequible, i retreu a l’Ajuntament que
actuï amb massa lentitud i escassa eficiència. En aquest sentit, indica que ja ha
transcorregut més d’un any d’ençà que es va aprovar el pla estratègic de l’habitatge,
que el seu grup va votar a favor, i després de dos anys de mandat la realitat és que
encara no han pogut comprovar resultats tangibles pel que fa a un increment
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El Sr. Montaner indica que es tracta del traspàs de tres solars municipals al Patronat
Municipal de l’Habitatge (PMH), a partir del gener de 2018 Institut Municipal de
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, atès que és més adient amb la política
d’habitatge que estan seguint, que implica diversificar els mecanismes per fer el
màxim d’habitatge per garantir l’accés a un habitatge digne i assequible, mantenint
sempre la titularitat pública del sòl i impedint l’especulació.
Fa avinent que el solar del carrer General Vives, a Sarrià, es destina a cooperativa de
cohabitatge en cessió d’ús, que té els avantatges que afavoreix l’estabilitat dels
usuaris el màxim de temps –75 anys prorrogables amb quinze anys més–, alhora
que fomenta la gestió comunitària i ecològica dels immobles.
Pel que fa al solar de La Clota indica que es destina a cooperatives d’habitatge en
dret de superfície i un 20% a lloguer públic que es cedeix al Patronat.
Recorda que en tots dos casos el sòl continua sent de titularitat municipal, cosa que
suposa un canvi quant a la tradició de vendre el sòl, en molts casos, a les
cooperatives d’habitatge.
Pel que fa al solar del carrer Bolívia 23-27, a prop de la plaça de Les Glòries, precisa
que surt a licitació perquè se’n faci càrrec una fundació o entitat sense ànim de lucre.
En aquest cas la cessió del sòl es fa per afavorir la política d’habitatge de lloguer
assequible, i les entitats o fundacions que guanyin la licitació podran llogar els
habitatges a un preu no superior a 7,28 euros el metre quadrat.
Puntualitza que les persones que podran optar a aquests habitatges una vegada
estiguin construïts hauran d’estar prèviament inscrites en el registre de sol·licitants.
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La Sra. Benedí indica que, tal com ja va dir en comissió, no entenen que atesa la
manca de solars públics n’hagin de cedir l’ús per 75 anys prorrogables a quinze més;
és a dir, el sòl continua sent públic però no tenen la possibilitat de gestionar-lo en tot
aquest dilatat període de temps, i ho consideren especialment preocupant perquè els
lliga de peus i mans en una conjuntura d’emergència habitacional.
Posa de manifest que els van argumentar que aquest model aporta uns valors
respecte d’altres com ara uns edificis més sostenibles, però la realitat és que
demanen la mateixa qualificació energètica que per a la resta d’edificis del Patronat;
o que no tenen un caràcter especulatiu, cosa que ja passa en tots els casos en què
es vol accedir a un habitatge per viure-hi. Igualment, remarquen que s’aposta per
treballar en benefici de la comunitat, i assenyala que de la mateixa manera ho fan
les cooperatives de les associacions de veïns.
Observa que la gestió és opaca, ja que no es controla a qui van destinats els
habitatges i se salten les llistes de sol·licitants.
Igualment, fa notar que es diu que aquests solars que se cedeixen a cooperatives o
per a cohabitatge són per a la gent dels barris, però la realitat és que tampoc no els
ho poden garantir.
Afirma que el seu grup està a favor de les cooperatives d’habitatge i del cohabitatge,
que se n’ha d’incentivar la creació, i que se les ha d’ajudar i acompanyar, però el que
discuteixen és si s’ha de cedir sòl públic en una situació d’emergència habitacional, ja
que suposa la privatització d’aquest sòl durant setanta-cinc anys o més.
Reitera que el model d’habitatge social que defensen per a Barcelona és de lloguer
públic en sòl públic, i seguint estrictament les llistes de demandes, que en els casos
dels solars dels carrers General Vives i Bolívia no es compleix, ja que es destinen a
cooperatives i cohabitatge.
Per tot plegat, anuncia que votaran en contra dels punts 1 i 2, ja que fins i tot es pot
produir la venda en dret de superfície, com en el cas del carrer Estatut, i consideren
que en aquests moments no cal vendre habitatge en dret de superfície; i assenyala
que en el punt 3 s’abstindran.
La Sra. Ballarín confirma el vot favorable del seu grup en considerar que és una bona
notícia la cessió de solars per a la construcció d’habitatge de protecció oficial.
Reconeix que el problema de l’habitatge s’està convertint en una xacra per a moltes
famílies a Barcelona, ja sigui perquè algunes no hi tenen accés o bé per les dificultats
per arribar a final de mes pel cost que implica el lloguer.
Confia que aquestes cessions contribueixin a complir els objectius del Pla del dret
d’accés a l’habitatge 2016-2025, que ara com ara no els consta que s’estigui
complint. Així, fa notar que estan comptant els nous habitatges protegits per
desenes mentre que el Pla d’Habitatge els compta per milers. Indica que,
concretament per a aquest mandat, es preveuen 2.155 nous habitatges protegits en
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significatiu del parc públic d’habitatge; altrament, es constata que el lloguer cada
vegada és menys assequible a Barcelona.
Avança que properament demanaran una rendició de comptes al respecte, i que els
expliquin concretament què s’ha fet per incrementar el parc d’habitatge públic,
especialment del de lloguer.
Remarca que aquest ajuntament disposa de solars, recursos i superàvit i, per tant,
consideren que no té excusa per no dedicar-ho a actuar amb més celeritat i eficiència
pel que fa a les polítiques públiques d’habitatge.
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règim de cooperativa o similar, i 3.541 habitatges protegits promoguts per l’Institut
de l’Habitatge. Indica que hauria de ser una mitjana de 1.400 habitatges nous a l’any
que de moment no es compleix.
Afirma que aquest balanç els preocupa; i fa notar que, en matèria d’habitatge, el
govern municipal va molt lent i no respon a les necessitats d’habitatge de la ciutat,
que creixen en progressió geomètrica, i el Pla d’Habitatge no el fa créixer ni en
progressió aritmètica.
Per tot plegat, diu que no poden altra cosa que felicitar-se per aquesta cessió de
solars, i diu que voldrien que el proper Plenari en comptes de tres en fossin trenta.

La Sra. Reguant subscriu que el de l’habitatge és un problema de ciutat, que creix en
comptes de disminuir; i remarca la necessitat urgent de dotar la ciutat d’un parc
públic d’habitatge social, cosa que tothom sembla que subscriu, però,
lamentablement, constaten que no avança, mentre els veïns i veïnes de la ciutat
tenen problemes per accedir a l’habitatge i molts són expulsats dels seus barris i de
la mateixa ciutat.
Consideren, per tant, que cal avançar decididament en la construcció d’un parc públic
d’habitatge i que no es doti amb nova construcció sinó analitzant metòdicament tots
els habitatges buits que saturen la ciutat.
Malgrat això, atès que la situació és d’urgència d’habitatge, anuncia que faran una
abstenció en aquests tres punts.
El Sr. Ardanuy anuncia que votarà a favor de tots tres punts, entenent-ho com un
suport al desenvolupament del màxim nombre de projectes possible. Es mostra
d’acord amb el model de cohabitatge i que sigui en règim de lloguer; però tenint en
compte l’existència d’un Pla d’Habitatge que ha rebut un consens ampli i que existeix
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El Sr. Mulleras destaca que el 2015 Barcelona en Comú va esgrimir l’habitatge com
la seva bandera principal per arribar a l’alcaldia de la ciutat, però la realitat és que
en dos anys i mig de mandat no ha aconseguit solucionar l’aspecte dels lloguers ni
tampoc no ha fet un parc d’habitatge públic de lloguer per afavorir l’accés de les
persones amb menys recursos per assumir un lloguer de mercat a Barcelona.
Pel que fa a aquests tres punts que tracten d’habitatge protegit a gestionar en règim
de cohabitatge, manifesta que el seu grup està a favor de l’habitatge protegit en
règim de lloguer, però no comparteix la modalitat del cohabitatge. Entenen que la
gestió de l’habitatge social per a cooperatives, que està inclosa en el pacte de
l’habitatge que va subscriure Barcelona en Comú amb el grup Demòcrata i amb el de
Ciutadans, no garanteix ni la transparència ni la igualtat d’oportunitats en l’accés a
un habitatge públic.
Altrament, diu que consideren que a l’habitatge públic s’hi ha d’accedir mitjançant el
registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, que garanteix la igualtat
d’oportunitats. Igualment, assenyala que tampoc no estan d’acord amb què els
habitatges es destinin majoritàriament a la venda, ja que la demanda d’habitatge
públic és de lloguer; ni tampoc estan d’acord amb què la venda sigui a favor de
cooperatives per a la construcció d’aquests habitatges protegits.
Pels motius que acaba d’apuntar, i perquè consideren que aquest model de
cohabitatge no garanteix ni la transparència ni la igualtat d’oportunitats en l’accés a
un habitatge públic, avança que votaran en contra de tots tres punts.
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un pressupost, demana al govern que posi en marxa els projectes, ja que tenen molt
de camp per córrer i el temps no els va a favor.
Demana que el suport que el govern recull en aquest sentit faci que posi en marxa
les promocions que han d’incrementar efectivament el parc d’habitatge públic a la
ciutat.
El Sr. Montaner agraeix els vots favorables. I aclareix que la fundació Família i
Benestar s’ha presentat al concurs del carrer Bolívia.
Pregunta al grup d’ERC, amb el qual tenen converses pendents, de quina manera
pensa afavorir les cooperatives d’habitatge sense cedir el sòl en dret d’ús.
Fa avinent, també, que entenen els arguments del grup de la CUP, i confirma que
estan fent un cens d’habitatges buits, i que enguany han posat 46,5 milions d’euros
per a rehabilitació. Confirma, igualment, que els preocupa la lentitud amb què
s’avança en la construcció d’aquest parc públic, però en contrapartida posa en valor
que són els únics que estan fent alguna cosa en política d’habitatge, i que alguns
dels grups que els retreuen aquesta lentitud no fan res de res perquè l’estat o la
Generalitat inverteixin més diners, o per una regulació dels preus dels lloguers.

2. (E.07.6025.17) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, un cop s’hagi produït la fermesa de l’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona
d’actuació LCR – La Clota – Reordenació, la finca situada a l’avinguda Estatut de
Catalunya 15-17, inventariada amb número de bé 609410, per a la construcció i
gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de
superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988, i el disposat en l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017, d’encàrrec de gestió
al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a l’impuls i gestió d’actuacions
de promoció social d’habitatge sobre quatre finques municipals; sotmetre l'expedient
a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller, i l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
3. (E.10.6014.17) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, la finca situada al carrer Bolívia núm. 23-27, grafiada en el plànol annex,
per a destinar-la a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació d’un projecte
amb cooperatives sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de
lucre, per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer,
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S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Fernández Díaz i
Mulleras i la Sra. Esteller, i l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
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en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 26 de
juliol de 2017, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; sotmetre l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent esment de
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar l'Alcaldia
per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i
de les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i el vot
en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller.
DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
4. (20170559) Sol·licitar la renovació del reconeixement del municipi de Barcelona
dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per UNICEF Espanya.
Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots aquells documents que es
derivin de l’esmentada renovació.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.

5. 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.
El Sr. Badia agraeix la feina feta per les presidències predecessores, exercides per
Jaume Collboni, Gerardo Pisarello i Sònia Recasens, ja que es tracta, certament,
d’una empresa de referència que presta serveis amb una alta qualitat, fet que
confirma que s’hi ha fet molt bona feina.
Reconeix la bona predisposició dels membres del consell d’administració per arribar a
acords, tal com demostra la tònica dels darrers anys.
Per tant, confirma que és amb la voluntat de mantenir la qualitat dels serveis
prestats i de la cerca d’acords amb el consell d’administració que acara la presidència
d’aquesta empresa tan important per a la ciutat.
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La Sra. Recasens posa en relleu que aquest és el tercer canvi de cartipàs a BSM
durant el que porten de mandat, de manera que les presidències no duren ni un any.
Adverteix al Sr. Badia dels reptes que s’hi trobarà, entre els quals el Zoo, que en el
que porten de mandat ha perdut cent mil visitants i ha multiplicat per quatre les
pèrdues –6,4 milions d’euros–, el parc Güell, el nou concurs de parquímetres, la nova
funerària pública, el futur de l’Estadi Olímpic, la crisi generada per l’esfondrament de
nínxols al cementiri de Montjuïc; afegeix que està pendent el pla de mobilitat i
aparcament; l’impacte generat pels carrils bici, que implica una pèrdua d’ingressos a
l’empresa per la desaparició de zones blaves d’aparcament, o el repte del nou Bicing.
Afirma que les presidències, d’ençà que governa Barcelona en Comú, no han tirat
endavant cap nou mandat per a BSM; això no obstant, avança que votaran a favor
d’aquest nomenament per fer un vot de confiança al govern, però demana que es
prenguin aquesta empresa amb la seriositat que es mereix.

El Sr. Coronas avança el vot favorable a aquest nomenament. A diferència d’altres
raonaments que ha escoltat, afirma que per al seu grup BSM no és una empresa
mercantil sinó de serveis, de manera que l’objectiu no són tant els beneficis o les
pèrdues sinó que ofereixi el millor servei possible a la ciutadania, que és l’esperit
amb què va ser creada.
Confirma que tenen moltes coses a dir i moltes propostes a fer; i remarca que BSM
compta amb la mateixa proporcionalitat que aquest Plenari, per tant, no hi ha una
majoria de govern, de manera que confien que s’obri una etapa de més diàleg i
acords per fer que realment deixi de funcionar com una empresa mercantil i que
treballi per millorar els serveis a la ciutat.
El Sr. Collboni anuncia el vot favorable del seu grup al nomenament del Sr. Badia
com a president de BSM, al qual desitja sort i encerts en una empresa pública que és
la joia de la corona entre totes les que té o participa aquest ajuntament. Destaca que
l’empresa ha aconseguit donar uns serveis de primera necessitat de qualitat, molt
eficients i que no costen diners al contribuent; afegeix que té reptes molt importants
que hauran de ser consensuats pel Plenari, entre els quals esmenta el futur del Zoo,
de l’Anella Olímpica o la gestió del parc Güell.
Assegura que, com a grup que ha exercit la presidència de l’empresa BSM, que hi
seran lleials i que la defensaran entenent que no és convenient assajar massa
experiments i, senzillament, s’ha de gestionar bé, amb rigor i amb professionalitat.
El Sr. Mulleras considera que no és bo per a la ciutat que la principal empresa de
serveis municipals pateixi tants de canvis en tan poc temps. Justifica aquesta
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La Sra. Mejías, en el mateix sentit que s’ha expressat la regidora Recasens, destaca
que BSM gestiona serveis públics molt importants i, per tant, que necessita una
direcció concreta, uns objectius i un projecte per aconseguir que aquests serveis es
materialitzin en les millors condicions, i posa de manifest que el ball de direccions a
què el govern sotmet l’empresa no és la millor opció per gestionar-los.
Avança, per tant, que s’abstindran en aquesta tercera designació del mandat amb
l’esperança que sigui la definitiva i que, finalment, BSM posi en marxa tots els
projectes que té aturats i que són imprescindibles per al bon funcionament de la
ciutat.
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observació perquè les línies estratègiques haurien de tenir continuïtat, tot i que diu
que el seu grup discrepa amb algunes de les que ha posat o vol posar en pràctica
l’actual govern, com és deixar gairebé sense inversió el Zoo, fet que li resta atractiu,
i que és indispensable per fer un parc zoològic del segle XXI que sigui àmpliament
visitat.
Afegeix que també estan en desacord amb els parquímetres i la seva gestió; i
consideren que els carrils bici han repercutit negativament amb la reducció de les
places d’aparcament de les zones blaves.
Finalment, atès que també discrepen amb altres qüestions de la gestió de BSM,
anuncia que faran una abstenció.
La Sra. Rovira confirma que com sempre fan amb els nomenaments, s’abstindran.
El Sr. Ardanuy manifesta la seva abstenció.
El Sr. Badia agraeix els vots favorables i les abstencions al seu nomenament, així
com el vot de confiança que se’n desprèn.

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 del Sr. Félix Ortega Sanz. 2.Nomenar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas president del Consell d’Administració de la
Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA. en substitució de l’Im. Sr. Jaume
Collboni i Cuadrado que restarà com a membre de l’esmentat Consell
d’Administració. 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.
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.
6. (1083/2017) Iniciar el procediment per a l’elaboració i negociació de la
corresponent Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona i dels
seus ens dependents, en un termini màxim de sis mesos, en compliment de la
sentència núm. 156/17 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de
data 19 de juliol de 2017, que anul.la el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
de Barcelona i dels seus ens dependents, donant compliment en la elaboració de la
Relació de llocs de treball als compromisos adquirits amb els integrants de la mesa
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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:
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El Sr. Badia indica que han tingut una sentència que va declarar nul de ple dret
l’acord del 2012 que s’aprovava el catàleg de llocs de treball de l’ajuntament de
Barcelona i dels seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, així
com l’acord de Plenari del juliol i els decrets d’Alcaldia de febrer de 2013. Precisa que
la sentència estableix com a motius de l’anul·lació la manca de negociació col·lectiva
necessària, així com la insuficiència de contingut del catàleg SOM pel que ha de ser
considerat com a relació de llocs de treball.
Tal com ja es va dir en comissió, fa avinent la consideració que el SOM va significar
una millora, però també que convenia revisar-lo, alhora que hi havia una petició de
la part social d’aquest ajuntament a fi que es dotés de més contingut.
Confirma, doncs, que la sentència pot significar una oportunitat per acabar la feina
que es va iniciar amb el SOM i establir una nova relació de llocs de treball.
Assenyala que el que avui aproven és un full de ruta que els dóna sis mesos per
acabar de determinar com han de ser els llocs de treball, alhora que els ofereix una
foto fixa de la situació a dia d’avui a fi de poder donar la màxima seguretat a la
plantilla.
El Sr. Ciurana anuncia que votaran favorablement aquest punt, tot i que continuen
pensant que el SOM era un instrument vàlid, com ho va fer la majoria del Plenari en
el seu moment. Afegeix que no acaben d’entendre per què l’Ajuntament no va
presentar un recurs en el seu moment, ja que un 40% dels recursos són admesos en
segona instància i, per tant, entén que consideraven que valia la pena defensar-ho.
En aquest sentit, valora que el SOM assegurava una major possibilitat per fer
carreres professionals. Així doncs, confirma que continuen mantenint que la idea
SOM és prou vàlida.
Puntualitza que voldrien que el vot favorable del seu grup no es considerés com un
aval als càrrecs directius que s’han nomenat, sinó com un reconeixement de la
situació actual que, d’una banda, els ha de permetre iniciar el compliment d’una
sentència i, d’altra banda, encetar una nova negociació política i sindical que tingui,
com a mínim, el mateix suport que va tenir el SOM.
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general de negociació. Aprovar a efectes de la seva aplicació transitòria el
dimensionament orgànic, les categories professionals i les taules retributives
annexes fins que s’aprovi l’RLT en els termes establerts a la sentència i amb
l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal, i la gestió de recursos humans que
requereix el normal funcionament de l’administració. Autoritzar a l’Alcaldia, durant
aquest període transitori, perquè mitjançant decret realitzi les modificacions del
dimensionament aprovat que siguin necessàries, als efectes ja indicats, les quals
hauran de ser ratificades mensualment pel plenari del Consell Municipal, sense
perjudici de la seva prèvia informació als òrgans de negociació de l’Ajuntament de
Barcelona. Ratificar i convalidar els decrets de dimensionament realitzats amb
anterioritat a l’aprovació del present acord i les provisions de llocs convocades i
efectuades a l’empara d’aquests decrets, mentre es tramita i s’aprova l’RLT en els
termes establerts a l’esmentada sentència. Instar als ens dependents afectats per
l’esmentada sentència perquè adoptin els acords que corresponguin en el seus
respectius consells d’administració, en relació als apartats anteriors, per tal de
garantir la seva adopció i el principi del manteniment del principi d’harmonització
respecte als criteris generals. Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta
Municipal i al web municipal i de forma resumida al Butlletí Oficial de la Província.
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El Sr. Alonso avança que el seu grup farà un vot polític d’abstenció en aquest punt.
Consideren obvi que les resolucions judicials s’han de complir, i també valoren
positivament que finalment s’hagi aconseguit convèncer els treballadors.
No obstant això, justifica l’abstenció perquè volen expressar la seva crítica a la gestió
de personal, tant del govern anterior com de l’actual. Entenen que la reestructuració
de personal de l’anterior govern es pot qualificar de nyap, i que no era altra cosa que
una retallada encoberta. Igualment, diu que tampoc no estan d’acord amb l’actuació
del govern actual, que ha portat una política erràtica, anunciant internalitzacions
sense un criteri clar; i que ha demostrat reticències a negociar amb els representants
dels treballadors.
El Sr. Coronas posa de manifest que la sentència judicial que anul·la el catàleg de
llocs de treball d’aquest ajuntament i de tots els ens dependents, confirma que,
històricament, les coses s’han fet malament.
Consideren que hi ha un excés de gerencialització de l’estructura municipal que cal
corregir, i que s’ha de treballar molt més la formació dels treballadors i treballadores
a fi de promocionar-los, cosa que no s’ha fet fins ara de la manera adequada.
Afegeix que cal més transparència en qualsevol concurs i s’ha de negociar amb tots
els sindicats, sense excloure’n cap, ja que la suma és el que ha de contribuir a
generar una bona relació de llocs de treball.

El Sr. Mulleras recorda que el grup del PP va ser el primer que es va anticipar al que
ara disposa la sentència, i és que a l’ajuntament de Barcelona no existia un veritable
catàleg de llocs de treball, ni tampoc no s’havien establert els criteris de
dimensionament òptim de la plantilla.
Es refereix a què en el Plenari del 24 de juliol de 2013 el seu grup va manifestar el
seu escepticisme quant a què el catàleg estigués fet en sis mesos, i fa notar que a
dia encara no està enllestit.
Afegeix que també tenen dubtes que el nou catàleg es faci en els sis mesos que
s’estableixen com a termini per enllestir-lo i, per aquest motiu, avança que faran una
abstenció; i reitera la consideració que la gestió de personal s’ha fet malament
perquè una ordenació dels llocs de treball no es pot fer de qualsevol manera, sinó
que s’ha de fer complerta i valorada a fi de contribuir a l’ordenació de la gran
quantitat de figures i situacions que es donen a l’administració.
La Sra. Rovira posa de manifest que fa més de dos mesos que se sabia que la
sentència seria ferma i, per tant, que s’hauria d’acatar. Entenen que allò que hauria
d’haver fet el govern és aprofitar aquest temps per enllestir un primer acord
d’aplicació amb la part social i no tornar a caure en els vicis que condemna la
sentència, que són el menysteniment de les normes, l’omissió de l’obligació de
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La Sra. Andrés anuncia que votaran a favor d’aquest punt, ja que amb aquest
expedient s’inicien els treballs per donar compliment a la sentència que anul·la el
SOM, tot i que reconeix, com ja s’ha dit aquí, la vàlua d’aquest instrument.
Confia que els treballs de l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) comptin
amb l’acord sindical, com avui passa amb aquest expedient i que no era així el mes
passat, i expressa la disponibilitat del seu grup per començar a treballar en aquesta
segona etapa.
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negociació i ni tan sols consultar o informar prèviament la part social i als grups
municipals.
Assenyala que estan en contra de l’aprovació d’aquest punt, i confien que el govern i
l’administració els informi de la garantia de drets i de les condicions i situació
administrativa de les plantilles afectades directament pel SOM; i que s’iniciï de forma
immediata l’expedient per a l’aprovació de la relació de llocs de treball.
El Sr. Ardanuy avança el vot favorable entenent que és un primer pas per a la
creació d’una RLT a l’ajuntament de Barcelona, i subratlla la necessitat d’una
necessitat imperiosa de més diàleg social; tenint en compte que la plantilla municipal
és un gran actiu i, per tant, han de poder treballar els instruments per poder
gestionar-la d’una manera més efectiva.
El Sr. Badia agraeix els vots favorables i les abstencions, i aclareix que avui arriben a
un acord de la mesa general, en el qual treballen des de fa dos mesos.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de
les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller, i el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.

La Sra. Pérez es felicita de poder portar avui aquest pla de cooperació al Plenari
després de mesos de debat, en el qual han participat i han incorporat les diferents
sensibilitats tots els actors, amb La Fede.cat i els tècnics municipals, ONG,
universitats i els mateixos grups municipals, amb tots els quals fa temps que han
establert un debat obert a fi de poder arribar als consensos que els reclamen les
entitats per poder disposar d’un pla de ciutat, amb la clara voluntat del govern de
compartir i consensuar la seva definició i el seu desplegament en els plans anuals i el
pla director.
Precisa que es tracta d’un pla innovador, municipalista, amb criteris de banda ampla,
un exemple en la coproducció de polítiques, que parteix d’un diagnòstic fet per
especialistes i del reconeixement i de la llarga tradició d’aquest ajuntament. Recorda
que el primer pla data dels anys noranta, i aquest fa un reconeixement de la bona
feina feta amb el pla anterior, del qual n’és hereu.
Posa èmfasi en el procés participatiu, que ha inclòs tallers que han portat membres
de les entitats de La Fede.cat, amb un grup de treball que porta moltes sessions
treballant en el marc del Consell Municipal de Cooperació, i posa en valor que s’ha
treballat amb els departaments de cooperació d’altres administracions públiques i
amb l’Agència Catalana de Cooperació amb la finalitat de sumar esforços.
Remarca, igualment, la participació de diversos departaments i grups municipals,
amb els quals han treballat i treballaran per assolir consensos en algunes línies com
ara interioritzar encara més els compromisos internacionals per als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), la concreció de la metodologia d’implementació
basada en el concepte justícia global, i també s’ha tractat tot allò relacionat en
matèria de refugi. Assenyala que tot plegat es materialitzarà en els plans anuals i
confia que podran presentar el primer pla al més aviat possible.
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7. (2017/853) Aprovar el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de
Barcelona (2018-2021).
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El Sr. Martí agraeix les paraules conciliadores i les ofertes de diàleg permanent i de
futur de la regidora. Destaca la participació del seu grup en el debat per tirar
endavant el Pla director de Cooperació, i recorda el compromís històric i explícit del
grup municipal Demòcrata amb les polítiques públiques de cooperació definides i
concretades en el pla director de cooperació que es va impulsar, aprovar i desplegar
en l’anterior mandat.
Remarca que aquestes polítiques han de tenir un caràcter de ciutat i fins i tot de
país; en aquest sentit, assenyala que el seu grup va fer alguna crítica respecte a què
els plans directors de cooperació internacional de Barcelona haurien de ser alguna
cosa més que un simple pla municipalista.
Indica que el seu grup ha passat de l’abstenció positiva que va expressar en comissió
a un vot afirmatiu avui, i malgrat que consideren que hi ha un seguit d’aspectes que
encara no estan prou definits, s’imposa la importància que atorguen a la voluntat
política del govern de comptar amb tothom per tirar endavant aquest nou pla
director, no només amb les entitats, ONG, La Fede.cat i altres institucions
compromeses amb la cooperació, sinó també amb els grups municipals.
Justifica el vot positiu per compromís amb les polítiques de cooperació de Barcelona,
històricament i de futur, perquè entenen que no es pot fer guerra política amb això, i
valoren positivament la voluntat de tirar endavant un conjunt d’aspectes com ara
consensuar el desplegament del pla, alinear-lo encara més amb les polítiques i les
prioritats del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, posar més
èmfasi en l’avaluació del pla, integrar els compromisos internacionals –ODS–,
concretar la metodologia d’implementació, ja que justícia global no deixa de ser un
concepte molt nou que consideren que s’ha de treballar i aprofundir.
La Sra. Barceló agraeix a la regidora Pérez el diàleg mantingut amb els grups amb la
voluntat de cercar un consens ampli.
Recorda que li van fer avinent que preferien el terme cooperació que no pas el de
justícia global, ja que el primer implica la col·laboració entre les diferents
administracions públiques. Afegeix la consideració de la importància que té, des de
l’àmbit municipal, crear, reforçar i complementar programes d’ajuda als països en
vies de desenvolupament per potenciar aspectes tan bàsics com els drets socials, ja
que en molts casos el lloc d’origen pot condicionar la vida i les possibilitats de les
persones.
Justifica també el canvi d’una abstenció positiva a un vot afirmatiu avui per un seguit
de motius, entre els quals esmenta la incorporació de diverses esmenes com és que
l’Ajuntament s’adhereixi als disset objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU, així com el
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Fa avinent que es proposa un enfocament que passa del treball de la cooperació al
desenvolupament al de la cooperació per a la justícia global, que deixa de ser una
cooperació subsidiària de les agendes de desenvolupament dels Estats i que pretén
donar coherència al conjunt de polítiques públiques de la institució i no només com a
política sectorial; per això, indica que es promouran mecanismes que afavoreixin
aquesta coherència, i el grup del Consell Municipal de Cooperació continuarà
treballant l’estratègia d’educació per la justícia global i l’acollida temporal de
persones defensores dels drets humans; afegeix que treballaran el vessant de
comunicació de l’Ajuntament, reforçaran les capacitats dels equips tècnics,
fomentaran l’avaluació d’impacte, que és un aspecte cabdal, i es dedicarà el 0,7%
dels recursos propis a actuacions de cooperació.
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La Sra. Benedí felicita en nom del seu grup el Consell Municipal de Cooperació
Internacional de Desenvolupament i a totes les persones, entitats, ONG, la regidoria,
el món acadèmic i experts que mitjançant el procés participatiu han col·laborat en la
formulació d’aquest pla, que entenen que recull l’àmplia experiència en cooperació
municipalista a Barcelona, alhora que referma el seu compromís inequívoc. Defineix
el resultat com un bon treball a escala metodològica i pel que fa a la diagnosi que
planteja, i del qual el seu grup comparteix bona part dels objectius.
Remarca que el pla vol reforçar l’objectiu de justícia global, enriquint el concepte
clàssic de cooperació al desenvolupament, i posa l’èmfasi en les causes que generen
les injustícies i assumir-ne la transversalitat, la interdependència i complexitat,
mantenint el compromís assolit d’ençà del 2015 de dedicar el 0,7% dels recursos
propis de l’administració municipal a actuacions de cooperació i a la justícia global,
un objectiu que el seu grup subscriu plenament.
Igualment, destaca que el pla director recull de manera prioritària la idea que l’acció
de la ciutat també genera impactes fora del seu àmbit, i que d’això se n’ha de ser
conscient i actuar amb coherència. Posa en valor, també, la tradició del ventall de
cooperació catalana i la gran tasca de coordinació en aquesta línia de les institucions,
entre les quals esmenta la Diputació o l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Reitera que estan plenament d’acord amb l’objectiu i el compromís que expressa el
pla, com també amb els valors que sostenen la cooperació de la ciutat, situant al
centre les persones, l’equitat de gènere, la cultura i la identitat, la promoció de la
sostenibilitat, la no-violència, la promoció d’una ciutadania crítica, compromesa i
mobilitzada, així com l’exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals; i
aprofita per posar en relleu que darrerament no tenen garanties d’aquests drets a la
ciutat i al país i, en aquest sentit, vol posar l’accent en el punt cinquè dels objectius
de la cooperació de Barcelona, que és promoure la garantia de l’exercici dels drets
humans i els drets dels pobles.
La Sra. Andrés diu que comparteixen la necessitat d’un pla director com a eina de
planificació de la cooperació de l’ajuntament de Barcelona, i recorda que aquest és el
quart pla d’aquestes característiques, de manera que vol fer un reconeixement a la
feina feta prèviament per altres governs municipals, que posaven la cooperació com
una prioritat que reflecteix l’esperit obert i solidari de la ciutat.
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compromís de coordinació amb la Generalitat i l’estat. Afegeix que també van fer una
altra esmena en el sentit que s’estableixi un compromís per fer reunions cada dos
mesos a fi de saber realment com es desenvolupa el pla, i quines fortaleses i
debilitats té perquè sigui un pla actiu i que permeti modificacions per adaptar-se a
les necessitats reals.
Agraeix també la incorporació d’una esmena en el sentit de presentar d’aquí a un
parell de mesos les polítiques d’habitatge per a les persones refugiades, que és una
mesura que ha d’estar coordinada entre les tres administracions públiques, però que
també es pot fer a escala municipal i, en aquest sentit, cal presentar un pla amb
terminis, en el qual hi poden col·laborar tots els grups.
Afirma que el seu grup aposta per la col·laboració i creu que és important fer una
inversió a curt termini, amb ajudes econòmiques puntuals, i a llarg termini per dotar
de l’autonomia suficient els països en vies de desenvolupament perquè no hagin que
dependre d’altri.
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La Sra. Esteller manifesta que els seu grup està compromès amb la col•laboració de
totes les administracions en la cooperació internacional i en la defensa dels drets
humans, i remarca la necessitat de la feina conjunta entre les administracions, les
entitats i les ONG en l’única direcció d’afavorir que els països més subdesenvolupats i
que tenen problemes de violació dels drets humans, tot plegat a partir dels eixos
bàsics que s’estableixen en l’Agenda 20-30. Afegeix que aquestes accions s’han de
reforçar des d’aquest ajuntament, que amb aquest pla institucionalitza l’estructura
municipal adreçada a la cooperació.
Indica que el seu grup ha presentat tretze esmenes al pla director, la majoria de les
quals han estat acceptades, en el sentit d’actuar en les regions geogràfiques d’origen
de les persones refugiades i immigrades que vénen a Barcelona i, sobretot, en
l’àmbit del Mediterrani, però també de l’Àfrica subsahariana. I esmenta, igualment,
les actuacions dirigides a garantir els drets humans i, especialment, a combatre
l’explotació infantil, ja que no poden obviar que 152 milions d’infants treballen, un
72% dels quals en àmbits summament perillosos, de manera que és prioritari incidir
en els programes per eradicar aquesta mena d’explotació.
Lamenta que no hagin incorporat l’esmena sobre la garantia dels drets bàsics a les
zones rurals.
Justifica l’abstenció del seu grup perquè no estan d’acord amb el concepte justícia
global, que entenen que obre la porta, per exemple, a la concessió durant aquest
any d’un seguit de subvencions a entitats com pot ser l’Observatori DESC per
organitzar estudis ambientals sobre la terciarització turística de Barcelona. Afirma
que no comprenen el motiu pel qual recursos que s’han d’esmerçar en projectes de
cooperació internacional es deriven cap a aquesta mena de subvencions.
La Sra. Reguant celebra que hi hagi grups municipals que descobreixin ara el
concepte de justícia global, que no és nou, i que ha estat molt desenvolupat els
darrers anys per les organitzacions de la societat civil catalana, però que prové de
molt abans.
Valoren positivament, per tant, que s’abordi la cooperació internacional des d’aquest
prisma del món global, que va molt més enllà de distincions geogràfiques i busca
anar a l’arrel de les causes de les desigualtats en un sistema capitalista marcat per la
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Diu que també estan d’acord que cal adaptar aquesta eina a les necessitats, el paper
de Barcelona com a ciutat global, i que els nous contextos en què es desenvolupen
les relacions internacionals obliguen a renovar l’aproximació als diferents fenòmens, i
a potenciar i reforçar l’objectiu de la justícia global.
Fa avinent que el seu grup ha participat activament en la definició d’aquest pla,
aportant-hi la visió fruit de l’experiència acumulada i la seva trajectòria de defensa
activa dels principis rectors de les polítiques públiques de cooperació. Afirma que
estan especialment satisfets amb el compromís de donar continuïtat a l’aposta
política per garantir que els pressupostos de cooperació es mantindran almenys amb
un 0,7% dels ingressos propis; com també n’estan pel fet que es recull la proposta
de creixement inclusiu com un aspecte sensible a les externalitats negatives, i
garantia de la distribució de la riquesa a escala global; i també la necessitat de
concretar les diferents accions mitjançant plans anuals i incorporar la referència
d’empreses transnacionals i grans operadors.
Afegeix que continuaran treballant perquè la institució desenvolupi una política
pública coherent i eficaç en l’àmbit de la cooperació.
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doctrina neoliberal, en el qual les injustícies i les desigualtats s’aprofundeixen sigui
quina sigui la procedència de les persones.
Reitera, com ja van dir en comissió, que el pla es proposa fer el trànsit d’una política
de cooperació aïllada cap a la coherència del conjunt de polítiques públiques, cosa
que celebren, però que implica que aquest ajuntament i la seva estructura s’han de
posar a treballar en aquest sentit, ja que ha de ser una qüestió transversal que
impregni totes les polítiques públiques d’aquesta administració.
Es felicita, també, pel fet que en aquest pla director es posi en relleu la importància
de la cooperació municipalista com un dels elements capdavanters en la tradició del
municipalisme arrelat al territori, allà on la gent viu i es relaciona.
El Sr. Ardanuy fa un reconeixement, d’entrada, de la tradició en cooperació
internacional d’aquest ajuntament.
Manifesta que coincideix amb els eixos teòrics que planteja el pla director, que entén
que són una actualització de les polítiques de cooperació internacional.
Destaca el fet que el treball en xarxa i la cooperació amb altres administracions
atorga eficiència a la gestió pública. I posa en valor la col·laboració amb les ONG,
necessària i clau per definir l’estratègia conjunta.
La Sra. Pérez agraeix l’exigència i l’interès expressat pels grups municipals en una
política que ha de ser central, i que ha estat molt celebrada pel Consell, on hi ha un
consens molt ampli de les entitats.
Reconeix que no han inventat cap concepte, i subscriu l’apreciació molt clara de la
regidora del grup de la CUP, amb la qual comparteix el discurs així com també les
pràctiques i la metodologia que hi ha al darrere del concepte justícia global.
Reitera el compromís d’aquest govern de retre comptes i de consensuar el
desenvolupament del pla. I, finalment, agraeix a les entitats i als tècnics municipals
les hores que hi han dedicat.

8. (478/2017) Rectificar els errors materials detectats en el Reglament de
Participació Ciutadana, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 6
d’octubre de 2017, en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient,
de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; incorporar les esmenes de
millora tècnica en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient;
sotmetre les esmenes de millora tècnica del Reglament de Participació Ciutadana a
un període d’informació pública de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article
112 del Reglament Orgànic Municipal; tenir-les per aprovades definitivament en cas
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions; i, en aquest
cas, publicar-les al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.
S’aprova el dictamen precedent 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, i
també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
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S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras, i
la Sra. Esteller.
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9. (167/2017) Aprovar definitivament el Protocol d’actuació per alts nivells de
contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil
municipal – Pla bàsic d’emergències municipal. Comunicar aquest acord a la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a
l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i
s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.

El Sr. Martí diu que estan d’acord amb què cal desenvolupar mesures excepcionals
per apaivagar els efectes de la contaminació en cas d’episodis excepcionals, però per
fer això és imprescindible que abans d’aplicar les mesures es calibri el seu abast real
i que es dissenyin acuradament per aconseguir la màxima efectivitat.
Entén que és evident que tothom coincideix amb què cal reduir els nivells de
contaminació i preservar la salut de les persones, tot i que no pensa discutir ara les
xifres.
Reconeix que una de les mesures excepcionals més importants per la seva incidència
immediata són les restriccions de trànsit, i per això és imprescindible que abans
d’aplicar-les es valorin acuradament per aconseguir la màxima efectivitat.
Diu que estan d’acord amb el plantejament d’aquest protocol, però també demanen
al govern, i així ho han expressat en comissió, que impulsi sense por i aposti per
l’electrificació del parc de vehicles de la ciutat.
El Sr. Alonso confirma que votaran a favor d’aquest punt perquè consideren
imprescindible tenir un protocol d’actuació en casos d’alts nivells de contaminació, ja
que no seria lògic ni ètic que en una situació de risc greu per a la salut no s’activés
cap eina per minimitzar aquest risc.
Tanmateix, posa de manifest algunes mancances del pla proposat, com ara que
s’hauria d’estudiar la possibilitat de la gratuïtat del transport públic en episodis d’alta
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La Sra. Sanz indica que els nivells de contaminació atmosfèrica de Barcelona
suposen un greu problema per a la salut, i que complir amb els nivells recomanats
per l’OMS evitaria, com a mínim, dues-centes cinquanta morts anuals i mil cinc-cents
ingressos hospitalaris, a més d’evitar un impacte clarament negatiu en el
desenvolupament cognitiu dels infants de la ciutat.
Alerta, per tant, que la situació és molt greu i que no volen ni poden amagar-la; per
tant, i atès que fa molts anys que s’arrossega el problema, l’objectiu del govern
municipal ha estat posar damunt la taula aquesta problemàtica i buscar solucions.
Precisa que van crear la Taula contra la contaminació amb els actors de la ciutat
implicats a fi de fer un pas endavant conjunt en la lluita contra la contaminació;
indica, en aquest sentit, que fa un any van impulsar un paquet de mesures que
incorporava 58 actuacions, entre les quals el pla d’emergència que avui porten a
aprovació. Explica que es tracta d’una actuació específica que permet lluitar
puntualment quan les emissions i les condicions atmosfèriques superen
extraordinàriament els llindars que marquen la UE i l’OMS.
Confirma que, aquest, era un compromís fonamental per al govern de la ciutat i s’ha
aconseguit mitjançant un procés que ha comptat amb un ampli consens social,
també dels grups polítics, i diu que estan segurs que significa un pas endavant en la
lluita contra la contaminació i, sobretot, a favor de la salut de la ciutadania.

GASETA MUNICIPAL
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contaminació, i també creuen que el protocol s’hauria de complementar amb
polítiques per facilitar la substitució dels vehicles més contaminants, especialment
dirigides a les famílies amb menor poder adquisitiu i els autònoms.
Entenen que s’ha de garantir que les polítiques mediambientals no generin noves
bretxes socials i exclusió social.
El Sr. Coronas valora com una bona notícia l’activació d’aquest protocol, ja que
permet avançar en un dels reptes essencials per a la ciutat com és la millora de la
qualitat de l’aire; i constata que tothom ja és conscient dels efectes negatius de la
contaminació en la salut de les persones.
Això no obstant, remarca que resulta evident que cal treballar de manera coordinada
amb les altres administracions, com en aquest cas s’ha fet amb la Generalitat i l’Àrea
Metropolitana, i la implementació de mesures de caràcter estructural. Afegeix que,
tot i que valoren positivament les mesures que s’estan treballant, n’hi ha d’altres que
els haurien de permetre avançar en el desenvolupament del vehicle elèctric, o
millores de servei i tarifàries en el cas del transport públic, i que han de permetre,
sumades a les que ja s’estan duent a terme, millorar francament la qualitat de l’aire,
i no només en episodis de contaminació sinó d’una manera estructural.

El Sr. Mulleras destaca la importància de desenvolupar un protocol per millorar
l’actuació en episodis d’alta contaminació. En aquest sentit, apunta la necessitat que
el govern municipal s’impliqui en l’aportació de més mitjans materials i instruments
legals a fi de controlar la contaminació atmosfèrica, i esmenta, per exemple, que es
faci una aposta veritable pel vehicle elèctric, incrementant els punts de càrrega i
establint un pla d’electrificació a tota la ciutat.
Observa que, de vegades, fa la sensació que el govern municipal confon la lluita
contra la contaminació amb la guerra contra el vehicle privat, i consideren que convé
dissociar aquests dos conceptes.
Assenyala que si es vol reduir el nombre de vehicles antics que circulen per la ciutat,
el govern municipal hauria de millorar l’oferta de transport públic, amb més qualitat i
millor preu, així com ajudar les famílies i els autònoms a canviar vehicles antics per
vehicles menys contaminants.
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El Sr. Mòdol assenyala que el seu grup considera imprescindible un protocol
d’actuació, però diu que sobretot els interessen les mesures estructurals, que han de
permetre abaixar els nivells de contaminació en el dia a dia, que sembla que són la
principal causa que afecta la salut de la ciutadania.
Quant al protocol concretament, entén que val la pena avaluar l’efectivitat de les
mesures de reforç dels serveis de transport públic a fi que no es vegin col•lapsats en
cas d’episodi greu de contaminació i, per tant, que això no afecti l’activitat
econòmica de la ciutat, ja prou afectada per altres “contaminacions” no precisament
ambientals, apunta.
Igualment, valora positivament l’exempció temporal per als furgons de repartiment
de mercaderies, i confirma que treballaran perquè la prohibició de circular en
períodes d’alta contaminació arribi quan ja estiguin en marxa sistemes de transport
alternatius per a aquesta activitat logística.
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La Sra. Rovira manifesta, com ja van exposar en comissió, la necessitat d’abordar
amb claredat un dels problemes més greus de la ciutat, amb conseqüències molt
greus, en alguns casos amb resultat de mort, en la salut de la ciutadania.
Manifesta que, en aquest sentit, el seu grup considera que el protocol és una mesura
absolutament insuficient, tot i que subscriuen plenament les mesures que s’han
presentat en la Taula de la qualitat de l’aire, alhora que consideren imprescindible
establir actuacions que vagin a l’arrel del problema, que siguin estructurals i
transversals, i que limitin la circulació de tota mena de vehicles contaminants. En
conseqüència, advoca per apostar clarament pel transport públic, i que això impliqui
una reducció de tarifes.
Confirma, com ja van expressar en comissió, que s’abstindran en aquest punt en
considerar que aquesta mesura sola és insuficient.
El Sr. Ardanuy anuncia el seu vot favorable. Valora aquest protocol com una resposta
pal·liativa en situacions d’emergència, però diu que allò que li preocupa realment són
les actuacions quotidianes fora d’aquests episodis, i alerta que cal valentia per
impulsar polítiques molt més resolutives quant a la regulació, l’eliminació i la
reducció preventiva dels nivells de contaminació fora de l’excepcionalitat.
La Sra. Sanz afirma que Barcelona està abordant aquestes situacions de manera
integral, tant pel que fa a les situacions conjunturals, però també de manera
estructural apostant per més i millor transport públic.
Així doncs, remarca que el que ara necessiten és que totes les administracions facin
els deures, especialment el govern central, que sembla que s’inhibeix del problema i
no esmerça tots els recursos que calen perquè les ciutats l’abordin amb més eficàcia.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

10. (17PL16511) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
regulació de l’equipament docent situat als Jardins de La Campana de La Maquinista
al barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb les
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre
l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions;
informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest
acord.
La Sra. Sanz comenta que l’escola de La Maquinista és una necessitat que respon a
una demanda veïnal, i adverteix que les famílies no poden esperar més a tenir una
escola definitiva. En conseqüència, confirma que per al govern municipal tirar
endavant la seva construcció ha estat una prioritat màxima des de l’inici del mandat.
Així, indica que a fi que el nou centre sigui una realitat cal disposar dels solars, i
assenyala que des fa mesos que estan treballant per fer possible l’ocupació directa,
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Districte de Sant Andreu
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que els ha permès tenir la titularitat pública de la parcel·la de l’escola; i que el
novembre passat van signar l’acta de l’ocupació.
Precisa que avui porten a aprovació del Plenari la proposta de Pla especial de millora
urbana per ajustar els paràmetres de l’ocupació de la futura escola i la geometria de
la parcel·la, que ha de permetre mantenir el traçat del carrer República Dominicana,
així com determinar els serveis que passen per l’àmbit, o els requeriments
d’evacuació del centre comercial.
Conclou, per tant, que amb l’aprovació d’aquest pla especial es fa possible la
construcció d’una escola àmpliament reivindicada pel territori.

El Sr. Blanco puntualitza que l’escola de La Maquinista hi ha cinc-cents alumnes que
no han conegut altra cosa que barracons durant tota la seva formació escolar; i
recorda que fa deu anys que els alumnes del barri del Bon Pastor esperen que es
construeixi l’escola.
Posa en relleu que l’escola ja podria estar construïda si haguessin estat capaços
d’acordar una actuació amb el centre comercial, que és propietari dels terrenys.
Retreu que, altrament, en comptes del diàleg hagin optat per la via de l’ocupació
directa dels terrenys, que està entorpint el procés i que pot derivar en retards i
problemes legals.
Afirma que lamenten aquesta incapacitat per impulsar projectes necessaris per a la
comunitat, però que també necessiten la participació del sector privat. En
conseqüència, diu que no comparteixen aquest procediment unilateral que promou el
govern municipal per a la construcció d’aquesta escola al Bon Pastor, però també són
conscients que és absolutament necessària i, per tant, anuncia que votaran
favorablement aquest punt.
El Sr. Coronas assegura que només poden estar d’acord amb l’aprovació d’aquest pla
especial, i celebra que, finalment, es compleixin els terminis.
Constata que el seu grup farà costat a tot allò que serveixi per afavorir i per
accelerar la construcció d’aquesta escola tan esperada i reclamada per les famílies
dels barris de Sant Andreu i del Bon Pastor.
Observa que després de tramitar l’ocupació directa dels terrenys, ara porten a
aprovació el pla especial, i assegura que els preocupen les declaracions de la
propietat actual dels terrenys, el centre comercial, i molt ben representades pel
portaveu del grup de Ciutadans, que diu que tot i compartir la urgència de la
construcció de l’escola recorrerà el procediment.
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El Sr. Blasi ratifica el vot favorable que ja van anunciar en comissió, atès que
aquesta escola és una exigència i és un deute. Tanmateix, repeteix la demanda al
govern municipal d’aparcar l’urbanisme sectari que provoca la judicialització, i que
acari de manera directa els reptes.
Assenyala que el centre escolar de La Maquinista ja podria ser una realitat després
de molts anys de provisionalitat, i remarca que tenen damunt la taula propostes que
milloren substancialment el projecte original a fi de garantir una millora del barri
quant a l’habitatge, equipaments i mobilitat; i posa en valor que també minvaven
l’impacte negatiu per un increment de metres quadrats comercials, alhora que es
garantia una inversió important.
Insisteix a demanar al govern, doncs, que no perdi més oportunitats per a Barcelona.
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Confia, per tant, que tot això s’hagi previst i que la construcció de l’escola sigui una
realitat.
El Sr. Mòdol manifesta que la construcció de l’escola dels jardins de La Campana de
La Maquinista és indispensable i urgent, tenint en compte les condicions impròpies
en què es troba l’escola des de fa una dècada, composta per mòduls prefabricats i en
no gens bones condicions.
Reconeix que si bé és cert que aquesta escola és un equipament clau en el barri del
Bon Pastor, i que es correcte que es prioritzi, cal posar damunt la taula que era
innecessari tant de periple urbanístic, i que hauria estat molt més encertat haver-se
posat d’acord molt abans amb els propietaris i els promotors del centre comercial.
El Sr. Mulleras afirma que estan d’acord que s’avanci en el projecte de l’escola de La
Maquinista, però no de qualsevol manera; i diu que confien que el procediment
endegat per aquest ajuntament amb una ocupació directa dels terrenys no comporti
un dany patrimonial a la hisenda municipal.
Considera que el govern ha d’abandonar l’urbanisme ideològic, amb ocupacions de
dubtosa legalitat com la que practica en l’indret que els ocupa. Afegeix, però, que
tampoc no estan d’acord amb què l’equipament escolar es mantingui en barracons.
Confirma, doncs, que el seu grup vol l’escola, però també que considera que
l’Ajuntament no està actuant correctament, i que això pot comportar problemes
legals i, per tant, danys patrimonials per a les arques municipals.
La Sra. Lecha reitera que el seu grup és favorable a aquest punt, com ja va
expressar en comissió, i remarca que l’escola és una reivindicació històrica del barri.

La Sra. Sanz puntualitza que l’ocupació directa és un procediment reglat i legal
comprès a la normativa, de manera que confirma que no hi ha cap ombra de dubte
sobre aquesta actuació, plenament justificada perquè fa deu anys que el barri espera
l’escola.
Replica, igualment, que el que és ben cert que en altres moments es va practicar un
urbanisme que posava de manifest els interessos particulars d’ampliar un centre
comercial i, mentrestant, l’escola continuava sent un deute amb la ciutadania.
Altrament, assegura que ara estan practicant un urbanisme que prioritza l’interès
general, que farà possible que aquesta escola esdevingui realitat. Confirma, doncs,
que posaran tots els esforços perquè així sigui, i explica que ja treballen amb el
Consorci d’Educació a fi que la construcció s’iniciï a final del mandat.
El Sr. Blasi constata que tots els centres comercials de la ciutat s’han fet durant
mandats municipals d’esquerres.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
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El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable, i diu que confia que el greuge a la
comunitat educativa de La Maquinista es pugui restablir al més aviat possible, alhora
que també espera que el procediment triat no comporti més alentiments a causa de
probables requeriments judicials.
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Districte de Sant Martí
11. (17PL16483) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69, promogut per
Conren Tramway Uno SL.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i
Reguant.
b) Proposició
PART D’IMPULS I CONTROL
Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

El Sr. Ciurana enceta la seva intervenció al·ludint a què aquest Nadal serà trist per a
moltes persones del consistori que tenen amics empresonats i a l’exili; això no
obstant, diu que el fet que sigui trist no significa que hagi de ser gris.
Aprofita per recordar que a les dotze d’aquesta passada nit ha acabat la prohibició de
la Junta Electoral d’il·luminar fonts i monuments de color groc, així com la d’exhibir
la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics en la façana d’aquest
ajuntament, i aprofita per demanar a l’alcaldessa que ben aviat es torni a penjar.
Constata que enguany es troben que allò que eren els tres eixos principals de la
celebració del Nadal a Barcelona, l’eix solidari, el cultural i el de promoció econòmica,
han quedat del tot desdibuixats arran d’una manera de fer del govern municipal que
fa que sembli que el Nadal li faci mandra, desconeix per quin motiu. Així, assenyala
que hi ha menys carrers il·luminats que mai; que la fira de la plaça de Catalunya
s’obre tot just avui; no s’ha instal·lat la pista de gel, que havia tingut molt d’èxit i
que, alhora servia per fer promoció esportiva vinculada a la possibilitat de concórrer
a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern; s’han eliminat els arbres de Nadal i els
recursos que es donaven als Districtes per a la celebració de les festes, i
pràcticament desapareixen les activitats solidàries.
Així doncs, tot plegat confirma que s’està consolidant un model de Nadal que resta
projecció de la ciutat.
Altrament, entenen que Barcelona mereix una celebració del Nadal digna, ambiciosa i
que doni resposta al sentiment col·lectiu de sortir al carrer, de compartir inquietuds
culturals i solidàries i que, alhora, serveixi per a la revitalització econòmica.
Per tot plegat, justifica la presentació de la proposició, en el sentit de demanar al
govern que es comprometi a preparar per a l’any vinent una campanya de Nadal que
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1. (M1519/7389) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es
comprometi a preparar per l'any 2018, una campanya de Nadal que trenqui la
tendència al decreixement dels últims tres anys, incrementant tant en nombre com
en durada totes aquelles propostes i activitats encaminades a potenciar al màxim, el
vessant cultural, solidari i de promoció econòmica i internacional de la ciutat en
aquestes dates.
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trenqui aquesta tendència dels darrers tres anys, incrementant la durada de les
activitats previstes i potenciant al màxim els vessants culturals i solidaris, la
promoció econòmica i la projecció internacional de la ciutat.

La Sra. Capdevila se suma al suport a la proposició; i assenyala que el seu grup,
d’ençà que es va iniciar el mandat, ha anat presentant diferents iniciatives per tal
que l’ajuntament de Barcelona es cregués el comerç de proximitat.
Remarca, en aquest sentit, que una de les campanyes més importants per al comerç
de la ciutat és la nadalenca, i es troben que, un any més, no només no creix sinó que
decreix. Justifica aquesta afirmació perquè els comerciants es queixen de l’esforç que
han de fer per tenir llums de Nadal, i es constata que hi ha eixos comercials que no
disposen de cap mena d’il·luminació nadalenca.
Reitera que el seu grup ha presentat diverses iniciatives en aquesta línia i, fins i tot,
han intentat superar el debat de la pista de gel de la plaça Catalunya proposant al
govern municipal que elaborés, de manera consensuada amb els eixos comercials,
una proposta de campanya de promoció comercial per al Nadal. Precisa que ho van
fer amb temps suficient i, malgrat tot, la plaça Catalunya continua com els darrers
tres anys, i s’hi fa una fira solidària. Explica que abans d’ahir s’hi va apropar amb la
intenció de veure què hi havia posat l’Ajuntament enguany, i s’ho va trobat tot a les
fosques perquè encara no s’havia inaugurat; critica, doncs, que ho facin tan tard, ja
que l’ambient nadalenc comença a la ciutat amb l’encesa de la il·luminació; i aprofita
per felicitar, tanmateix, la iniciativa del govern d’haver fet l’encesa de llums des de la
Rambla en homenatge a les víctimes i als comerciants de l’atemptat de l’agost.
Afegeix que consideren curta la campanya d’embolicar els paquets, que l’any passat
es va portar a deu barris de la ciutat i enguany a quinze, però remarca que la
majoria d’eixos comercials no disposen de la paradeta per embolicar els regals.
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El Sr. Sierra avança que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè en va
portar una en aquest mateix sentit a la comissió d’Economia. Considera que donar
suport al sector econòmic del comerç, que representa una part important del PIB i de
l’ocupació a la ciutat, és essencial. I justifica que ho plantejaven justament per a
aquest Nadal per la necessitat de revertir la caiguda del consum, de les vendes i
d’arribada de turisme a la ciutat pels motius que tots coneixen.
Fa referència especialment, com també fa la proposició, als eixos comercials, que és
durant el Nadal que fan la major part de la seva facturació anual atès l’increment
exponencial del consum, i posa en valor el fet que contribueixen a donar un aire
festiu a la ciutat. I afegeix que aquests eixos comercials serveixen per a la cohesió
de la ciutat i per a la persistència del comerç de proximitat, que el govern diu que
tant defensa.
Posa en relleu que el govern municipal, però, maltracta sistemàticament aquests
eixos comercials, però també la resta del comerç de la ciutat, que es reflecteix en
dades concretes, de quan la Sra. Ballarín era responsable de l’àmbit. Precisa que en
els Consells de Comerç i Consum es pot parlar durant una hora sencera sobre el
comerç sense que, ni una sola vegada, surti el top manta, ni es proposi cap iniciativa
per pal·liar aquesta activitat tan perjudicial per al comerç de la ciutat. I,
contràriament, es posen impediments als comerciants i als restauradors.
Finalment, addueix que el top manta no només suposa un problema per al comerç
sinó també per a la seguretat. Al·ludeix, en aquest sentit, que en els darrers
altercats entre venedors ambulants i la guàrdia urbana hi va haver cinc ferits.
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El Sr. Mulleras fa notar que el grup municipal Demòcrata presenta una proposta
gairebé calcada a la que el seu grup va presentar a la sessió de la comissió
d’Economia del mes passat, a la qual el grup proposant i el d’ERC van votar en
contra.
Considera, per tant, que demostren una vegada més la seva incoherència i el seu
sectarisme ideològic. Així, davant de la incoherència del grup Demòcrata, avança que
el seu grup respondrà altrament, i enfront del seu sectarisme ideològic, que va
impedir que s’aprovés aquella proposta, els respondran amb suport al comerç, i per
això votaran a favor d’aquesta proposició.
Confirma que les úniques novetats que el govern municipal ha aportat a les
campanyes de Nadal han estat la reducció de l’enllumenat, l’eliminació de la pista de
gel de la plaça Catalunya i substituir-la per la fira dels amics de la Sra. Colau, que
fan activitats tan profitoses per al comerç i la imatge de la ciutat com les que
serveixen per rebutjar el turisme, fomentar el marxisme, per publicitat dels
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La Sra. Ballarín discrepa amb l’afirmació que es fa en la proposició que els darrers
tres anys hi hagi hagut una tendència continuada al decreixement de la campanya
nadalenca. Reconeix, però, que entre el 2011 i 2015, en uns moments de greu crisi
econòmica, el comerç de Barcelona hauria hagut de tenir molt més suport.
Igualment, diu que van comprovar que a l’inici del present mandat, durant l’etapa
del comissionat Manuel Ortega, es van posar de manifest els prejudicis sobre el
comerç i el consum, tal com el seu grup va denunciar i va aconseguir revertir, primer
des de l’oposició i, posteriorment, en assumir aquest àmbit durant la seva estada al
govern.
Destaca que el 2015 el seu grup va liderar, de la mà del sector, l’oposició contra les
retallades de l’enllumenat nadalenc que el govern de la ciutat va plantejar, tant
d’hores com del nombre de carrers. Constata que enguany hi ha 242 hores
d’il·luminació, repartides en 44 dies, per sobre encara del que estableix la normativa
de la Generalitat.
Fa avinent que el 2016, any en què el grup Socialista va entrar al govern, hi va
haver un augment d’un milió d’euros a l’Àrea de Comerç, un increment automàtic del
17% del pressupost, que han anat augmentant amb els superàvits de la Segona
Tinència d’Alcaldia. Afegeix que el mateix any, el comerç de proximitat va poder
disposar d’una campanya de comunicació i promoció pròpia anomenada “L’autèntic
paper del Nadal”, amb un espectacle molt reeixit d’encesa de llums al Paral·lel, amb
concurs d’aparadors, promoció d’activitats fetes per entitats comercials, actes a la
plaça de Catalunya, vinculant el comerç i valors barcelonins en plena coordinació
amb els Districtes, l’Àrea de Cultura i els serveis municipals implicats.
Confirma que van voler aprofitar l’experiència adquirida per fer una campanya de
Nadal encara millor enguany i adaptant-se a la conjuntura actual, motiu pel qual van
proposar de fer l’encesa de llums des de la Rambla, alhora que van preparar una
campanya de comunicació del Nadal reforçant, a més del comerç dels barris, els
eixos de vendes adreçats als visitants i que estan patint el descens d’afluència
turística dels darrers mesos. Subratlla que tot això ho van fer de la mà del sector,
que va manifestar que no estava gens d’acord amb el trencament del govern
municipal perquè treballava molt a gust amb els responsables municipals de l’àmbit
del comerç.
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zapatistes, que qualifica irònicament de molt modern i eficaç per atraure el consum i
el turisme.
Remarca que una part important del comerç i del turisme a Barcelona, i inclou el PP,
volen una ciutat que sigui a la Champions del comerç internacional, i no consideren
que l’actual campanya de Nadal d’aquest ajuntament estigui a l’altura d’això, i més
aviat fomenta tot el contrari.
Reclama, doncs, un enllumenat nadalenc, un pessebre i uns arbres de Nadal,
guarniment de l’espai públic i incentius al comerç de proximitat que apropin
Barcelona a les grans ciutats europees i mundials com París, Londres o Nova York.
Ratifica que la campanya de Nadal és bàsica per al comerç de la ciutat, i confirma
que la reivindicació del sector en aquest sentit s’ha fet escoltar sobretot enguany,
atès que s’ha vist perjudicat per la reducció del consum intern i del turisme pels
motius que tots coneixen, així com també per la proliferació del top manta, fomentat
pel govern municipal, que paga un milió d’euros a la cooperativa de manters i que
dificulta l’acció de la guàrdia urbana, cosa que atrau manters d’arreu a Barcelona.

El Sr. Ardanuy se suma a l’apreciació que aquest és un Nadal especialment dur i
dolorós, i anuncia el vot favorable a la proposició. Considera que poden treballar per
una campanya de Nadal en què la sostenibilitat tingui relació amb l’eficiència, però
que no impliqui la pèrdua d’il·luminació nadalenca en carrers i places.
Subscriu, igualment, que s’ha d’aprofitar la campanya de Nadal per construir
comunitat amb el comerç de proximitat dels barris, i que pot contribuir a generar
llocs de treball de més qualitat.
Afegeix que també s’han de plantejar que l’època nadalenca està oberta als valors
positius, malgrat que sovintegin els negatius.
El Sr. Colom destaca que el vessant comercial de la campanya de Nadal té un paper
fonamental per al comerç de proximitat, i així ho van manifestar en la presentació de
la campanya d’enguany, i van fer notar que era de continuïtat en molts aspectes,
que millorava i n’incrementava d’altres, i que introduïa canvis i innovació.
Per tant, discrepa amb l’argument que ha disminuït l’activitat, i recapitula que al llarg
dels dos anys i mig que porten de mandat han actuat en diversos aspectes, entre els
quals l’ampliació del període de determinades activitats com ara la fira de la Sagrada
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La Sra. Reguant assenyala que el seu grup no comparteix part de l’exposició de
motius de la proposició, i diu que no entenen que es barregi la promoció econòmica
amb la solidaritat, és a dir, que es vinculi la solidaritat amb els interessos econòmics,
que consideren una perversió del concepte. Diu que, altrament, entenen que la
promoció del consumisme acaba accentuant encara més les desigualtats i, per tant,
la insolidaritat.
Afegeix que l’èmfasi que es posa en aquesta proposició en la pista de gel de la plaça
de Catalunya, que s’inscriu en un model econòmic de ciutat que han denunciat
sistemàticament és un dels altres motius que els impedeixen compartir-la.
Tanmateix, confirma que estan d’acord amb què aquest Nadal és diferent per la
repressió viscuda els darrers mesos, perquè hi ha persones a la presó i altres a
l’exili, i per les persones que avui mateix han estat imputades pel simple fet de
defensar els interessos col·lectius. I aprofita per enviar el suport del grup municipal
de la CUP a totes elles i confirmar que continuaran al peu del canó per aconseguir
treure tothom de la presó.

GASETA MUNICIPAL
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El Sr. Ciurana agraeix els vots favorables a la proposició, i entén que aquest és un
espai de trobada on haurien de ser capaços d’articular consensos.
Replica a la Sra. Reguant que el seu grup no considera que hi hagi una perversió de
conceptes en la proposta, sinó que es tracta d’aprofitar una oportunitat; i fa notar
que de la mateixa manera ho considera l’ajuntament de Sabadell, per posar un
exemple. Per tant, entén que fóra bo que, més enllà de la dialèctica lícita, tothom
veiés els forats d’oportunitat que proporcionen determinades situacions.
Diu que no té intenció de discutir les xifres aportades pel regidor Colom, però indica
que ell disposa de les de la gestió passada, i el convida a asseure’s un dia per
contrastar-les. Això no obstant, creu que s’hauria de preguntar per què les
associacions de veïns dels barris i les de comerciants, els diferents gremis
professionals o la mateixa ciutadania confirmen que l’activitat i l’esperit nadalenc ha
minvat a la ciutat.
Per tant, puntualitza que allò que demanen amb la proposició és un canvi de
tendència i no pas que consolidin el model, que és la línia de l’esmena que el govern
els va proposar. I aprofita per suggerir a l’alcaldessa que s’acosti a París i vegi la
seva il·luminació nadalenca, i remarca que fins i tot han establert línies específiques
d’autobús per visitar-la.
Aprofita per felicitar l’Àrea de Cultura per la iniciativa del pessebre de l’Associació de
Pessebristes al verger del Museu Marès, que entén que es consolidarà els propers
anys.
Finalment, fa referència a la falca publicitària d’aquest ajuntament a la ràdio, on
s’esmenta el “caga tió”, i puntualitza que el correcte és “tió”.
La Sra. Ballarín indica que el seu grup considera que el comerç necessita suport
durant tot l’any, tot i que subscriu que és convenient d’injectar-li una dosi
complementària de vitamines durant la campanya de Nadal; i confirma que amb
aquest plantejament han treballat, juntament amb el sector comercial, durant els
mesos en què han estat responsables d’aquest àmbit, però també abans des de
l’oposició estant.
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Família o la font de Montjuïc i han donat més suport al comerç de proximitat en tots
els barris. Indica que comparant la campanya nadalenca del 2017 amb la del 2014 es
constata un 67% més d’activitats vinculades al comerç de proximitat, passant de siscentes a un miler d’accions; i destaca la participació d’un 58% d’entitats a la fira de
consum responsable i economia social, i posa en valor que han passat de tenir la
plaça de Catalunya tancada per la pista de gel a obrir-la a tothom.
Assenyala que amb la campanya Barcelona Christmas Shopping han incrementat les
transferències a Turisme de Barcelona d’un 40%; igualment, destaca que han
introduït una campanya de promoció del comerç de ciutat “El comerç sona bé”; han
aportat novetats com la campanya “L’autèntic paper del Nadal”, o “Els llums de
Nadal il·luminen el comerç”, en col·laboració amb Barcelona Centre de Disseny i l’Eix
Sarrià.
Reconeix que s’ha reduït d’un 6,8% de quilòmetres la il·luminació nadalenca dels
carrers, però, a canvi, s’ha augmentat més del 27% de les instal·lacions, i més d’un
25% els trams subvencionats.
Per tant, consideren que la proposició se basa en uns arguments totalment falsos i,
per tant, no la poden acceptar.
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Assegura que no saben on caldrà posar l’accent per a la campanya de l’any vinent,
però sí que volen que l’Ajuntament i el sector comercial facin una campanya útil per
a tot el comerç i que, en cap cas, sigui de decreixement.
Per tot plegat, confirma que el seu grup dóna suport a la proposició.
El Sr. Mulleras insisteix en la idea que en un context tan complicat com l’actual
l’Ajuntament ha de donar suport al comerç de proximitat, i hauria de posar més
recursos per millorar la campanya de Nadal.
El Sr. Colom celebra que el grup proposant no els qüestioni el model, i confirma al
Sr. Ciurana que li presentarà els dades de la Taula de Nadal.
Assegura que parlen amb associacions de comerciants i de veïns i coneixen de
primera mà quines són les seves inquietuds, però també que són conscients que el
govern municipal ha treballat per ampliar l’activitat nadalenca a la ciutat,
especialment en les zones que més ho necessiten.
Assenyala que faran una abstenció en aquesta proposició perquè fa tres anys que
mantenen una línia que cada any intenten de millorar.
I per acabar diu que ja resoldran l’error de la falca radiofònica.
El Sr. Ciurana replica que sí que qüestionen el model, ja que ha expressat clarament
que no es tracta de consolidar-lo sinó de canviar-lo; per tant, confirma que la seva
apreciació de la manera com aquest ajuntament ha d’aproximar-se a les festes de
Nadal és radicalment diferent a la que ha exposat el regidor Colom.
S’aprova aquesta proposició / Declaració de Grup amb deu abstencions –emeses pels
Srs. Pisarello, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i
Vidal¬– i tres vots en contra –emesos per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant– i vint-isis vots a vots a favor de la resta de membres del Consistori.

2. (M1519/7386) El Plenari del Consell Municipal acorda: 2.- Que el Govern municipal
implementi amb urgència un pla de prevenció, seguretat i atenció social, per garantir
la convivència en el Districte de Ciutat Vella i especialment al barri del Raval. 2.- Que
s'elabori un protocol d'actuació urgent per intervenir en casos d'ocupació il·legal
d'habitatges que provoquen un gran deteriorament de la convivència veïnal i que es
destinin a activitats il·lícites. 3.- Que davant el greu problema de deteriorament de la
convivència que està ocasionant l'ocupació il·legal d'habitatges en diversos barris de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona insti al Congrés dels Diputats a impulsar una
reforma legal que doti d'instruments legals àgils per al desallotjament d'habitatges
ocupats il·legalment.
La Sra. Mejías alerta que el fenomen de l’ocupació il·legal d’habitatges a Barcelona es
comença a estendre per tots els barris, i la situació més greu és la que es produeix a
Ciutat Vella, però també als Districtes de Nou Barris o Sant Andreu.
Fa referència a què actualment hi ha diferents modalitats d’ocupació dels edificis, i
posa com a exemple el cas d’una família que va marxar de vacances l’estiu passat i,
en tornar, es va trobar la casa ocupada, i els cossos de seguretat i a la justícia els
van girar l’esquena. Igualment, fa notar que molts edificis deteriorats pel pas del
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La Sra. Homs lamenta haver de continuar parlant d’aquest assumpte quan ja fa
molts mesos que veïns i veïnes i diversos grups polítics van informar al govern de la
ciutat, i al Districte de Ciutat Vella, de la situació al barri del Raval i els alertaven que
se’ls escapava de les mans.
En aquest sentit, fa avinent que el seu grup, que ha exercit el govern de la ciutat,
sap com n’és de difícil gestionar la droga i l’incivisme en un districte com Ciutat
Vella, i que no sempre és possible arribar als objectius fixats. Precisa que la seva
lluita era per deixar d’estigmatitzar el barri del Raval i que fos conegut pel seu
patrimoni veïnal, comunitari, d’oferta cultural i que esdevingués un barri tan digne
com qualsevol altre de la ciutat. Tanmateix, ara, molts problemes que s’hi havien
reduït a la mínima expressió han tornat a aflorar, i retreu al govern que trigués dos
anys a posar-s’hi, de manera que la situació se’ls ha escapat de les mans.
Observa que la Sra. Mejías feia referència a altres Districtes de la ciutat, però
considera que el Raval és un lloc idoni per posar en marxa les polítiques a fi de
traslladar-les, a posteriori, a altres territoris urbans.
Reconeix, però, que s’han fet intervencions remarcables de la guàrdia urbana als
carrers d’en Roig i de l’Om, que han permès de controlar una mica la situació en
aquests indrets i en altres llocs del Raval on els narcopisos repunten amb força.
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temps on viuen persones grans, o alguns de buits arran de plets entre la propietat,
són ocupats per grups organitzats que dificulten la convivència i la vida de les
persones que hi resideixen.
Esmenta, també, les actuacions per part de màfies organitzades, que s’han dedicat a
extorquir famílies vulnerables, en situació de dificultat, cobrant-los lloguers o
revendes de pisos dels quals no en tenen cap títol.
Consideren que és urgent acabar amb aquestes situacions a la ciutat, motiu pel qual
aquesta no és la primera iniciativa que presenta el seu grup per lluitar contra les
ocupacions il·legals d’habitatges, més encara quan s’ha comprovat que molts estan
dedicats al narcotràfic i a la venda il·legal d’estupefaents. Per aconseguir això,
remarca que s’ha de començar per la voluntat política del govern municipal de fer
accions que donin a entendre que posen alguns recursos a disposició de les persones
afectades per ocupacions il·legals.
Precisa que per això han demanat al govern que elabori un pla de prevenció,
seguretat i d’atenció social i, així, d’una banda, prevenir l’ocupació habitatges
deteriorats posant en marxa els plans de rehabilitació, que es posi l’ocupació en
coneixement dels propietaris; d’altra banda, incrementar la seguretat en alguns
barris on l’ocupació il·legal està generant enormes problemes de convivència; i,
finalment, implementar mesures d’atenció social que donin resposta per part del
govern de la ciutat a les persones vulnerables, com ara que puguin accedir a un
habitatge en condicions dignes, i evitar que siguin víctimes de màfies. Afegeix que
també reclamen un protocol d’actuació urgent contra activitats il·lícites.
Tanmateix, subratlla que allò realment essencial és impulsar reformes legals, ja que
ara com ara la llei i la justícia giren l’esquena a les persones a les quals es vulnera el
dret a la propietat i que s’enfronten a enormes dificultats per trobar eines legals i
judicials per revertir les situacions d’ocupació il·legal. En aquest sentit, demanen al
govern de la ciutat que se sumi a iniciatives impulsades al Congrés de Diputats per
obtenir procediments àgils per acabar amb aquesta mena de situacions, sobretot
quan els habitatges ocupats es dediquen a activitats il·legals com és la venda
d’estupefaents.
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El Sr. Coronas observa que aquesta proposició, que de certa manera ja es va
presentar el setembre, tracta d’un assumpte que encara no està resolt, i subscriu
que cal una actuació immediata en els habitatges de titularitat municipal al Districte
de Ciutat Vella.
Remarca que fa més de dos anys que els veïns dels carrers Riereta, de la Cera, d’en
Roig o Picalquers relaten escenes molt dures, mentrestant, el govern de la ciutat s’ha
anat espolsant la responsabilitat del damunt traslladant la culpa de la situació als
mossos d’esquadra i a la Generalitat.
Això no obstant, reconeix que les darreres setmanes s’han produït actuacions fermes
al barri per acabar amb màfies que es dediquen al narcotràfic.
Diu que els sembla paradoxal, però, que un govern que es defineix d’esquerres
sovint circumscrigui aquesta problemàtica, que és social, només a l’àmbit purament
policial.
Constata que al Raval hi ha problemes de drogues, de delinqüència i de seguretat i,
també, un problema de drets no atesos com és el dret a la salut, a l’habitatge i a la
convivència.
Precisa que el seu grup ha formulat una esmena a la proposició de Ciutadans en el
sentit que consideren que la llei que aquest grup demana que el Congrés tiri
endavant ha de vetllar, també, pels tres drets fonamentals no atesos que acaba de
citar; i, per tant, que hi ha d’haver uns protocols d’actuació que els garanteixin. I
afegeix que s’ha de diferenciar un propietari o persona física d’un gran tenidor, ja
que no és ben bé el mateix ocupar un habitatge municipal o d’una persona física que
fer-ho en un habitatge propietat d’un banc o un altre gran tenidor.
Considera que hi ha tres maneres d’afrontar el problema; una és excusar-se en
altres administracions i no resoldre’l, que és el que ha fet el govern fins ara; una
altra és la que planteja Ciutadans i es l’enfocament únic des del punt de vista de la
seguretat; i una tercera és l’abordatge integral de la problemàtica, que és el que
defensa el seu grup.
Avança que votaran a favor de la proposició perquè els han acceptat l’esmena.
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Concreta, però, que la darrera intervenció al carrer Sant Gil va ser el juliol, o que en
l’eix que abasta els carrers de Riereta, Vistalegre, Reina Amàlia, Salvador i de la Cera
és una zona on s’han fet intervencions escasses i on, fins i tot, els veïns van haver
de tapiar un local pel seu compte, un fet insòlit i inadmissible.
Retreu al govern, per tant, la seva manca de voluntat política i d’acció, i entenen que
aquest govern té una manera de fer les coses que els sembla perillosa fins i tot, com
ara permetre que s’eternitzin ocupacions il·legals, com molt bé exemplifica el cas del
carrer de Robador 43, i denuncia que és vergonyós i lamentable que un edifici de
propietat municipal que havia de ser en règim de lloguer assequible es mantingui
ocupat per un grup proper al govern municipal. I afegeix que també és inacceptable
que hi hagi pisos del PMH ocupats perquè no s’ha interposat la denúncia pertinent en
el termini de setanta-dues hores per fer efectiu el desallotjament.
Critica que tot això és una injustícia envers les persones que fan les coses ben fetes
per optar a lloguers assequibles; i remarca que les ocupacions il·legals deterioren la
convivència i qüestionen la legitimitat de la propietat. Defensa, per tant, que qui
tingui un habitatge el pugui gaudir, però també que els qui el necessiten puguin
accedir-hi pels procediments reglats habituals.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

El Sr. Fernández Díaz recorda, pel que fa als narcopisos del Raval, que el 13 d’agost
passat el seu grup va fer costat als veïns en la reclamació d’un pla de xoc i
transversal de serveis socials i policials, coordinadament de la guàrdia urbana i els
mossos d’esquadra, i així ho van traslladar en diverses iniciatives que van presentar
en comissió.
Reitera que el pla de xoc pretenia dos objectius, d’una banda, la convivència i
l’atenció a les persones que més ho necessiten, de manera que havia de ser un pla
contundent i continuat atesa la passivitat i la inacció del govern, que donava com a
resposta que la degradació del Raval estava motivada per l’existència de pisos buits,
la presència d’especuladors, i pels pisos turístics. Això no obstant, subratlla que
l’incivisme, la inseguretat i la passivitat de l’Ajuntament han incidit molt
negativament en la situació del Raval i la proliferació de narcopisos.
Posa en relleu l’increment de les ocupacions irregulars a Barcelona, que segons les
dades que ha facilitat el govern ha estat d’un 66% els divuit darrers mesos; però
entén que hi ha una altra dada molt rellevant en l’enquesta de victimització i és que
els conflictes veïnals generats pels ocupes s’han incrementat d’ençà que governa la
Sra. Colau d’un 60%, i ha passat de ser el novè problema per als veïns de la ciutat a
ser el cinquè.
En conseqüència, reitera que cal actuar sense complexos i amb contundència contra
aquestes ocupacions irregulars. En aquest sentit, assenyala que el seu grup va
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La Sra. Andrés reconeix que el Raval necessita un pla d’intervenció integral i que l’ha
necessitat històricament, i en aquest sentit han treballat els governs que s’han
succeït, amb maneres i perspectives diferents per fer una tasca de regeneració
urbana i social enfocada a resoldre la problemàtica social del barri i de la resta de
Ciutat Vella. Remarca que es tracta del centre de la ciutat, amb una zona comercial
molt important, que acull infraestructures turístiques i és un lloc de referència per a
la ciutadania i per als visitants i, sobretot, ha de ser un Districte per viure-hi, i en
aquest sentit i amb aquest objectiu ha actuat l’Ajuntament fins ara.
Indica, quant a la problemàtica de l’habitatge, que es troben amb què la generada
pels pisos turístics no ha estat resolta; mentre que reapareix l’antiga problemàtica,
però també nova perquè es produeix amb més intensitat, dels pisos que s’empren
per al tràfic de drogues i altres activitats il·legals, els anomenats narcopisos.
Assenyala que cal voluntat política per abordar aquesta situació, i no es pot deixar
tot a mans de la intervenció policial, ni excusar-se en una nova normativa per
treballar en aquest aspecte. Confirma que aquest ajuntament disposa de protocols
pel que fa a les propietats municipals, que estableix que s’ha d’actuar en quarantavuit hores, i que contribueixen a poder actuar amb més agilitat; altrament, alerta
que el govern corre el risc de caure en la complaença per l’acceptació social de les
ocupacions, però adverteix que no totes són acceptables. I entén que és segur que
les màfies que actuen en aquest barri ho fan emparades i aprofitant-se de
l’acceptació social de l’ocupació. En aquesta línia, posa com a exemple l’ocupació del
carrer de Robador 43, un edifici destinat a allotjaments de lloguer social i amb
l’objectiu de contribuir a la regeneració urbana i social del barri.
Avança el suport del seu grup a la proposició, entre altres motius perquè quan han
estat al govern municipal han treballat molt en aquests barris, i perquè volen trencar
la dinàmica de no distingir les ocupacions que no són tolerables de cap manera, però
que no s’han d’abordar només des de l’àmbit policial sinó a partir de la intervenció
integral al barri.
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promoure la creació de l’oficina antiocupes per donar assessorament a veïns i
propietaris, per assistir els seus drets i garantir la convivència, i que malgrat que es
va aprovar no ha tirat endavant. Afegeix que, altrament, el Pla d’Habitatge que es va
aprovar amb el suport dels grups Demòcrata i de Ciutadans reconeixia drets, fins i
tot, en determinades ocupacions irregulars d’habitatges socials.
Per tot plegat, avança que el seu grup votarà a favor de la proposició, però
puntualitza, quant a la demanda d’instar el Congrés de Diputats a presentar una
proposició de llei, que ja està en tramitació i, fins i tot, ja ha acabat el tràmit de
presentació d’esmenes.

El Sr. Ardanuy comparteix la diagnosi feta pel grup proposant així com moltes de les
reflexions que aquí s’han fet.
Diu que és conscient que l’Ajuntament té al seu abast la majoria d’instruments per
abordar aquesta problemàtica tan diversa, el primer dels quals la competència de
garantir la convivència en un territori, en aquest cas especialment el barri del Raval,
i de poder actuar d’ofici per controlar els problemes de convivència, i també pot
actuar des del vessant social per evitar i intentar revertir la fractura.
Afegeix que hi ha molt de camí per córrer quant a una actuació coordinada amb
mossos d’esquadra i la judicatura pel que fa al tràfic d’estupefaents.
Entén, doncs, que el govern ha de posar en el centre de les seves prioritats
l’abordatge d’aquestes qüestions.
La Sra. Pin avança l’abstenció del grup de govern en aquesta proposició. Indica, com
ja va fer saber al grup proposant, que estan d’acord amb els dos primers punts de la
iniciativa, i precisa que d’ençà del juliol que estan treballant en la implementació d’un
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La Sra. Rovira posa de manifest que en la proposició es barregen diverses qüestions,
d’una banda, les ocupacions en pisos buits al Districte de Ciutat Vella, que es
relaciona amb el circuit del tràfic d’estupefaents. D’altra banda, apunta que també
s’hi barreja la situació socioeconòmica del veïnat del Districte i la manca de garantia
de drets per part de l’administració pública, especialment d’aquella part de la
població més vulnerable i en pitjors condicions econòmiques.
Per tant, afirma que no comprenen que tot això hagi d’anar junt i que tingui un
mateix abordatge i una mateixa solució.
Fa avinent que el seu grup sempre ha defensat que els habitatges són per viure-hi i
que no hi hauria d’haver habitatge buit a la ciutat, així com uns preus tan elevats
que no garanteixin el dret fonamental a l’habitatge. En conseqüència, confirma que
continuen defensant les ocupacions dels habitatges buits com un instrument
necessari per assegurar un dret que l’administració pública no garanteix a dia d’avui.
D’altra banda, assegura que són conscients que hi ha ocupacions que serveixen per
generar un circuit d’entrada d’estupefaents als districtes i que resulta evident que té
una altra mena d’abordatge, que ha d’anar a l’origen d’entrada d’aquestes
substàncies a la ciutat, però no atacant les persones que les distribueixen, en molts
casos per poder sobreviure únicament. Precisa, doncs, que s’ha d’establir per a
aquests casos un pla de xoc integral que inclogui la seguretat, la salut, la intervenció
dels serveis socials.
En conseqüència, constata que la proposició intenta incloure molts aspectes diferents
que a parer del seu grup cal tractar per separat, i per això avança que hi votaran en
contra.
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La Sra. Mejías qüestiona, com ha dit la Sra. Pin, que el problema se solucioni amb un
pla de xoc contra l’especulació.
Fa notar que, justament, no es tracta d’un problema d’especulació; i assenyala que
el regidor Coronas ha dit que no estava resolt malgrat les nombroses iniciatives
presentades per gairebé tots els grups municipals.
Diu que l’assumpte no s’ha resolt justament per la qüestió que apuntava la Sra.
Andrés, i és que el govern ha fet una acceptació social de l’ocupació il·legal com un
aspecte de modernitat. Adverteix, però, que això ja no és modern sinó que ha
esdevingut un problema de convivència gravíssim en molts barris de la ciutat, el més
greu de tots al Raval, on la situació és crítica i ha escapat de les mans del govern de
la ciutat. Fa notar que tot això no es pot resoldre dient que Barcelona és una ciutat
on s’ha de venir a especular i cal actuar.
Puntualitza que els cossos i forces de seguretat no disposen d’eines legals per actuar,
no disposen de protocols, i per aquest motiu reclamen una reforma legal i
procediments àgils; altrament, el govern municipal es nega a admetre que ha fet una
acceptació social de l’ocupació il·legal que és, justament, el que les reformes legals
que el seu grup insta a fer pretenen evitar.

36
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9a49-54ac-8320-2724

pla de xoc, en el qual fins ara han invertit més de cinc-cents mil euros. Per tant,
nega, com ha dit el Sr. Coronas, que el govern s’espolsi les responsabilitats del
damunt.
Precisa que el pla de xoc inclou mesures de caire social per intervenir en l’àmbit de la
salut; i retreu a la Generalitat que no hagi esmerçat ni un sol euro fins ara, però
confia que amb un nou govern puguin col·laborar més eficaçment.
Justifica com un altre motiu per a l’abstenció que entenen que la proposició fa
referència a l’ocupació d’habitatges buits i, en aquest sentit, consideren que allò que
cal és anar a l’arrel de la situació, que no és altra que evitar l’existència d’aquests
pisos buits en benefici de l’especulació; i remarca que aquesta és una de les causes
que provoquen la situació que es viu al Raval, com també en d’altres zones de la
ciutat. Assenyala que això implica acceptar que s’ha de limitar l’especulació, els
beneficis que els grans grups financers treuen de comprar habitatges i expulsar-ne
els veïns per, moltes vegades, deixar-los buits i amb cap intenció de donar-los un ús.
Posa en relleu que només anant a les causes de l’existència de tants pisos buits amb
finalitat especulativa podran evitar les ocupacions delinqüencials.
Pel que fa a la proposició de llei de què es parla en la proposició, fa notar que no es
té en compte les famílies en situació de vulnerabilitat.
Adreçant-se a la Sra. Mejías, replica l’argument que els cossos i les forces de
seguretat giren l’esquena als veïns afirmant que, contràriament, treballen molt
intensament al barri del Raval des de fa anys, i justament els dos darrers han
incrementat la seva actuació. Concreta que els darrers quatre anys hi ha hagut
trenta-quatre operacions policials en delictes contra la salut pública, vint-i-vuit de les
quals els darrers dos anys. Afegeix que avui mateix s’ha fet una altra entrada al
Districte de Sant Martí pels mateixos motius.
Recapitula, per tant, que el govern té un pla de xoc en marxa, i confia de poder-lo
aplicar amb la participació dels grups municipals, per abordar la problemàtica del
tràfic de drogues, que requereix la implicació d’altres administracions. Això no
obstant, reitera que no poden avalar una política que posi en risc les famílies en
situació de vulnerabilitat i que no vagi a l’arrel del problema que suposen els
habitatges buits.
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Retreu al govern la responsabilitat que tindrà, si no se suma a la proposta, d’haver
cronificat el problema, que cada dia que passi s’agreujarà.
Posa de manifest que en les intervencions s’ha parlat d’un circuit d’entrada dels
estupefaents per al tràfic, i cal una solució urgent que demana política, eines legals i
dotar de mitjans els cossos i forces de seguretat, a més dels plans d’ajuda social a
les persones afectades per les màfies i per situacions de vulnerabilitat de les quals
altres en treuen profit; i fa referència molt especialment als veïns del Raval que
pateixen situacions d’insults i amenaces per part dels ocupants il·legals dels
habitatges i que deterioren greument la convivència als edificis.
Considera, per tant, que el govern de la ciutat ha de fer un esforç per posar voluntat,
mitjans i entendre que el problema no se solucionarà apel·lant a la voluntat de lluitar
contra l’especulació, sinó altres mitjans com els que proposa el seu grup amb
aquesta iniciativa.
El Sr. Coronas observa que no estan en un guió de la sèrie Narcos, ni la regidora
Mejías és una agent de la DEA; això no obstant, diu a la Sra. Pin que hi ha coses que
no es poden acceptar com el fet que hi hagi edificis de propietat municipal que
haurien de tenir un ús com a habitatge social i que a hores d’ara no tenen aquesta
funció.
Considera que acceptar l’ocupació com un mal menor és defugir absolutament les
responsabilitats de les administracions.
La Sra. Andrés reitera que s’ha de treballar amb un pla integral a fi de revertir
l’acceptació social de l’ocupació que facilita l’existència de les xarxes delinqüencials.

La Sra. Mejías incideix en què la novetat és aconseguir que el Congrés de Diputats
faci una reforma legal, a la qual confia que se sumin tots els grups amb
representació parlamentària.
S’aprova aquesta proposició / Declaració de Grup amb divuit abstencions –emeses
pels Srs. Pisarello, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i
Vidal¬, i també dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Homs,
Fandos i Rognoni– i tres vots en contra –emesos per les Sres. Lecha, Rovira i
Reguant– i divuit vots a vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el
nou redactat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Que el Govern municipal implementi amb
urgència un pla de prevenció, seguretat i atenció social, per garantir la convivència
en el Districte de Ciutat Vella i especialment al barri del Raval. 2.- Que s'elabori un
protocol d'actuació urgent per intervenir en casos d'ocupació il·legal d'habitatges que
es destinen a activitats il·lícites i que provoquen un gran deteriorament de la
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La Sra. Pin puntualitza que el govern no diu que l’abordatge s’hagi de fer només des
de la perspectiva de l’especulació, i suggereix a la Sra. Mejías que es llegeixi el pla
de xoc, i li recorda que el seu grup participa en la comissió de seguiment on es
brinda tota la informació de les actuacions en matèria de salut, seguretat i espai
públic.
Finalment, confirma que l’edifici de Robador 43 fa setmanes que està en obres per
esdevenir habitatge social.
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convivència veïnal. 3.- Que davant el greu problema de deteriorament de la
convivència que està ocasionant l'ocupació il·legal d'habitatges en diversos barris de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona insti al Congrés dels Diputats a impulsar una
reforma legal que doti d'instruments legals àgils per al desallotjament d'habitatges
ocupats il·legalment, I que incorpori protocols d’actuació, tant des del punt de vista
de prevenció i seguretat, com d’atenció social per aquells casos en que sigui
necessari.
Del Grup Municipal PSC:

La Sra. Andrés agraeix, d’entrada, les aportacions dels grups Demòcrata, de
Ciutadans i del PP a la proposició, així com les converses mantingudes amb el grup
d’ERC i del mateix govern.
Precisa que amb aquesta iniciativa demanen que el govern intensifiqui les accions
perquè la Generalitat reconegui i pagui el deute que té amb la ciutat pel que fa al
desplegament i el sosteniment de les escoles bressol. Indica que aquesta demanda
d’intensificació inclou accions jurídiques, tal com han fet alguns ajuntaments que han
presentat demandes i ja tenen sentències favorables. I afegeix que també demanen
que faci accions polítiques en la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat i, també,
amb el grup que s’apunta que governarà la Generalitat, el PDeCat, amb el qual el
govern està negociant el pressupost municipal, i reclamen que posi la condició del
reconeixement del deute en matèria d’escoles bressol damunt la taula en aquesta
negociació.
Fa avinent que també demanen en aquesta proposició una avaluació de com ha
funcionat el sistema de tarifació social de les escoles bressol. Indica que es tracta
d’un compromís que va adquirir el govern municipal, del qual el seu grup formava
part, en la comissió de Drets Socials, on va dir que avaluaria el sistema un cop
passat el període de matriculació.
Apunta que, arran de valoracions fetes pel seu grup, han entès que cal, d’una banda,
mantenir el preu de les escoles bressol per a totes les famílies en general i, a partir
d’aquí, fer un escalat de preus de manera que les famílies que tenen menys també
paguin menys, i que això no perjudiqui la resta de famílies, sense necessitat de
recórrer a bonificacions que posteriorment impliquen un descompte en els cent euros
mensuals de renda infantil garantida.
Remarca que aquesta ha estat la trajectòria de Barcelona d’ençà de l’inici del model
d’escoles bressol que es va iniciar amb un govern conjunt del PSC i d’ICV-EUiA.
La Sra. Rognoni agraeix en primer lloc les transaccions acceptades en aquesta
proposició, cosa que possibilita que puguin donar-li suport.
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3. (M1519/7392) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1.- Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï les accions polítiques i legals per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la quantitat econòmica referent al deute de la
Generalitat per la xarxa d'escoles bressol que en compliment de les seves
competències haurien d'haver transferit a Barcelona des del 2012 fins l'actualitat. 2.Que aquesta xifra formi part del deute de la Generalitat vers l'Ajuntament de
Barcelona, s'incorpori a la propera Comissió Bilateral entre la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i es faci pública.
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La Sra. Barceló agraeix a la regidora Andrés les converses que ha mantingut amb els
grups municipals a fi d’assolir el màxim consens en aquesta proposició.
Observa que el seu grup va presentar una proposta molt similar en comissió el juliol
passat, que va ser aprovada, però a dia d’avui encara no han constatat cap canvi.
Posa de manifest que moltes famílies estan vivint una realitat com la que posa com a
exemple, la d’una mare autònoma, un pare amb un contracte en una empresa, i que
cadascun guanya anualment, aproximadament, vint-i-un mil cinc-cents euros, i
paguen per portar la seva filla a l’escola bressol 330 euros mensuals, quan el curs
anterior en pagaven 289. Indica que aquest increment és responsabilitat de les
administracions públiques, de la Generalitat i de l’Ajuntament. Precisa que la
Generalitat tenia el compromís de pagar un terç per cada plaça d’escola bressol
pública, que ha anat reduint cada vegada més fins arribar als zero euros
d’assignació. I afegeix que les retallades han provocat que vint mil alumnes hagin
d’estar en barracons.
Adverteix, igualment, que el govern municipal té la tendència d’excusar-se en la
responsabilitat del govern de la Generalitat, i li fa avinent que quan s’aposta per un
canvi ha de ser per millorar i no per empitjorar, com ha estat el cas que amb la
tarifació social s’ha perjudicat molt les famílies de classe mitjana, que són el motor
de l’economia a la ciutat.
Recorda novament que el seu grup va proposar en comissió el juliol passat, i que
malgrat que va ser aprovada i el govern hi va incorporar esmenes, no s’ha
materialitzat. Els retreu, doncs, que els hagin mentit, sobretot pel perjudici que
s’està causant a la classe mitjana.
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Recapitula que la situació arrenca el 2012 del dèficit extrem i l’exigència molt rígida
per part del govern de l’estat a les administracions de mantenir un sistema de dèficit
concret; indica que el Conseller d’Economia d’aleshores només va poder arribar al
2,3 quan l’exigència era de l’1,5 del PIB. Recorda que aquell any, a la reducció del
dèficit cal sumar-hi el que va deixar de percebre la Generalitat, gairebé sis mil
milions d’euros. Altrament, posa en relleu la bona gestió i el superàvit de
l’Ajuntament en aquells moments, cosa que va permetre la priorització per poder fer
front a la despesa de les escoles bressol i evitar que les famílies es veiessin
afectades, i va afegir la despesa al deute que tenia contret la Generalitat.
Assenyala que en la reunió del 3 d’abril de 2014 de la Comissió no permanent
d’estudi del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona es
va presentar un informe específic d’educació –i aprofita per recomanar als grups que
se’l llegeixin, especialment la part que fa referència a inversions–. Destaca que
aquest ajuntament, d’acord amb un criteri de priorització, va fer, a més a més, la
despesa, a compte del deute amb la Generalitat, per a les inversions en les escoles
Univers i Mediterrània, en beques menjador i en tots els aspectes que calia a fi que
l’educació estigués en primer pla.
Assenyala que el seu grup no creu que la judicialització entre administracions sigui la
millor manera de resoldre la situació, i en aquest sentit van presentar una esmena,
que va ser acceptada.
Quant a la tarifació social, reconeix que no pot ser que recaigui en les famílies a
partir d’un determinat de renda, i que en molts casos els suposa un esforç que les
posa en risc de pobresa; i, per tant, demana que no els facin recaure al damunt
aquest cost social.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

Reclama al govern que revisi els criteris de tarifació social, especialment en els casos
en què es produeix un canvi a les famílies; i insisteix a demanar que no empitjorin
allò que no han estat capaços de millorar.

El Sr. Fernández Díaz confirma el vot favorable a la proposició del grup del PSC, el
qual ha admès algunes observacions del seu grup. Lamenta, però, que no s’hagi
presentat abans, i recorda que el grup del PP, el juliol de 2015, just en iniciar-se el
mandat, va presentar una iniciativa amb què proposava la reclamació al govern de la
Generalitat d’aquest deute.
Puntualitza, igualment, que el grup proposant formava part del govern de la ciutat
quan es van presentar diverses iniciatives en aquest mateix sentit, especialment del
seu grup, que novament no va obtenir el suport del grup del PSC, com tampoc en el
cas en què amb la seva abstenció va permetre que el 2015 tiressin endavant els
pressupostos del govern Trias, i en el qual no s’incloïen les quantitats que ara
reclamen a la Generalitat.
Concreta que aquest ajuntament actualment aporta el 74% del cost de les places
d’escola bressol, i les famílies el 26% restant, mentre que la Generalitat no aporta ni
un sol euro d’ençà del 2012. Afegeix que l’actual govern municipal va aprovar una
nova tarifació de les escoles bressol incorporant deu trams nous de renda, cosa que
perjudicava clarament les classes mitjanes, a les quals fa pagar entre tres-cents i
quatre-cents euros mensuals, cosa que suposa un increment d’entre 41 i 106 euros
mensuals per plaça d’escola bressol.
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La Sra. Benedí expressa l’acord del seu grup amb què cal continuar treballant per
eixugar el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament pel que fa a les escoles bressol;
i remarca que aquesta també ha estat una prioritat de la Conselleria d’Economia,
amb el vice-president Junqueras al capdavant, i per al qual exigeixen l’alliberament,
com també ho fan pel Conseller Forn i per Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
Puntualitza que la reducció de les aportacions de la Generalitat a les escoles bressol
ha estat d’un 86%; en conseqüència, apunta que ara cal prioritzar el finançament
d’aquestes escoles, i coincideixen amb la necessitat de garantir un model de
finançament que permeti desenvolupar i ampliar el sistema d’igualtat, i la certesa
empírica que l’educació 0-3 és una eina de política igualadora i generadora
d’oportunitats.
Assenyala que el seu grup considera que cal un compromís per garantir que als
barris on hi més l’atur i nivells educatius baixos, en què hi ha més població adulta en
risc d’exclusió social i econòmica, cal fer un esforç per evitar que aquestes dificultats
interfereixin en l’educació dels infants i en la seva igualtat d’oportunitats.
Pel que fa al sistema actual de tarifació, reitera, com ja han dit en força ocasions,
que cal revisar-lo, ja que consideren que suposa un greuge comparatiu per a
determinades famílies, algunes de les quals poden canviar la situació econòmica en
el transcurs de l’any escolar. Indica que, en aquest sentit, han presentat al•legacions
als pressupostos municipals perquè l’Ajuntament ajudi a finançar i a repensar els
barems de tarificació social.
Precisa que no estan d’acord amb el punt quatre d’aquesta proposició, ja que és
evident que la Generalitat s’ha de fer càrrec del deute, però mentre això no passi
aquest ajuntament ha d’intentar fer-se càrrec del dèficit. Així doncs, atès que no
queda recollit en la proposició aquest aspecte, anuncia que faran una abstenció.
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Diu que, en resum, es tracta que la morositat de la Generalitat l’estan pagant les
famílies i aquest ajuntament, cosa que li impedeix, com és la seva obligació, de
prestar més serveis i incrementar el nombre de beneficiaris dels serveis públics
propis d’aquest ajuntament.
Per tant, diu que el seu grup dóna suport a aquesta proposició, i confia que aquesta
vegada l’Ajuntament faci d’administració i reclami les quantitats degudes a la
Generalitat, tal com han fet altres ajuntaments de l’àrea metropolitana.
La Sra. Reguant comparteix en nom del seu grup la importància de garantir el
finançament de l’educació de 0 a 3 anys, i entenen que l’accés a les escoles bressol –
també com a mesura de conciliació i de coresponsabilitat de la societat amb els
infants i les seves famílies– hauria d’estar garantit per les institucions públiques.
Remarca que a Barcelona hi continua havent manca de places d’escola bressol, i que
això atempta contra els principis bàsics d’igualtat. Per tant, confirma que en aquest
sentit comparteixen la demanda que la Generalitat faci efectiu el pagament del deute
acumulat al respecte.
Això no obstant, consideren que en la proposició s’entra en un altre debat, que no és
el que haurien d’estar abordant ara mateix, o que en el fons suposa una certa
trampa perquè el debat sobre la tarificació social amaga el debat de fons, que és la
necessitat d’implementar un sistema d’escoles bressol públiques d’accés universal.
Reitera, doncs, que estan d’acord a reclamar el pagament a la Generalitat, però no
amb abordar en la mateixa proposta i amb el mateix debat la tarificació social i, per
tant, avança que faran una abstenció.

La Sra. Ortiz fa avinent que, d’entrada, el govern municipal va celebrar la
presentació d’aquesta proposició del grup Socialista, sumant-se als esforços que des
del principi estan esmerçant per defensar els veïns i les veïnes de la ciutat i,
especialment els infants, defensant l’educació infantil. Remarca que han fet una
defensa política durant dos anys i mig amb les tres Conselleres que s’han succeït;
estan analitzant les accions jurídiques arran de les demandes d’altres ajuntaments; i
han calculat que pot haver-hi un deute d’aproximadament quaranta milions d’euros
amb aquest ajuntament.
Comenta que l’anterior govern assegurava que no els faltaven recursos per afrontar
les aportacions que pertocaven a la Generalitat, obviant que estan sotmesos a la llei
d’estabilitat pressupostària i, per tant, amb capacitats fiscals limitades. I afegeix,
però, que va fer retallades a les escoles bressol, va ampliar les ràtios, va
externalitzar les tres úniques escoles bressol que va obrir i, a més, va reduir les
hores de suport.
Remarca que, altrament, aquest govern en un any ha municipalitzat les tres escoles
bressol esmentades, ha millorat i homologat els sous de les educadores i s’han
ampliat les hores de suport i, per tant, han revertit les retallades del govern anterior.
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El Sr. Ardanuy, després d’anunciar que votarà favorablement, puntualitza que els
anys 2012 i 2013 es partia d’una reducció dràstica dels pressupostos de l’estat, que
va deixar de cobrir l’educació 3-6 del sistema educatiu català, de manera que va
posar a zero qualsevol transferència pel que fa a l’educació 0-3. Precisa que això va
suposar que el sistema educatiu català tingués dificultats per atendre els
compromisos amb els ajuntaments, que van haver de desenvolupar estratègies per
garantir les aportacions.
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La Sra. Andrés entén que l’aposta del seu grup per l’educació 0-3 està fora de dubte,
i es remet al darrer mandat en què van formar part del govern i durant el qual es
van construir 29 escoles bressol noves, i es va doblar el nombre de places a
Barcelona.
Altrament, manifesta que sí que tenen dubtes pel que fa a la capacitat del govern
actual per negociar amb la Generalitat a fi que aboni el deute a aquest ajuntament.
En aquest sentit, reconeix que s’han fet moltes gestions durant aquests darrers dos
anys, però la realitat és que l’aportació de la Generalitat per al finançament de les
escoles bressol és de zero euros.
Afirma que troben molt pertinent introduir la tarifació social, tal com demostra que la
van defensar en el darrer pressupost del govern Trias, però tenint molt clar que no
són les famílies que han d’assumir el cost del que deixa d’aportar la Generalitat.
Reconeix que altres ajuntaments fan el que apunta la Sra. Ortiz, però fa notar que
no tenen la capacitat financera d’aquest.
Assegura que no estan parlant de gravar les famílies riques, sinó que es tracta de
famílies treballadores que han vist incrementats els preus de les places d’escola
bressol dels seus infants. I remarca que tenen molt clar que les famílies han de
pagar en funció de la renda, però que no vegin incrementat el preu de l’escola
bressol, i que qui menys té pagui menys.
Replica, finalment, que sí que van fer coses durant el mandat anterior amb el grup
de CiU, i esmenta la millora de les bonificacions, del 70 al 90% i del 90% a la
gratuïtat; i remarca que això va ser una proposta del grup Socialista precisament
perquè les famílies hagin d’assumir un cost cada vegada menor en l’educació 0-3,
perquè creuen fermament que el dret a l’educació comença des del naixement i
tothom ha de tenir les mateixes oportunitats.
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Considera, doncs, que queda ben palès el compromís de l’actual govern de la ciutat
en defensa l’educació infantil, tal com demostren els 42 milions d’euros de
finançament que ha posat en solitari aquest ajuntament, i 18 milions aportats per les
famílies.
Diu que els sorprèn que la proposició, que en principi era per defensar els interessos
de Barcelona, hagi acabat sent pactada amb els grups que han retallat l’educació
infantil, el PDeCat i el PP.
Pregunta a la Sra. Andrés si accepta el que ha dit la regidora Rognoni, si considera
justificable que digui que no tornaran a reclamar el deute a la Generalitat fins que
aquesta administració no obtingui un bon finançament. I inquireix si realment és això
el que defensa el grup Socialista per a la ciutat.
Posa en relleu que el PSC exigeix en aquesta cambra el contrari del que fa allà on té
alcaldies; que la tarifació social és un invent progressista i que aquesta formació la
va liderar a Terrassa, on es paga una quota més alta que a Barcelona amb un tram
de renda inferior; i el mateix passa a Sabadell.
I afegeix que la mateixa reflexió la fa al grup d’ERC, que en altres municipis no
s’exclama per la progressivitat.
Recorda que el govern municipal es va comprometre a avaluar el sistema per fer-lo
progressiu amb la voluntat de rebaixar el conjunt de preus, però mentre no obtinguin
el finançament només poden fer el que fan, i que suposa que el 70% de famílies
gaudeix d’una reducció de preus de l’educació infantil.
Valora que és així com es defensa l’educació, la seva qualitat i l’equitat.
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Finalment, diu que consideren oportú fer ara aquesta proposta de tarifació social
parlant del deute, perquè el cost de la tarifació s’ha d’introduir en el pressupost. I
quant al retret que han introduït esmenes del PDeCat, recorda que el govern
municipal hi està pactant el pressupost i, per tant, cal que doni suport a aquesta
proposta.
La Sra. Barceló retreu a la Sra. Ortiz que estigui tan satisfeta pel que ha fet el
govern municipal en matèria educativa, i li demana que es mostrin tan exigents en
reclamar el deute a la Generalitat. Li recorda que al govern li correspon de revisar la
tarifació social, sobretot perquè ho deu a les famílies de classe mitjana que han estat
perjudicades per les seves decisions.
Insisteix que allò que no s’és capaç de millorar és més adient deixar-ho com està.
La Sra. Benedí diu que ERC donarà suport en allò que faci falta si continua estant al
govern de la Generalitat perquè es compleixi amb el pagament del deute. Però
recorda que la reducció del dèficit de la Generalitat amb l’Ajuntament ha estat del
86%, i precisa que són dades públiques del Departament d’Economia i Hisenda.
Reconeix que cal que es revisin els barems de la tarifació social, però fent-ho amb la
participació de les famílies. I justifica que incloguin en la negociació dels
pressupostos la revisió de la tarifació social perquè sigui la porta d’entrada a l’accés
universal.
El Sr. Fernández Díaz diu que el govern municipal, en comptes d’incrementar les
tarifes d’escola bressol a les classes mitjanes, ha de reclamar a la Generalitat la part
que li pertoca finançar. Al·ludeix, també, al compromís del govern de fer un
determinat nombre d’escoles bressol, ja que enguany el nombre de famílies que no
hi han obtingut una plaça s’ha incrementat respecte al curs anterior.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Que
l’Ajuntament de Barcelona intensifiqui les accions per reclamar a la Generalitat de
Catalunya la quantitat econòmica referent al deute de la Generalitat per la xarxa
d’escoles bressol que en compliment de les seves competències haurien d’haver
transferit a Barcelona des del 2012 fins l’actualitat. 2.- Que aquesta xifra formi part
del deute de la Generalitat vers l’Ajuntament de Barcelona, s’incorpori a la propera
Comissió Bilateral entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i es
faci pública. 3.- Que avaluï l’actual sistema de tarifació del preu de les escoles
bressol municipals, i d’acord amb el resultat fer propostes de millora en termes
d’equitat i progressivitat, prenent com a preu màxim el del curs 2015/2016. 4.- Que
es facin efectives aquestes millores a càrrec del finançament de la Generalitat, per
reduir l’aportació de les famílies en el sosteniment de les escoles bressol, tot
mantenint el compromís amb la ciutadania de gaudir d’una xarxa d’escoles bressol
públiques de qualitat i adequada a la creixent demanda.
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S’aprova aquesta proposició / Declaració de Grup amb divuit abstencions –emeses
pels Srs. Pisarello, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i
Vidal¬, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i
també per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant– i vint-i-un vots a vots a favor de la
resta de membres del Consistori, amb el nou redactat següent:
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a) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal de BnComú:

La Sra. Vidal posa de manifest que el transport públic de Barcelona té un problema
de finançament molt remarcable arran del dèficit acumulat que arrossega el sistema,
que arribava a 546 milions d’euros el 2013. Recapitulant, es refereix a què el dèficit
es va generar entre el 2009 i el 2013 per problemes de gestió dels governs de
l’època, però sobretot a l’abandonament per part de l’estat de les seves
responsabilitats amb el transport públic. Indica que el 2014 es va fer un pacte
metropolità per evitar que el sistema entrés en fallida, i va ser un acord
indispensable per evitar un col·lapse financer, sense arrencar, però, cap compromís a
l’estat, que els va obligar a posar tota la càrrega del finançament en la Generalitat,
l’Àrea Metropolitana i l’ajuntament de Barcelona i en les tarifes.
Considera que tots els governants de llavors haurien fet molt bé d’explicar a la
ciutadania el pacte que se signava, ja que l’acord esmentat significa una càrrega que
arrossegaran fins al 2031.
Fa avinent que només d’arribar al govern de la ciutat, Barcelona en Comú va
començar a explicar la situació i que les conseqüències del dèficit es pagarien durant
molts anys i, alhora, van posar recursos per començar a revertir la situació i
continuar proporcionant un transport públic de qualitat.
Assegura que han actuat amb responsabilitat i han impedit la fallida del sistema de
transport públic, fent-ho en un context d’enorme increment de viatgers que continua
a l’alça, cosa que obliga totes les administracions implicades a estar a l’altura.
Afegeix que han aconseguit que l’estat incrementés de deu milions d’euros
l’aportació del 2016, tot i que atesa la davallada que arrenca en el període 20062011, que va començar amb un finançament de 175 milions d’euros d’aportació al
sistema que actualment està en aproximadament 110 milions.
Recorda que van congelar tarifes els anys 2016 i 2017, i estan acabant de desplegar
les darreres fases de la nova xarxa de bus, amb una millora de l’oferta amb una
inversió de gairebé sis milions d’euros; i fa referència, igualment, al tancament dels
convenis de metro i autobús, que tenen uns costos associats que no es van preveure
en el moment que es va signar el pacte metropolità que ha esmentat. I posa en
valor, també, la recuperació dels busos de barri els diumenges i els festius.
Assenyala que tot això que acaba d’esmentar ha fet que les aportacions municipals
passin de 116 milions d’euros el 2015 als 156 milions previstos per al 2018, cosa que
significa un increment del 42%; i recorda que la partida pressupostària de transport
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1. (M1519/7381) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1.- Instar al govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el
transport públic de proximitat a l'àrea de Barcelona i recuperar l'aportació que feia
en el període 2006-2011 i que es situava entorn dels 175 M€, enlloc dels 110 M€
actuals. Aquest increment és necessari per complementar les aportacions de les
administracions catalanes durant el proper any, per tal que no hi hagi dèficit al
sistema de transport públic de l'ATM, i es pugui incrementar l'oferta. 2.- Tornar a
instar al Govern i als grups parlamentaris del Congrés a promoure una llei de
finançament del transport públic per solucionar aquesta situació amb caràcter
definitiu i transitòriament a pactar les dotacions pressupostàries necessàries per
cobrir el dèficit actual.
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públic, juntament amb les partides socials, és la que més ha incrementat aquesta
administració.
Assegura que tenen la intenció de continuar amb aquestes polítiques, però per a això
és imprescindible que l’estat assumeixi la seva responsabilitat i que retorni al nivell
de finançament que ja havia assumit i que ha abandonat.
Confia, per tant, que amb aquesta iniciativa es pugui instar l’estat a acceptar
aquesta responsabilitat que és indispensable per a tot els transport públic de l’àrea
de Barcelona.

El Sr. Alonso confirma que el seu grup votarà a favor de la proposició tot i que amb
algunes matisacions, i diu que ho fan, sobretot, perquè consideren indispensable i
urgent tenir una llei de finançament del transport públic, que és un servei essencial i
el seu finançament ha d’estar garantit, i no pot ser que sigui una subhasta que
depengui de quina ciutat negocia millor o en funció de les afinitats polítiques dels
governs, així com tampoc pot ser una font de greuges entre les ciutats de l’estat.
Observa que en la proposició també es parla d’incrementar durant el mandat les
aportacions de l’estat, cosa que subscriuen, però adverteix que han de servir per
millorar la gestió del transport públic i proposen que serveixi també per aconseguir
una rebaixa de les tarifes. En aquest sentit, diu que no són favorables a la congelació
de tarifes, tal com consta en el text, i preferirien assolir, fins i tot, una reducció de
preus, sobretot en els títols per a recorreguts més llargs a fi d’aconseguir més
usuaris en els desplaçaments llargs i que són els que opten per l’ús del vehicle privat
i, per tant, que generen més contaminació.
Conclou, doncs, que estan per una llei que permeti obtenir un finançament just i
objectiu, i reclamen l’increment de les aportacions públiques, però alerta que també
seran molt exigents amb el govern de la ciutat i de la Generalitat perquè aquests
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El Sr. Blasi subratlla que el govern espanyol no ha complert els seus compromisos
quant a les aportacions econòmiques que li pertoquen per al finançament del
transport públic, i el cert és que porta anys reduint-les i provoca que el cost l’hagin
d’assumir altres administracions i els usuaris amb l’increment del preu dels títols de
transport.
Fa avinent que el seu grup parlamentari al Congrés de Diputats recentment hi ha
portat una proposició no de llei que instava el govern a adoptar mesures de millora
de la qualitat de l’aire, i concretament el compromís especial d’assumir un augment
d’inversió de quaranta milions d’euros per al finançament del sistema integrat de
transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta mateixa línia, indica
que el seu grup ha presentat una transacció a la proposició i que motiva el seu vot
favorable.
Afegeix que tot i haver aconseguit aquesta fita a les corts espanyoles, estan d’acord
amb què s’ha de continuar exigint allò que per llei i justícia els pertoca i que promou
la llei de finançament del transport públic per tal de solucionar aquesta situació amb
un caràcter definitiu, i cobrir el dèficit actual.
Lamenta, però, que tot i haver comptat amb el suport de tots els grups municipals
amb representació al Congrés de Diputats, no van poder comptar amb el del grup del
PP. Confirma, però, que continuaran treballant i confia que, per responsabilitat, tots
aquells que poden incidir en el govern de l’estat ajudin a aconseguir aquest
finançament.
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diners s’esmercin en benefici d’una gestió eficient del sistema de transport, així com
l’establiment d’una política tarifària que afavoreixi el seu ús.

El Sr. Mòdol posa en relleu que el rerefons de la proposició és la necessitat de tornar
a alinear les quatre administracions –estat, Generalitat, Àrea Metropolitana i
ajuntament de Barcelona– per garantir el dret a la mobilitat, que el transport públic
sigui un factor de competitivitat i sostenibilitat per a la ciutat.
Destaca que el PSC ha estat treballant tant a escala municipal com autonòmica per a
la promoció d’aquesta alineació, un treball bidireccional que els darrers anys s’ha
perdut. I assenyala que, per aquest motiu, el seu grup ha presentat una proposta a fi
que es tendeixi, sobretot pel que fa a la T10, cap a la congelació de les tarifes,
entenent que així ho requereix el context socioeconòmic actual, que necessita una
proposta ferma per facilitar el desenvolupament econòmic a la ciutat i invertir la
tendència dels darrers mesos.
Alerta, però, que els anys van passant sense que el govern posi fil a l’agulla en un
assumpte tan prioritari com el finançament del transport públic. Així, fa avinent que,
com comentava el regidor Coronas, fa exactament un any en aquesta mateixa
cambra Barcelona en Comú va tramitar una proposició amb un redactat gairebé
idèntic, i tot fa pensar que la petició que es feia llavors a l’estat no ha obtingut
resposta, ja que transcorregut un any continuen discutint el mateix, en els mateixos
termes i sense cap novetat. Afegeix que la proposició esmentada va ser aprovada
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El Sr. Coronas avança el vot a favor de la proposició perquè la mobilitat és un dels
àmbits on es fa més evident la deixadesa de l’estat pel que fa al finançament d’un
dels principals serveis públics del país. Remarca que en menys de set anys l’estat ha
reduït les seves aportacions al transport públic de proximitat a l’àrea metropolitana
de Barcelona a gairebé la meitat, passant de finançar-ne el 30% al 15% i, en
conseqüència, la resta d’administracions catalanes que componen l’ATM han hagut
de compensar la caiguda aportant més recursos al servei.
Precisa que actualment la Generalitat ja finança més del 50% del sistema de
transport públic i l’Ajuntament gairebé un 20%, una situació absolutament injusta
que demostra el menyspreu reiterat del govern espanyol envers Catalunya, i que
dificulta l’establiment d’una política tarifària més social a fi que els usuaris no hagin
de suportar el sobrecost en les seves economies. Assenyala que es tracta d’un
greuge que s’afegeix a la greu situació que pateix el sistema de rodalies de la regió
metropolitana de Barcelona, i que provoca que sigui molt difícil evitar que els usuaris
deixin de fer servir el vehicle privat.
Valora positivament la proposició, per tant, perquè consideren adient la promoció de
la llei de finançament del transport públic, i consideren que és important que les tres
administracions catalanes –Generalitat, Àrea Metropolitana i ajuntament de
Barcelona– uneixin esforços per tal de reclamar al govern central un augment de les
aportacions a fi de retornar als nivells del període 2006-2011.
Això no obstant, confia que aquesta qüestió no quedi en una mera declaració
d’intencions, ja que Barcelona en Comú té la responsabilitat de liderar i gestionar la
ciutat. En aquest sentit, recorda que el desembre de l’any passat van aprovar una
iniciativa pràcticament calcada a la d’avui i, per tant, que ara tocava de passar
comptes i fer el seguiment de la gestió feta pel govern municipal, i sobre quina ha
estat la resposta i la justificació de l’estat per no incrementar la dotació al transport
públic de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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l’any passat, i assegura que els deixa perplexos que, davant d’una qüestió tan
prioritària i que posa en risc la sostenibilitat financera del sistema de transport
públic, el govern de la ciutat no sap fer altra cosa que passar la pilota al Plenari.
Pregunta per què, altrament, no han dut a terme altres accions per consolidar un
marc de negociació permanent, un contacte institucional en el qual s’acordi el
finançament a curt i a mitjà termini.
Conclou, però, que gràcies a la inacció del govern municipal es troben novament en
el mateix punt que fa un any. I remarca que és prioritari treballar en la línia de la
congelació de les tarifes del transport públic.
Per tot plegat, anuncia que faran un vot favorable a la proposició, però remarca que
creuen sincerament que el govern ha de ser molt més actiu en aquesta qüestió.

La Sra. Lecha diu que comparteixen la proposició presentada per Barcelona en Comú
en molts dels punts de la part expositiva; i subscriu que el dret a la mobilitat en un
transport públic de qualitat és un dels factors necessaris per reduir la contaminació i,
consegüentment, millorar els indicadors de la salut de la ciutadania de la ciutat i la
seva àrea metropolitana. Igualment, destaca que un transport públic de qualitat és
una alternativa a l’ús del vehicle privat, i que ha de tenir unes tarifes adaptades a les
classes populars.
Manifesta que són conscients que actualment la gestió de l’ATM recau en un 51% en
la Generalitat, mentre que l’Ajuntament és un dels majors aportadors en aquest ens.
Tanmateix, consideren que aquesta proposició demostra un gran desconeixement, ja
que el govern porta dos anys i mig instant el govern espanyol sense obtenir cap
resposta. Igualment, qüestiona que entre les prioritats del govern de l’estat hi hagi la
d’apujar el finançament reclamat.
Entenen, per tant, que ja és hora que es plantegi un horitzó diferent pel que fa al
govern de l’estat, i que cal formular-lo en clau de país, i analitzant com es gestiona
el diner públic en el si de l’ATM, en aquest cas.
En aquest sentit, afirma que els sorprèn que amb l’actual govern la T-Mobilitat
segueixi la trajectòria prevista el 2014; fa notar, també, que en tots els arguments
en favor del tramvia no s’ha plantejat de gestionar-lo directament; tampoc no s’han
aturat les renovacions de les externalitzacions a TMB; ni s’ha acabat amb les
concessions milionàries, ni s’ha aprofundit en la transparència en l’empresa, i
aprofita per recordar que al Plenari es van portar peticions de fer auditories i
d’informació sobre els contractes externs amb Panamà, Saragossa, Equador o Xile.
Retreu a Barcelona en Comú, per tant, que en tot això hagi seguit una política
absolutament continuista amb les de governs anteriors.
Fa notar que el govern de l’estat no té cap problema a deixar d’abonar allò a què
s’ha compromès respecte al transport, com tampoc no en té a l’hora de buidar la
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El Sr. Fernández Díaz, després d’avançar que el seu grup votarà favorablement a la
proposició, diu que els sorprèn que la presentin en el darrer Plenari de l’any.
Pregunta, i reclama una resposta, si no és cert que aquest ajuntament i l’Àrea
Metropolitana han d’aprovar en els propers deu dies les tarifes del transport públic
per al 2018 i, si és així, quan ho pensen anunciar. Qüestiona si no és que han
esperat a què passin les eleccions del 21 de desembre per anunciar els increments, o
no, de les tarifes; o esperen que s’aprovi aquesta proposició per poder justificar a
posteriori un increment dels preus, i atribuir la culpa al govern de l’estat.

GASETA MUNICIPAL
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reserva de les pensions o a negar-se a donar explicacions al Congrés sobre el cost de
la repressió a Catalunya.
Avança, per tant, que el seu grup farà una abstenció en aquesta proposició perquè
no té cap confiança en què el govern de l’estat respongui.

La Sra. Vidal agraeix els posicionaments favorables a la proposició, i confirma que
s’hi ha incorporat la transacció esmentada pel Sr. Blasi. En aquest sentit, diu que
tots els grups del Congrés tret del PP van votar de la proposta que allà es va
presentar. Remarca que es tracta d’una feina conjunta que estan duent a terme les
tres administracions catalanes, i confirma que és justament això el que han estat
fent des de fa un any, però també des de l’inici del mandat.
Indica que quan es va signar el pacte que condemnava aquest ajuntament i la resta
d’administracions a incrementar les seves aportacions i, en conseqüència, a
incrementar les tarifes no es va fer cap feina amb l’estat. I constata que la feina amb
l’estat s’ha iniciat aquest mandat, i han aconseguit, conjuntament amb la Generalitat
i l’Àrea Metropolitana, que l’estat augmenti en deu milions d’euros la seva aportació.
Reconeix que és poc, ja que la reducció de les seves aportacions ha passat de 175
milions d’euros a 110, però posa en valor que ha estat la primera vegada que aquest
ajuntament s’ha posat les piles en aquesta qüestió.
I afegeix que han de continuar treballant per una llei de finançament del transport
públic, tal com deia el grup de Ciutadans, i tots els grups han de continuar fent
pressió en aquesta direcció.
Replica la intervenció de la Sra. Lecha, confirmant que ja es fa tot el que ha
esmentat com si estigués encara per fer; i puntualitza que no només han instat
l’estat, sinó que també han recuperat part de la gestió privada de la T-Mobilitat amb
un contracte blindat, i han treballat tots els aspectes de transparència que
comentava la regidora, tots els quals apareixen en el perfil del contractant.
Conclou, per tant, que aquesta administració ha treballat més que ningú pel
transport públic i pel seu finançament, i confirma que així ho continuaran fent.
Finalment, respon al Sr. Fernández Díaz que les tarifes sempre s’aproven a final
d’any; i li retreu que en la proposició presentada pel grup del PSC hagi acusat
l’Ajuntament d’estar cobrint financerament la Generalitat pel que fa a les escoles
bressol. Li pregunta si li sembla bé, altrament, que aquest ajuntament cobreixi
l’estat pel que fa al finançament del transport públic.
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El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable, ja que considera que la sostenibilitat
del transport públic és prioritària i una estratègia clau per a Barcelona i l’àrea
metropolitana i, per tant, que cal garantir el finançament i la coresponsabilitat de les
diverses administracions, sobretot la de l’estat, que ha reduït al llarg dels anys les
seva aportacions.
Afegeix que cal que es redueixen els costos que el sistema de transport públic fa
recaure en els usuaris, així com la necessitat d’incrementar-ne el nombre, cosa que
requereix la millora de la qualitat del servei, entre altres motius perquè és essencial
per reduir l’ús del vehicle privat i millorar i reequilibrar la mobilitat.
Considera, per tant, que estan patint una situació injusta pel que fa al finançament
del transport, i d’una manca de respecte de l’estat envers la ciutat i la seva àrea
metropolitana.

GASETA MUNICIPAL
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El Sr. Blasi nega la major a la Sra. Vidal, i puntualitza que durant el mandat passat
Joaquim Forn, com a responsable de TMB, va procurar de fer un sanejament del
deute de l’empresa. Per tant, l’actual govern ha trobat aquest deute sanejat, i ara li
pertoca procedir a la seva gestió i intentar solucionar la problemàtica que l’ha anat
acompanyant d’ençà que va assumir la presidència.
Per tant, demana que no intentin vendre el que no és; i li recorda que tots els grups
li han recriminat la seva falta d’acció, malgrat que l’ha hagi volgut emmascarar dient
que el mandat anterior no es va fer res. Considera, doncs, que és de rebut
reconèixer la feina feta, malgrat que en moltes ocasions no sigui reeixida, com és el
cas de la gestió de la Sra. Vidal.
El Sr. Alonso opina que aquest debat posa de manifest la necessitat de la llei de
finançament del transport públic en termes objectius del servei i no pas
d’enfrontament polític entre uns governs i altres.
El Sr. Coronas entén que allò que posa de manifest el present debat és l’existència
d’un cansament absolut de la ciutadania respecte de les polítiques i els pressupostos
que aplica l’estat al país.
Observa, en aquest sentit, que el Sr. Fernández Díaz ha respost una pregunta amb
una altra, i li demana que respongui clarament per què l’estat no posa els 65 milions
d’euros de diferència en la seva aportació actual al transport públic. Considera que si
no respon estarà actuant aquí com a delegat del govern, i li recorda que com a tal ja
hi ha el Sr. Millo. I afegeix que aquesta actitud explica molt bé que el PP de
Catalunya hagi passat a ser el PP “en liquidació”. I aprofita per dir-li que demanin al
Sr. Millo que deixi d’emprar els faristols de la Generalitat i els retorni a qui
legítimament els ha de fer servir.

El Sr. Fernández Díaz posa de manifest la manca de resposta de la Sra. Vidal a la
seva pregunta sobre quan s’aprovaran les tarifes de l’any vinent, i si ha la possibilitat
que s’incrementin. En aquest sentit, diu que hi ha informacions que apunten que la
T50-30 s’incrementarà d’un 11,76%, i que el mateix pot passar amb la T-10, ambdós
els títols de transport més utilitzats. I diu que sospita que tot aquest debat suscitat
és per tapar que les tarifes s’apujaran.
Observa que reclamen 65 milions d’euros més d’aportació a l’estat, però els recorda
que fa nou dies en demanaven 25; és a dir, en poc més d’una setmana han apujat la
demanda en 40 milions d’euros. I fa avinent que en la nova llei de finançament del
transport públic per part de l’administració general de l’estat probablement, quan
s’aprovi la llei de finançament autonòmic, quedaran subsumides aquestes qüestions;
i aprofita per recordar que la llei del transport públic del Parlament de Catalunya
continua sense tenir reglament i cap desenvolupament.
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El Sr. Mòdol reitera el convenciment del seu grup que en aquests moments és
fonamental la congelació de les tarifes, i recorda que ho han demanat especialment
en el cas de la T10, i que és la condició que han posat per donar suport a l’aprovació
del pressupost municipal.
Remarca que poden portar el debat del finançament on vulguin, però han de tenir
present que qui realment en pateix les conseqüències és la ciutadania, i creu que el
seu veritable objectiu ha de ser que no s’apugin les tarifes del transport.

GASETA MUNICIPAL
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Destaca que l’actual govern remunta la situació del transport públic al 2012, i li
recorda que els darrers anys s’han produït alts i baixos en les aportacions de les
administracions, de manera que hi ha hagut exercicis en què aquest ajuntament ha
fet aportacions de menor quantia i, a canvi, l’estat les ha incrementades.
Finalment, fa notar que la Sra. Vidal parla d’un finançament finalista al transport
públic, i li suggereix que també tingui en compte el finançament ordinari que rep
aquest ajuntament del govern d’Espanya, i podrà comprovar que aquest finançament
ha estat superior a les previsions pressupostàries que havia fet l’Ajuntament, cosa
que li ha permès un increment dels ingressos no previst amb què ha pogut fer
transferències finalistes al transport públic.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb sis
abstencions –emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també
per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant–, i trenta-tres vots a vots a favor de la resta de
membres del Consistori, amb el text transaccionat següent:
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Instar al Govern de
l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat a l’àrea
de Barcelona i donar compliment a la Proposició No de Llei aprovada al Congrés dels
Diputats el 13 de Desembre de 2017 en que s’acorda incrementar l’aportació a
148M€ a partir de 2018. Tanmateix, instar a l’Estat a recuperar progressivament
l’aportació que feia en el període 2006-2011 i que es situava entorn dels 175M€,
enlloc dels 110M€ actuals. Aquest increment és necessari per complementar les
aportacions de les administracions catalanes durant el proper any, per tal que no hi
hagi dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, i es pugui incrementar l’oferta.
2.- Tornar a instar al Govern i als grups parlamentaris del Congrés a promoure una
llei de finançament del transport públic per solucionar aquesta situació amb caràcter
definitiu i transitòriament a pactar les dotacions pressupostàries necessàries per
cobrir el dèficit actual. 3.- Treballar amb totes les administracions responsables del
finançament del transport públic, la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Estat per aconseguir la congelació de preus de les tarifes per a l’any 2018, amb
l’objectiu d’incentivar el seu ús i fer-lo accessible per a tothom.

2. (M1519/7382) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. Denunciar l'espoli que ha significat per al patrimoni català el trasllat al
monestir de Sixena, el passat 11 de desembre, de les obres de la Generalitat de
Catalunya procedents del convent aragonès i dipositades en el Museu de Lleida, les
quals van ser sostretes a l'empara de la ignominiosa aplicació de l'article 155 per
part del Govern d'Espanya i sota custòdia de la Guàrdia Civil; 2. Expressar la
solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona amb el Museu de Lleida, les institucions i el
món cultural ilerdencs, davant aquesta agressió premeditada a la cultura catalana en
el seu conjunt; 3. Instar el nou Govern de la Generalitat de Catalunya a executar
amb fermesa la seva competència legislativa i administrativa en matèria de
patrimoni cultural, i a prendre totes les mesures necessàries per a defensar la
legalitat de les adquisicions de les obres d'art procedents de Sixena fetes per la
Generalitat i el MNAC, amb l'objectiu de recuperar les obres portades a l'Aragó i de
conservar en el museu barceloní els frescos romànics originaris del dit monestir; 4.
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Del Grup Municipal d’ERC:
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El Sr. Bosch enceta la seva intervenció comentant que el PP els va venir a dir que
amb l’aplicació del 155 es resoldrien tots els problemes de la Terra i part de l’univers
i, el resultat, ja el coneixen. I fa notar que els tres diputats obtinguts per aquesta
formació al Parlament de Catalunya palesen com pensa la ciutadania que ha conduït
la situació l’estat espanyol i el PP al capdavant.
Observa, arran dels resultats de les eleccions, que allò que ha fet Mariano Rajoy ha
estat trenar una corda amb la qual s’ha acabat penjant políticament. Tanmateix,
mentrestant, continuen aprovant que Oriol Junqueras i els altres presos polítics
continuïn a la presó; que el president Puigdemont no pugui tornar a Catalunya i que
el legítim govern de la Generalitat no sigui reconegut. Fa avinent que, mentrestant,
continuen fent coses a l’empara del 155, entre les quals esmenta la retirada de les
obres d’art de Sixena del museu de Lleida.
Assenyala que hi ha peces al MNAC procedents de Sixena declarades patrimoni de la
humanitat, i entén que haurien de prendre nota del precedent de Lleida, cas en què,
sense sentència en ferm i a l’empara del 155, no es dubta gens ni mica a posar en
perill el patrimoni cultural i artístic.
Precisa que les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena van ser
rescatades per un seguit de persones voluntàries, entre les quals Josep Gudiol, que
hi va anar en plena Guerra Civil –Sixena era al costat de primera línia de front–,
jugant-s’hi la vida, i va posar quatre mil pessetes de la seva butxaca, una fortuna
llavors, evitant que pintures no acabessin desapareixent amb l'incendi i
l’esfondrament del monestir.
Posa en valor que persones com el mateix Gudiol, també Folch i Torres, Duran i
Sanpere, Bosch Gimpera o Frederic-Pau Verrié van fer una autèntica acció de rescat
de patrimoni de la humanitat; i fa notar que encara és hora que se’ls reti
l’homenatge que mereixen i, contràriament, hi ha qui es dedica a qualificar-los
d’espoliadors. Altrament, el regidor els compara als protagonistes del film “The
Monuments Men”, persones que en època de conflicte bèl·lic es van arriscar per
traslladar aquest patrimoni artístic al que aleshores era el Museu d’Art de Barcelona,
actual MNAC; i recorda que van ser les autoritats franquistes qui ho van acceptar el
1940, ja que fins i tot aquestes autoritats reconeixien que el millor lloc per
preservar-lo, custodiar-lo i, en definitiva, salvar-lo era al museu de Montjuïc.
Fa referència a què les obres esmentades porten una seixantena d’anys al MNAC en
condicions de conservació idònies, i fa avinent que existeix una reclamació per part
d’un jutjat que pot fer que acabin com les dipositades a Lleida, però que en aquest
cas, en no ser elements mòbils sinó pintures murals encara es posa molt més en ric
la seva integritat. Precisa que el suport de les pintures és un morter molt fràgil, i que
van resultar molt danyades amb l’incendi del monestir de Sixena que va causar la
seva pràctica destrucció.

51
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9a49-54ac-8320-2724

Reconèixer la tasca desenvolupada pel MNAC en la conservació, l'estudi i la
divulgació de les obres que constitueixen el seu fons, i defensar la unitat d'una
col·lecció que ha permès al museu articular un discurs ric i coherent sobre més de
800 anys d'història de l'antiga corona catalanoaragonesa i esdevenir una institució de
referència; 5. Defensar amb determinació, com a membre del Consorci del MNAC, la
permanència en el museu de les pintures murals que havien decorat la sala capitular
del monestir de Sixena, de manera que els representants de l'Ajuntament impulsin
des del Patronat del museu les accions legals necessàries a fi de salvaguardar
aquests frescos.
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El Sr. Ciurana avança el vot favorable del seu grup a la proposició, entre altres
motius perquè subscriuen la immensa majoria dels arguments que planteja, per no
dir la seva totalitat.
Explicita, tot seguit, algunes idees sobre l’objecte real de la proposició, entre les
quals, la primera, el fet que estan davant de l’execució provisional de la sentència, i
que fa pressuposar que hi ha algú que ha considerat que en període d’execució
provisional d’una sentència valia la pena posar en risc l’estat de conservació de les
obres per purs interessos polítics, i concretament per interessos electorals a curt
termini.
En segon lloc, reitera, com ja ha dit el regidor Bosch, que les obres de Sixena van
ser salvades de la destrucció –no espoliades– i que, a més, van ser comprades en el
seu moment pel govern de Catalunya i, posteriorment, restaurades i rehabilitades
sense que, d’altra banda, s’hagi produït cap mena de compensació.
En tercer lloc, expressa el profund reconeixement per aquelles persones que van ferho possible, començant per Josep Gudiol i Folch i Torres, i remarca que va ser una
generació que va posar per davant la seva passió per l’art i pel patrimoni a altres
interessos, cosa que avui no passa, ja que els responsables polítics territorials i els
jutges posen per davant els interessos electorals.
Observa, seguidament, que és una evident aplicació de l’article 155 la prohibició per
part del ministre de Cultura a la Generalitat de presentar els recursos pertinents, que
només s’explica des de la voluntat d’humiliar i d’utilitzar d’una manera desaforada
les seves potestats conjunturals en relació a aquesta qüestió.
Afegeix, com a vice-president que va ser del MNAC, que l’edifici del museu és
propietat municipal, que les parets on les pintures de Sixena estan ubicades són de
propietat d’aquest ajuntament i, per tant, voldrien que l’actual govern tingués una
actitud més proactiva en la defensa del patrimoni a la ciutat de Barcelona.
La Sra. Barceló diu al Sr. Bosch que el seu relat no és cert, i afegeix que el seu partit
accepta i acata les decisions i les sentències judicials. Per tant, lamenta molt que
aquest conflicte no s’hagi dirimit des de la negociació.
Observa que si l’anterior govern de la Generalitat hagués actuat amb menys
prepotència, i hagués advocat pel diàleg, potser el resultat hauria estat molt diferent.
En aquest sentit, apunta que, l’abril de 2016, la conselleria de la Generalitat i la de
Cultura i Esport de l’Aragó van arribar a un acord sobre els béns de Sixena
mitjançant un conveni de col·laboració dels dos governs autonòmics per a la
promoció i la difusió del patrimoni històric i cultural. Remarca que l’esmentat acord,
que semblava una solució negociada, va ser tombat pel govern de la Generalitat;
però ara, novament, atribueixen la culpa de tot a l’aplicació del 155.
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En conseqüència, manifesta que amb aquesta proposició demanen que aquest
ajuntament i el seu consistori estigui a l’atura de tots aquells que ha citat i que van
fer un autèntic rescat d’obres d’art. I assegura que no tenen intenció d’entrar en un
enfrontament salomònic per raons polítiques que no pot acabar més que en la
destrucció del patrimoni; altrament, consideren que s’ha d’impedir que es malmeti
aquest patrimoni de la humanitat.
Recorda que l’Ajuntament forma part del consorci del MNAC, i demanen que utilitzi
tota la seva força perquè no es cometi un disbarat amb aquestes obres d’art.
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El Sr. Mòdol posa de manifest que, sovint, la cultura s’utilitza com una eina política, i
el cas de Sixena n’és un bon exemple; així, es poden sentir arguments com ara que
el retorn dels béns a l’Aragó és culpa del 155, que el ministre ocupa il·legalment la
Conselleria de Cultura, l’espoli constant per part de l’estat, l’estat imperial que
manlleva els drets catalans, entre més.
Considera, altrament, que cal aclarir les coses i, si fos possible, alliberar la cultura de
la feixuga càrrega de ser un instrument de la política, cosa que el seu grup sempre
ha reivindicat i que ha demostrat quan ha estat al front de l’àmbit de la cultura
d’aquest ajuntament.
Destaca que el cas de Sixena és la conseqüència d’un conflicte judicial arran d’unes
peces comprades en el seu moment a l’església, i la remodelació del mapa eclesiàstic
espanyol que va comportar la creació d’un nou arquebisbat; una reclamació que
qüestiona la validesa d’aquella compra i un seguit de sentències que atorguen la raó
al govern aragonès i al municipi de Sixena. Per tant, atès que es tracta d’un conflicte
jurídic, apunta que els empara el dret d’apel·lació.
Assenyala que tenint en compte la informació disponible, que en el seu cas és força
abundosa pel fet d’haver ostentat la màxima responsabilitat política en l’àmbit de la
cultura d’aquesta ciutat, consideren que cal remarcar dos fets, d’una banda, que la
gestió pública dels museus catalans és exemplar i adequada i, d’altra banda, que
estan segurs que la compra es va fer amb criteris de bona fe i tots els requeriments
legals.
En conseqüència, confirma que correspon al govern de Catalunya apel·lar la
sentència i lluitar per rescabalar els museus catalans d’unes peces que entenen que
legítimament els correspon gestionar, i assegura que el seu grup farà costat a
aquesta apel·lació.
Consideren que això que acaba de dir no té connotacions polítiques especials, més
enllà de les que suposa un conflicte entre institucions de diferents governs; i valoren
aquesta apel·lació com una simple acció de correcció legal, eficiència jurídica i bona
gestió cultural.
Fa avinent que el seu grup ha intentat transaccionar la proposició presentada pel
grup d’ERC en aquests termes i que, en darrera instància, té la mateixa finalitat;
altrament, la no acceptació de la transacció i la voluntat manifesta d’ERC de situar
aquest cas en l’àmbit de la confusió i la utilització política els obliguen,
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Nega taxativament que l’aplicació de l’esmentat article hagi portat a la situació
actual, ja que el que s’ha fet ha estat aplicar una sentència judicial; i rebla que tot
plegat constata el fracàs de diàleg de les dues administracions autonòmiques.
Subscriu, tanmateix, que els experts han fet un treball excel·lent, tant els del MNAC
com els del museu de Lleida, en la conservació i la restauració de les obres, i diu que
confien que el diàleg i l’intercanvi d’experiències continuï entre els experts de
Catalunya i els seus homòlegs de l’Aragó.
Manifesta que el seu grup considera que els béns culturals són el llegat per a les
generacions futures, i els béns de Sixena formen part del patrimoni de tots els
espanyols i, per tant, no té sentit que la Generalitat hagi convertit aquesta qüestió
en una nova batalla identitàries amb l’objectiu de no escoltar i desobeir la justícia.
Adverteix que la cultura, que és el veritable ascensor social, mai no hauria de ser un
instrument polític, sinó un llegat que s’ha de preservar per al futur.
En conseqüència, atès que no estan d’acord amb el contingut d’aquesta proposta,
avança que hi votaran en contra.

GASETA MUNICIPAL
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lamentablement, a fer una abstenció, tot i que reitera que comparteixen els objectius
de fons.

La Sra. Rovira posa de manifest el convenciment del seu grup que l’espoliació de les
obres d’art de Sixena de fa un parell de setmanes és una conseqüència més del cop
d’estat que estan vivint i de l’aplicació del 155; afegeix que també consideren que
s’ha vinculat un conflicte territorial i patrimonial amb una perspectiva exclusivament
política, deixant de banda criteris històrics i, sobretot, de conservació i de gestió dels
béns patrimonials.
Igualment, entenen que aquest cas suposa que la situació política actual que l’estat
espanyol, que és el primer que va exigir el compliment de la legalitat vigent, ha
passat per damunt de la llei catalana del Patrimoni. Així doncs, és evident que, una
vegada més, el govern espanyol no és capaç de complir les seves pròpies lleis.
Manifesta que, atès que comparteixen la majoria dels arguments que expressa la
proposició, i com ja van dir en el moment que es va produir l’espoliació de les obres,
defensades fins al darrer moment per persones que hi van posar el seu cos, votaran
favorablement aquesta proposició.
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La Sra. Esteller indica que el seu grup no pensa entrar en la valoració política del Sr.
Bosch, que consideren un reflex del seu sectarisme que només li permet veure una
part de la realitat, tal com demostra el fet que responsabilitza el PP del cas del
trasllat dels béns de Sixena. Altrament, fa notar que no diu res del govern d’Aragó,
que és qui veritablement ha demanat l’execució de la sentència provisional. Li retreu
que, davant d’això, només tregui a relluir el 155, apel·lant a unes interpretacions
totalment esbiaixades i polititzades que és l’única cosa que pretenen amb la
presentació d’aquesta proposició. Lamenta, doncs, que només es busqui l’atac, un
tret que diu que caracteritza l’actitud política d’ERC i, per tant, creu que només des
d’aquesta constatació es pot entendre la defensa que el Sr. Bosch ha fet de la
proposta, que no busca que les obres es quedin a Catalunya sinó atacar el govern del
PP, i mentir, com sempre fa, en moltes de les seves iniciatives.
Manifesta que el PP de Lleida sempre ha defensat que les obres s’han de quedar a
Catalunya, i lamenta que hagin de retornar a Sixena, però això no treu que allò que
ha succeït és que, en el seu moment, es va produir una venda que va ser declarada
nul·la per una sentència en primera instància d’un tribunal d’Osca, que ho va fer
perquè les obres estaven afectades per la declaració d’interès cultural del monestir
de Sixena el 1923, de manera que és un patrimoni protegit per llei. Entenen que
aquesta és una raó que hauria d’haver portat a la negociació, i constata que la
Generalitat no va manifestar massa voluntat per al diàleg.
Apunta que ha estat el govern d’Aragó qui ha demanat l’execució de la sentència
provisional, i recorda que encara no tenen el pronunciament del Suprem; i entenen
que el govern d’aquella comunitat també podria haver apostat pel diàleg.
Insisteix, doncs, que el govern d’Espanya no té res a veure en tot plegat, que no és
part en el conflicte. I puntualitza que allò que s’ha fet ha estat respectar i acatar una
decisió judicial, els agradi o no.
Nega que hi hagi hagut espoli, ni cap de les connotacions polítiques que pretén el
grup proposant i que vol utilitzar per atacar el govern d’Espanya.
Finalment, posa en valor i reconeix la feina de conservació feta pel MNAC.

GASETA MUNICIPAL
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El Sr. Ardanuy anuncia que votarà favorablement la proposició, i qualifica el cas de
les obres de Sixena com un “a por ellos” cultural, en què al govern de l’Aragó li ha
preocupat més fer-se les fotografies amb les obres retornades – s’hi suma la inacció
del ministre de Cultura que, fins i tot, podria haver-hi tingut interessos a títol
particular– que no pas l’acció judicial que, en cap cas, ha tingut en compte el criteri
científic a l’hora del trasllat, com un element important, i s’ha estimat més fer una
execució de sentència que podia tenir una conclusió final després dels recursos que
el govern de la Generalitat reprengui quan, novament, prengui possessió de les
seves competències manllevades, i que podrien retornar les obres a Catalunya.

El Sr. Bosch precisa que el juny de 2016 van presentar en la comissió corresponent
una proposta pràcticament idèntica a aquesta, i recorda que en aquella ocasió el
grup del PP es va abstenir, mentre que avui vota en contra; i el mateix ha passat
amb el grup de Ciutadans, mentre que el grup del PSC va votar a favor en aquella
ocasió i avui s’absté. Es pregunta, doncs, quina és l’explicació del seu canvi de
posicionament si no és l’efecte del 155 en les seves actituds i posicions. Pregunta si
no és cert que han activitat el fervor espanyol amb aquest assumpte com en tants
d’altres.
Aprofita per agrair al grup de Ciutadans que defensi el govern de l’estat i el ministre,
i que compleixi el paper que se n’espera; i també agraeix al grup del PP, que els
acusa de mentir, que sigui tan vehement a afirmar que no tenen res a veure amb el
cas dels béns de Sixena, i els recorda que el ministre Méndez de Vigo és qui ordena,
com a interventor de la Generalitat, que les obres siguin lliurades a la guàrdia civil.
Entén que queda prou clar qui ha al darrere de tot això, quan encara no hi ha
sentència ferma i el Tribunal Constitucional –que tant respecten en altres ocasions–
va dictaminar en el seu moment que el destí de les obres era competència de la
Generalitat de Catalunya.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb vuit vots
en contra –emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i
també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller–, quatre abstencions –
emeses pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Ballarín i Andrés– i vint-i-set vots a vots
a favor de la resta de membres del Consistori.
El Sr. Ardanuy s’absenta de la sessió.
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El Sr. Pisarello lamenta que la cultura, que podria ser un pont entre pobles, moltes
vegades esdevingui un pretext per enfrontar territoris.
Considera també que el patrimoni de Sixena podria ser una gran eina per explicar la
Franja com un espai d’intercanvi i de trobada i, a canvi, ha servit per a tot el
contrari.
Avança que votaran a favor del que consideren que és la millor interpretació que es
pot fer de la proposició, i és que aquesta confrontació s’ha produït durant l’aplicació
del 155, però ja abans ha estat el fracàs de moltes administracions en molts períodes
diferents. Igualment, remarca que es va fer un trasllat precipitat sense una sentència
ferma.
Es compromet en nom del govern a treballar des del MNAC amb el proper conseller o
consellera de Cultura perquè els murals de la sala capitular de Sixena s’hi quedin.

GASETA MUNICIPAL
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Del Grup Municipal del PP:

El Sr. Fernández Díaz enceta la seva intervenció recordant que, el 4 de febrer de
2006, l’agent de la guàrdia urbana Juan José Salas, pare de quatre fills, va ser
agredit salvatgement al carrer de Sant Pere més Baix; arran de les lesions que va
patir manté danys cerebrals irreparables. Assenyala que l’autor de l’agressió, que
defineix com a salvatge i miserable, va ser condemnat i amb prou feines va complir
uns anys de presó, fins al 2014, perquè va ser absolt de l’acusació de vantar-se
d’haver ferit un agent que la mateixa guàrdia urbana va formular. Fa referència a
què aquesta persona està novament detinguda per una mort a Saragossa. Precisa
que, en aquest sentit, fa una autoesmena a la proposició que van presentar
inicialment on qualificaven d’assassinat aquesta mort, qualificació que és evident que
han de formular els tribunals.
Fa referència al documental “Ciutat Morta”, emès per TV3, que va suposar un judici
paral·lel a la guàrdia urbana de Barcelona, a la qual es desprestigiava
sistemàticament i s’acusava d’haver promogut un muntatge policial. Constata que el
documental va rebre el suport entusiasta –vol creure que no responia a unes
eleccions municipals en portes– de diferents personalitats i de partits polítics, alguns
dels quals avui reclamaran a l’alcaldessa el mateix que el seu grup, i és que demani
disculpes pel suport que va donar el seu dia a un documental que, clarament,
calumniava, injuriava i menystenia la guàrdia urbana, alhora que avalava la tesi d’un
muntatge policial que no es va poder acreditar als tribunals.
Assenyala que allò seu grup demana amb aquesta proposició no afegeix res de nou
al que va dir amb motiu de la concessió del premi Ciutat de Barcelona als autors de
“Ciutat Morta”. I recorda que el seu grup es va quedar sol quan va demanar
expressar la queixa per la concessió del premi, i la seva retirada fins i tot.
Insisteix que amb aquesta proposició reclamen, a banda de les disculpes de
l’alcaldessa per haver avalat el documental que abonava en la tesi del muntatge
policial defensada per grups antisistema i de l’esquerra més extrema, que aquest
ajuntament promogui un relat alternatiu al que oferia “Ciutat Morta”, sobretot perquè
la guàrdia urbana ho mereix.
Puntualitza que a “Ciutat Morta” es demanava la presumpció d’innocència per a
condemnats antisistema, mentre s’atorgava certesa de culpabilitat a la guàrdia
urbana. Consideren de summa gravetat les acusacions que es van fer i les reaccions
que es van promoure i, per tant, que mereixen una reparació.
Confia, doncs, que, juntament amb la condemna per la mort del veí de Saragossa i la
reiteració del suport a l’agent de la guàrdia urbana i ferit i al cos de la guàrdia
urbana de Barcelona, en aquesta sessió plenària es repari allò que mai no hauria
d’haver succeït.
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3. (M1519/7377) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Condemnar l'assassinat
del veí de Saragossa, Víctor Laínez i traslladar el condol d'aquesta corporació als
seus familiars i amics. 2. Reiterar el recolzament i solidaritat amb la Guàrdia Urbana i
especialment amb l'agent ferit el 4 de febrer de 2006, Juan José Salas Rodríguez, i la
seva família. 3. Instar al Govern municipal a presentar un relat alternatiu a l'ofert en
el document "Ciutat Morta". 4. Expressar la seva disconformitat amb la concessió del
Premi Ciutat de Barcelona en la categoria Audiovisuals l'any 2014 al documentar
"Ciutat Morta".
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La Sra. Mejías condemna, en primer lloc, l’homicidi de Víctor Laínez a mans de
Rodrigo Lanza, com ja va fer el seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats.
Assenyala que, de la mateixa manera com en altres ocasions el govern municipal ha
impulsat iniciatives per retractar els seus errors, consideren que aquesta ocasió és
adequada per retractar determinats suports i afirmacions d’alguns membres del
govern municipal en favor de qui va ser defensat en el documental en què, alhora,
s’acusava la guàrdia urbana d’haver fet un muntatge, i que ha resultat ser una
persona reincident en actituds violentes, la darrera amb resultat de mort.
Remarca que “Ciutat Morta” va generar un dany greu al prestigi i a la professionalitat
de la guàrdia urbana i, per tant, valoren que és justa la reparació per al cos i, molt
especialment, per a l’agent que va patir greus danys.
En conseqüència, confirma el vot favorable a la proposició, i avança que en aquesta
mateixa sessió han presentat una pregunta adreçada a l’alcaldessa sobre el seu
posicionament arran dels fets.
El Sr. Coronas manifesta que el seu grup lamenta qualsevol víctima per atacs d’odi,
com tot apunta que ha succeït amb el cas del Sr. Laínez ocorregut a Saragossa. I es
pregunten, alhora, si és necessari que aquest ajuntament expressi un condol oficial
abans de saber com han anat els fets, cosa que no treu que es puguin expressar
condols a títol personal.
Pel que fa al prestigi de la guàrdia urbana, un assumpte recurrent en aquesta
cambra, recorda que el Sr. Forn, responsable de seguretat durant el mandat passat,
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El Sr. Martí expressa que la mort –la qualificació penal de la qual és en mans dels
tribunals– del Sr. Víctor Laínez a mans de Rodrigo Lanza els transporta a l’episodi
lamentable que es va produir el 2006, arran del qual va resultar greument ferit
l’agent Juan José Salas, i que ha quedat tetraplègic; i afegeix que també els
transporta a l’episodi d’infausta memòria generat per “Ciutat Morta”, un documental
propagandístic de part, i així el qualifiquen ara i quan van denunciar els fets.
Avança que votaran a favor de la proposició, a la qual han introduït una esmena, no
només in voce, com ha apuntat el regidor ponent, sinó també en el sentit de
recordar que el premi Ciutat de Barcelona, que van recollir els autors del
documental, va ser atorgat per un jurat independent i no pas pel govern de la ciutat,
i per tant no se senten interpel·lats.
Afirma que el seu grup denuncia tots els crims, siguin quines siguin les seves
circumstàncies; manifesta el suport al cos de la guàrdia urbana i a la seva feina i
reconeixen la seva professionalitat.
Dit això, apunta que no creuen que correspongui a aquest ajuntament de fer relats
alternatius a res, sinó que allò que cal és que es promoguin les veritats objectives; i
observa que la utilització que va fer del documental Barcelona en Comú suposa un
episodi impropi i lamentable, i ho valora com una manipulació matussera per
escarnir la guàrdia urbana i desgastar l’alcalde Trias.
Pel que fa al quart punt de la proposició, reitera que no comparteixen el relat del
documental, i consideren que cal una reflexió profunda, tant per part dels membres
del jurat del premi Ciutat de Barcelona com de determinats mitjans de comunicació
sobre l’ètica de la propaganda que en el seu moment es va fer servir per desgastar
els adversaris polítics.
Finalment, expressa un record per a l’agent Juan José Salas i per a la seva família, i
reitera el suport absolut del seu grup al cos de la guàrdia urbana de Barcelona.
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La Sra. Andrés precisa que aquest ajuntament té 12.500 treballadors i treballadores
amb una clara vocació de servei públic, i la guàrdia urbana n’és una part. Per tant,
d’entrada, fa un reconeixement públic a l’honorabilitat del cos, i expressa el respecte
per la seva feina.
Destaca que els darrers anys la guàrdia urbana ha estat objecte de moltes crítiques, i
resultada indubtable que “Ciutat Morta” ha contribuït a augmentar-les en ser un
documental de part, que es posiciona en contra dels agents de la guàrdia urbana,
dels seus comandaments i de l’alcalde Hereu, que en el moment dels fets n’era el
comandament màxim.
Assenyala que les acusacions reiterades i generalitzades que es van vessar sobre els
agents de la guàrdia urbana i els seus comandaments van tenir com a conseqüència
l’intent de crear un clima de desconfiança i de dubte envers la institució, que ha
persistit; i afegeix que la sentència expressa que aquest clima es va veure alimentat
encara més per les opinions de determinades persones que en aquells moment
estaven a les institucions i també per algunes de les qui hi van accedir
posteriorment.
Expressa, igualment, el rebuig del seu grup pels fets que han ocorregut recentment i
la solidaritat amb les famílies de l’agent Juan José Salas i de Víctor Laínez, la persona
morta a Saragossa; i observa que aquests casos requereixen una reflexió i fer una
defensa de la guàrdia urbana i de reconeixement de la seva feina; i afegeix que
aquesta reflexió ha d’incloure l’autocrítica dels qui van participar en el desprestigi del
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va fer un exercici remarcable per recuperar-lo amb la creació d’una comissió
d’investigació dels fets i un seguit de protocols i mesures que s’han anat
implementant. És a dir, posa en valor la tasca del Sr. Forn que, en comptes,
d’emplenar aquesta sala de plens de proclames en favor de la guàrdia urbana, va
treballar per buscar solucions per als aspectes que no funcionaven bé. I aprofita per
recordar aquí i avui que el Sr. Forn continua a la presó per haver fet molt bé, també,
la seva feina com a Conseller d’Interior, malgrat que és conscient que això no puntua
a l’hora de recuperar la llibertat.
Dit això, observa que l’època de l’alcalde Hereu i del llavors cap de la guàrdia
urbana, Vilaró, va tenir algunes ombres de dubte que apareixen al documental
“Ciutat Morta”, entre les quals els fets de la sala Bikini, o el crim que es va produir al
Morrot, amb una víctima que, d’entrada, es va dir que era un manter paquistanès
que, com han sabut recentment, ni era manter ni paquistanès sinó un ciutadà
espanyol que va caure per un terraplè de la zona. Tanmateix, entén que això no
significa criminalitzar la guàrdia urbana, com que tampoc no se l’ha de defensar a
base de proclames sinó que s’ha de fer dotant-la amb més recursos humans i
materials. Subratlla que la guàrdia urbana és la primera policia d’intervenció de la
ciutat, i no es pot garantir la seguretat dels seus agents si no disposen de tots
aquests recursos materials i humans. En aquest sentit, posa de manifest que en cas
de l’agent Juan José Salas l’actuació en la qual va participar era descoordinada i no
disposava d’aquests recursos, cosa que afirma que no és excusa perquè algú llanci
una pedra i deixi tetraplègic un agent.
Posa en relleu, però, que cap govern municipal no ha acarat amb eficàcia l’aspecte
dels recursos de la guàrdia urbana i consideren que és justament això el que cal,
altrament, s’utilitza constantment la guàrdia urbana per fer política de desgast,
alguns ho fan en campanya, altres, contínuament en aquest saló de plens.
Finalment, expressa el vot contrari del seu grup a la proposició.
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La Sra. Rovira indica que en la seva intervenció llegirà part dels comunicats dels
companys i companyes de Metromuster, als quals expressa el suport del seu grup i
l’admiració i el reconeixement per la tasca imprescindible que duen a terme.
“Els fets ocorreguts no posen en dubte res del que es relata al documental “Ciutat
Morta”. Creiem fermament en la versió segons la qual, l’acusació de Rodrigo, Juan i
Álex, així com de Patricia i Alfredo fou un muntatge policial i polític que tingué per
objectiu ocultar les greus tortures de les que van ser víctimes tots ells la nit del 4 de
febrer de 2006. El documental demostra amb proves contundents cada un dels
motius pels quals ens reafirmem en aquesta innocència. Volem recordar també que
els dos agents que presumptament van torturar els acusats del 4F, Bakari Samyang i
Víctor Bayona, van ser expulsats del cos de la Guàrdia Urbana i condemnats en ferm
a dos anys de presó pel Tribunal Suprem per un altre cas de tortures contra el jove
Yuri Jardine. És sobre el testimoni d’aquests dos agents que se sustenten les
condemnes pel cas 4F. Per molt que els mitjans de comunicació ho repeteixin
aquests dies, Rodrigo Lanza no va deixar tetraplègic a cap policia l’any 2006. El cas
resta encara pendent de revisió i no tenim cap dubte que al Tribunal d’Estrasburg
quedarà demostrada la seva innocència per totes les irregularitats judicials que van
envoltar aquest cas (...)
En el cas de Víctor Laínez, un cop més: la policia fa un atestat policial basat
exclusivament i única en el testimoni interessat d’una de les parts. I a partir d’aquí,
la roda es posa en marxa: els mitjans difonen atestats policials sense contrastar, els
polítics s’afanyen a fer declaracions interessades, i quan tot això arriba als jutjats, la
sentència ja ha estat dictada per l’opinió pública, la qual exigeix la pena més dura.
No. No és casualitat que la repressió actuï sobre les mateixes persones, les que no
segueixen un patró de normalitat, les dissidents o les que tenen aspecte
d’estrangeres. No és casualitat que hagi estat, un cop més, Rodrigo Lanza.”
Finalment, manifesta la solidaritat del seu grup i antifeixista amb Rodrigo Lanza, amb
la seva família i les persones més properes.
El Sr. Pisarello fa avinent al Sr. Fernández Díaz que li sembla trista la proposició pel
contingut instrumentalitzador, atès que s’hi barregen de manera deliberada dos fets
que no tenen connexió entre si. Afirma que, com no pot ser d’altra manera, el seu
grup també lamenta molt la mort violenta que es va produir a Saragossa el 12 de
desembre, sobretot el patiment que ha generat entre les persones que apreciaven la
persona morta, la seva família i amics. Això no obstant, adverteix que no poden fer
judicis paral·lels en aquesta cambra, i entén que la millor manera d’esclarir els fets
és que la justícia pugui actuar sense interferències polítiques i respectant la
presumpció d’innocència; i fa notar que el Sr. Fernández Díaz així ho ha fet
autocorregint-se en al seva intervenció, cosa que no ha fet, després, la Sra. Mejías.
Retreu, però, que el fet que acaba d’esmentar es vulgui vincular a uns
esdeveniments de fa més de deu anys i que, estrictament, no hi tenen a veure.
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cos, dels seus comandaments, i que suposa, també, el desprestigi d’aquest
ajuntament.
Vol deixar palès, per tant, que el seu grup reconeix la tasca i l’honorabilitat de la
guàrdia urbana i que no participaran en cap acció que pugui fer planar dubtes sobre
les seves accions.
Finalment, lamenta que no es pugui presentar en aquesta sessió la Declaració
Institucional que proposava el seu grup per manca de suports.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

El Sr. Fernández Díaz comenta que avui formulen la mateixa proposta que ja van
presentar en el seu moment, i assegura que no han canviat ni una coma, i que el fet
sobrevingut és la detenció del presumpte causant de la mort d’un veí de Saragossa i
que en el seu dia va ser condemnat per la salvatge agressió a un agent de la guàrdia
urbana.
Inquireix, per tant, si no instrumentalitzen aquells que a les portes d’unes eleccions
municipals donaven suport entusiasta a l’emissió del documental, i fins i tot el
finançaven, com és el cas de la Sra. Colau.
Assegura al Sr. Pisarello que no tots són iguals, i que el seu grup demana una
reparació, i vol fer arribar al Plenari que no els va agradar, tot i respectant la decisió
d’un jurat independent, la decisió de concedir el premi Ciutat de Barcelona al
documental “Ciutat Morta”.
Afegeix que l’Ajuntament ha de promoure un relat alternatiu, la seva versió dels fets
que van succeir el 4 de febrer de 2006 i les actuacions judicials consegüents, que
van acabar amb la condemna de l’antisistema. Insisteix que l’Ajuntament ha de fer
un relat alternatiu al qual va renunciar en el seu dia; i a les portes d’unes eleccions
municipals tots els grups, tret del seu, amb els seus complexos habituals anunciaven
grans investigacions i revisions de protocols, però que tres mesos després se’n van
oblidar.
Repeteix que s’ha de donar una versió real dels fets, i que ho ha de fer aquest
ajuntament perquè es va distorsionar la realitat amb un documental pel qual
l’alcaldessa no demana excuses, i que va finançar.
El Sr. Martí subscriu que es faci una auditoria per qüestions puntuals a la guàrdia
urbana, però remarca que això no és incompatible amb què es faci una denúncia
clara de la manipulació que es va fer amb el documental.
Finalment, recorda que la fiscalia va arxivar el document que hi va portar el Sr. Forn.
La Sra. Mejías observa al Sr. Pisarello que les coses poden canviar, i poden aparèixer
noves proves i canviar un procediment. En aquest sentit, remarca que estan en una

60
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9a49-54ac-8320-2724

Recorda que “Ciutat Morta” va ser un documental que va tenir molta repercussió, i
que el Canal 33 va batre rècords d’audiència quan el va passar, i espera que això no
signifiqui afegir una crítica, també, a al televisió pública; i fa avinent que arran del
documental es va produir una declaració per unanimitat del Parlament de Catalunya
demanant que s’investiguessin novament els fets ja que, tal vegada, la primera no
havia estat prou acurada i podia provocar la detenció i la condemna de persones
innocents. Destaca que la declaració esmentada va ser signada, entre altres, pel Sr.
Enric Millo, també pel llavors diputat Jaume Collboni, i per la Sra. Carina Mejías,
diputada també. Recorda, igualment, que el regidor Forn va portar la declaració a
fiscalia, considerant que era la millor manera de protegir la guàrdia urbana.
Considera, per tant, que la manera com s’ha presentat aquesta proposició és
absolutament instrumentalitzadora, cosa que lamenta ja que no és la manera de
protegir la guàrdia urbana. En aquest sentit, recupera les paraules del regidor
Coronas que ha dit que la guàrdia urbana s’ha de protegir dotant-la amb recursos
humans i materials; i per això, el govern municipal va convocar en el seu moment
169 places i en la Comissió de Govern de la setmana passada van ampliar l’oferta
amb 70 places més.
Conclou que calen menys proclames i declaracions grandiloqüents i més fets.
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nova situació d’excessiva gravetat, i entén que això hauria de merèixer un reparació
o, com a mínim, la ressituació de posicionaments.
La Sra. Andrés és del parer que cal revisar i reparar el mal que es va causar al
prestigi de la guàrdia urbana arran del documental.
El Sr. Pisarello insisteix que no té cap sentit demanar una versió alternativa al
documental sobre el 4-F; i que aquesta versió alternativa és la que es va fixar als
jutjats quan van dictar sentència.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb divuit
vots en contra –emesos pels Srs. Pisarello, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau,
Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal¬, pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres.
Benedí i Capdevila, i també per les Sres. Lecha, Rovira i Reguant– i vint vots a vots a
favor de la resta de membres del Consistori, amb el nou redactat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Condemnar l'assassinat del veí de
Saragossa, Víctor Laínez i traslladar el condol d'aquesta corporació als seus familiars
i amics. 2. Reiterar el recolzament i solidaritat amb la Guàrdia Urbana i especialment
amb l'agent ferit el 4 de febrer de 2006, Juan José Salas Rodríguez, i la seva família.
3. Instar al Govern municipal a presentar un relat alternatiu a l'ofert en el document
"Ciutat Morta". 4. Expressar la seva disconformitat amb la concessió, per part d’un
jurat independent, del Premi Ciutat de Barcelona en la categoria Audiovisuals l'any
2014 al documental "Ciutat Morta".

4. (M1519/7374) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Rebutjar el pla de
reestructuració actual de TITAN que posa en risc llocs de treball de veïnes i veïns del
nostre territori proper i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, a causa de situacions
financeres desvinculades de l'activitat productiva de l'empresa, que acumula
beneficis i cap pèrdua, als seus 100 anys d'història. Segon. Expressar la nostra
solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN i amb les seves
mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal acomiadat fins ara i en la
seva lluita contra cap acomiadament més. Tercer. Concretar aquesta mostra de
solidaritat amb la difusió d'aquests acords mitjançant els canals de comunicació
municipals habituals. Quart.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels
treballadors i treballadores acomiadats i a que anul·li els seus plans de
reestructuració laboral. Cinquè. Traslladar l'adopció d'aquests acords a les seccions
sindicals territorials del Baix Llobregat de CO.BAS, UGT, CCOO, CGT i CNT, així com
a les sectorials sindicals del gremi d'indústria química, a l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat, a l'Ajuntament de El Prat de Llobregat i a la gerència d'Indústries
TITAN SAU.
La Sra. Lecha comença la seva intervenció destacant que Indústries Titan SAU,
coneguda com a Titanlux, lidera el sector de la producció de pintures a Catalunya.
Precisa que l’empresa tenia una plantilla de 690 persones el 2006, i que actualment
està immersa en un pla de reestructuració laboral i un brutal canvi de model
productiu i empresarial.
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Del Grup Municipal de la CUP:
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Indica que aquesta reestructuració suposa, segons ha informat el comitè
Intercentros, compost majoritàriament pel sindicat de Comissions de Base (Cobas),
una reducció de la plantilla en 70 treballadors i treballadores i la posterior
externalització d’àrees de producció que fins ara eren a les plantes del Baix
Llobregat.
Fa avinent que en un comunitat signat pels sindicats Cobas i UGT s’explica que la
voluntat de l’empresa, manifestada directament als representants dels treballadors,
és de continuar amb els acomiadaments a fi d’aconseguir els seus objectius
econòmics de reduir d’un 10% els costos salarials sobre la facturació, cosa que
equivaldria a eliminar un 33% de la plantilla. Afegeix que el comunitat esmentat
assenyala que la via escollida ha estat la dels acomiadaments individuals, eludint la
via de l’acomiadament col·lectiu, que obliga l’empresa a justificar i demostrar la
reducció dels guanys anuals i, per tant, l’existència de causes legals per a la reducció
de la plantilla.
Explica que l’empresa Titanlux, fundada per la família Folch Rusiñol el 1917, que a
dia d’avui encara n’és la principal accionista, va tancar l’any 2016 amb una facturació
de 103 milions d’euros i uns beneficis de 2,3 milions, i malgrat no haver declarat
pèrdues mai, ara pretén reduir la plantilla per pèrdues en l’àmbit financer per
operacions especulatives de risc alienes al funcionament de l’empresa. Concreta que
entre aquestes operacions hi ha una participació del 25% en la societat Famol, que li
va significar una pèrdua de 90 milions d’euros. Afegeix que aquesta societat va
comprar el 2006 un paquet d’accions del Banc Sabadell valorat en cinc-cents milions
d’euros, que posteriorment es van ampliar fins a superar els mil tres-cents, i en
només deu anys van perdre el 86% de les accions.
Fa avinent que els representants dels treballadors i les treballadores de Titanlux
assenyalen que aquest daltabaix ha comportat haver de recórrer a un seguit de
préstecs i refinançaments que, de forma qüestionable, s’han imputat a l’empresa;
afegint als acomiadaments la descapitalització de la mateixa empresa mitjançant la
venda d’un edifici industrial i de terrenys, així com la possible venda de la seva seu
corporativa.
Assenyala que els treballadors van iniciar mobilitzacions el 21 de novembre passat
en format de vaga parcial amb aturades de dues hores cada dimarts i dijous fins a
finalitzar l’any, amb les quals exigeixen la readmissió dels seus companys i
companyes acomiadats, que s’aturin tots els acomiadaments futurs previstos i
denunciar la política de destrucció d’ocupació de l’empresa.
Expressa que els treballadors denuncien que les decisions de la direcció i la gerència
de Titan afecten la societat en general pel que suposen de destrucció de llocs de
treball i la seva possible precarització, així com també per a l’activitat de la comarca
del Baix Llobregat, a la qual de forma orgànica i sociodemogràfica pertany l’empresa.
I conclouen que les administracions locals, com a representació democràtica dels
veïns i les veïnes, tenen el deure de defensar els llocs de treball i uns salaris justos
per a la ciutadania, així com de vetllar per mantenir l’economia productiva en el
territori.
En conseqüència, indica que el seu grup es fa ressò que aquesta reestructuració
laboral a Titanlux és paradigmàtica dels processos empresarials que, de manera
injusta, carreguen en les plantilles les pèrdues causades per gestions financeres
especulatives i, per tot plegat, assenyala que plantegen amb la present proposició
rebutjar la reestructuració d’aquesta empresa, que posa en risc llocs de treball en un
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territori de l’àrea metropolitana per operacions financeres desvinculades de l’activitat
de l’empresa.
Seguidament, llegeix l’enunciat de la proposició.

El Sr. Blanco comença saludant els treballadors de Titan que assisteixen a aquest Ple
i expressa la solidaritat del seu grup amb ells, que fa extensiva a tots els treballadors
que puguin ser víctimes d’una situació injusta per decisions de les seves empreses i
que poden afectar greument les seves situacions personals.
Afirma que comparteixen la preocupació de tots aquells treballadors que han perdut
el seu lloc de treball o que estan en risc de perdre’l, i confien que aquesta situació
que els ocupa es resolgui de la manera més justa i favorable per a tots ells.
Assegura que voldrien que cap empresa no hagués d’acomiadar personal i, sobretot,
que no es veiessin obligades a marxar fora, sinó que, altrament, se n’instal·lessin
més a Catalunya i que les existents generessin més llocs de treball. Diu que voldrien
que no hi hagués crisi, i que les empreses no tinguessin problemes i traves, i que les
administracions poguessin afavorir unes condicions més favorables per créixer i
mantenir i generar llocs de treball.
Tanmateix, entenen que no és competència de l’administració intervenir en els
conflictes laborals d’una determinada empresa, que s’han de dirimir en els àmbits
dels comitès d’empresa i dels sindicats, i defensar als jutjats i als tribunals que són
els qui han de decidir les raons de cada part.
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La Sra. Recasens fa referència a què enguany l’empresa Titan ha celebrat el seu
centenari immersa en un conflicte laboral, que s’ha esdevingut un cop superada la
crisi econòmica dels darrers anys, però que no per això deixa de tenir repunts que
perjudiquen més que a ningú els treballadors i les treballadores. Precisa que, en
aquest cas, la direcció de l’empresa ha anunciat una retallada de la plantilla de més
de cent persones. Indica, a més, que l’empresa explica que ha hagut de reorganitzar
els seus actius amb la venda de sòl i naus industrials a fi de reequilibrar els seus
comptes en el registre mercantil, alhora que adverteix que el darrer any els números
vermells només s’han pogut esquivar gràcies a ingressos extraordinaris arran de les
vendes esmentades.
Posa de manifest que el comitè d’empresa no subscriu les explicacions de la direcció i
reivindica els drets laborals, i explica la seva versió sobre la reestructuració que està
fent Titan mitjançant un ERO, i denuncia el préstec de més de quaranta milions
d’euros a una altra empresa de la família arran d’una mala inversió.
Manifesta, però, que des de l’honestedat i la claredat per no crear falses expectatives
referents als drets dels treballadors, que el seu grup subscriu alguns punts de la
proposició, entre els quals expressar la solidaritat amb els treballadors. Això no
obstant, alerta que aquest Plenari no és un òrgan competent per instar una empresa
privada a la readmissió de treballadors, ni tampoc és territorialment competent, ja
que està ubicada en un municipi que no és aquest.
Considera que les administracions públiques tenen maneres de defensar la
competitivitat d’empreses i polígons industrials que passen per mals moments, i posa
com a exemple que aquest ajuntament va tirar endavant un pla de reindustrialització
a l’àrea metropolitana, amb una inversió de trenta milions d’euros, i que,
actualment, la Diputació té el mateix pressupost per fer més competitius els polígons
industrials, o amb plans per a la recuperació de la indústria local.
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La Sra. Capdevila saluda els treballadors de Titan i els agraeix la seva presència en
aquesta sessió plenària.
Observa que la proposició té el mateix contingut que la que van presentar de forma
conjunta els grups de la CUP i d’ERC el 30 de novembre al Plenari de l’ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat. En conseqüència, expressa que hi donaran suport.
Destaca que el teixit productiu de Catalunya té una obligació i un deure amb la
societat, i manifesta que ERC creu fermament que l’administració pública ha d’ajudar
aquest teixit a poder desenvolupar la seva activitat i a generar activitat econòmica
que creï riquesa. Tanmateix, assenyala que aquest tracte ha d’incloure el vessant
encara més rellevant que les empreses tenen l’obligació de generar llocs de treball
de qualitat i estables que permetin al conjunt dels treballadors i treballadores de
poder gaudir d’unes condicions de vida dignes.
Precisa que en el cas concret de l’empresa Titan, centenària i líder en el sector
químic del país, mai no ha registrat pèrdues en els seus comptes, i que la seva
activitat productiva en el món de la indústria química sempre ha estat una història
d’èxit, i així volen que continuï. Adverteix, però, que el pes extrem del món financer
en l’economia pot acabar desvinculant l’activitat productiva del teixit productiu. Per
tant, remarca que han de continuar batallant i regulant perquè això no reverteixi
negativament sobre els drets de les persones treballadores com en el cas que els
ocupa.
Aprofita per denunciar les reformes laborals del PSOE el 2010 i les del PP el 2012 que
faciliten el capitalisme i l’exercici de pràctiques cada vegada més salvatges entre la
classe treballadora. Assenyala que es van voler carregar la negociació col·lectiva i
molts d’altres drets laborals.
Igualment, recorda que el “tripartit del 155” també és el tripartit del 135, el de
l’austericidi aprovat amb nocturnitat i traïdoria un agost, i també el tripartit de la
laminació dels drets laborals dels treballadors i treballadores del país.
La Sra. Ballarín destaca que Titan és una empresa amb una llarga trajectòria a l’àrea
metropolitana, i que els seus treballadors i treballadores fa mesos que estan en lluita
per defensar els seus drets i el compliment de la llei, i saben que el PSC els fa costat,
motiu pel qual votaran a favor també d’aquesta proposició amb contingut de
Declaració Institucional que, puntualitza, és un instrument que aquest ajuntament
pot fer servir per pronunciar-se sobre matèries que no són estrictament de la seva
competència o no afecten estrictament el seu territori.
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Quant a les possibilitats de l’Ajuntament d’actuar en aquests casos, esmenta que pot
posar les condicions perquè aquestes situacions no es produeixin, per evitar
l’acomiadament de treballadors, perquè les empreses tinguin incentius i puguin
contractar i no hagin d'abandonar o tancar.
Insisteix que l’Ajuntament no pot, però, immiscir-se en el funcionament intern d’una
empresa i, per tant, no pot exigir la readmissió de treballadors o jutjar si un pla de
reestructuració d’una empresa privada és admissible o no.
Per tant, explicitant novament la seva solidaritat amb els treballadors afectats per
una situació injusta, i instat l’Ajuntament a què actuï per ajudar perquè cap empresa
no perdi llocs de treball, però tenint en compte que aquesta proposició extralimita en
algun dels seus punts les funcions de les administracions, avança que faran una
abstenció.
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El Sr. Mulleras també saluda els treballadors de Titan que avui els acompanyen.
Fa referència al conflicte laboral que pateix l’empresa arran del pla de reestructuració
laboral que ha posat en marxa i que motiva la present proposició, que ja avança que
s’aprovarà, però que, malauradament, no resoldrà els problemes. Justifica aquesta
observació perquè la realitat és que aquest ajuntament no té competències en
assumptes laborals ni tampoc a la demarcació del Baix Llobregat. Observa, doncs,
que aquesta moció es podria portar a l’Àrea Metropolitana.
Alerta, per tant, que no poden crear falses expectatives, i que si l’empresa i els
treballadors afectats fossin de la demarcació de Barcelona aquest ajuntament podria
ajudar amb plans d’ocupació i d’inserció laboral als treballadors afectats per la
reestructuració.
Diu que poden estar d’acord amb el segon punt de la proposició que expressa la
solidaritat amb els treballadors i treballadores de Titan; però no poden donar suport
ni rebutjar aquest pla de reestructuració, entre altres motius perquè el desconeixen,
com tampoc no saben quina és la situació jurídica.
Avança, per tant, que el seu grup farà una abstenció, sobretot per un aspecte formal,
ja que si bé subscriuen expressar la solidaritat a la plantilla de Titan, entenen que no
forma part de les competències del Plenari pronunciar-se sobre les altres qüestions
que planteja.

65
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9a49-54ac-8320-2724

Recorda que la proposició ja ha estat aprovada per unanimitat a l’ajuntament del
Prat de Llobregat, on l’empresa Titan té la seu, i entenen que presentar-la avui aquí
significa un reforç de la denúncia expressada.
Avança que grup Socialista dóna suport a la proposició entenent, també, que les
decisions de la nova direcció de l’empresa, tal com han contrastat els sindicats i
també l’ajuntament del Prat, estan sent poc ètiques. En aquest sentit, diu que
reconeixen que és lícit fer quadrar els números d’una empresa, però que quan
s’aprofundeix en aquest cas es troben que la nova direcció vol revertir els errors
greus comesos per l’anterior, que va actuar de manera irresponsable posant en risc
una empresa que mai no havia tingut cap problema de solvència. Afirma que tampoc
no els sembla ètic que siguin els treballadors qui paguin els errors de l’antiga
direcció, encara menys quan va deixar aquesta tasca amb una molt bona
indemnització.
Retreu que les formes tampoc no estan sent les adequades, atès que gairebé s’està
trepitjant el límit de la legalitat, tant pel que fa a la lletra de la llei com pel que fa al
seu esperit.
Constata que el cert és que l’empresa hauria d’haver posat en marxa els mecanismes
de negociació col·lectiva que permetrien una feina conjunta, diàleg i un intent de
cercar solucions pactades entre les parts per sortir de la crisi, cosa que no s’ha fet en
aquest cas. Altrament, denuncia que s’està fent un ERO encobert amb altres formes,
cosa que demostra que alguna cosa no s’està fent com cal.
Afirma que és molt millor no haver d’arribar a l’ERO perquè sempre és millor la
negociació col·lectiva i un marc regulador a què es produeixin acomiadaments
successius que no permetin la defensa i els drets laborals adients.
Reitera, doncs, que donen suport a la proposició amb el convenciment que s’ha de
defensar la conservació dels llocs de treball; també, perquè no comparteixen certes
pràctiques que s’han fet en aquest cas i perquè són del parer que els conflictes
laborals s’haurien de resoldre per la via de la negociació col·lectiva i dialogant amb
els treballadors.
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El Sr. Badia saluda també els treballadors i treballadores de Titan que avui són en
aquesta sala, als quals expressa la solidaritat del govern de la ciutat.
Avança, com no podria ser d’altra manera, el vot favorable del seu grup a la
proposició; i posa de manifest que el sorprèn que els grups de Ciutadans i del PP
addueixin que la proposició s’extralimita per justificar la seva abstenció, ja que
s’inscriu en l’àmbit de la Declaració Institucional, i perquè aquestes dues formacions
han portat reiteradament al Plenari proposicions que clarament s’extralimitaven a les
competències municipals. Per tant, creu que la seva abstenció respon a altres
motius.
Posa en valor la feina que fa aquest ajuntament, i el compromís assolit en fer una
millora de la contractació pública, així com les propostes fetes des de l’Àrea
Metropolitana apostant per la millora de l’ocupació i de les clàusules de contractació
pública, així com també del pagament a proveïdors.
En aquest sentit, esmenta que recentment a Barcelona Activa s’han adjudicat dues
licitacions que milloraven els salaris dels treballadors d’un 35% i d’un 25%
respectivament, així com també s’ha aconseguit que els serveis d’intermediació
deixin d’acceptar ofertes de menys de mil euros o de sis mesos de durada.
Consideren que aquest ha de ser el camí que han de seguir, per exemple amb el
programa “Bona feina a Barcelona”, que dóna suport a les empreses que creen llocs
de treball amb un sou mínim de mil euros i una durada mínima de dotze mesos.
En conseqüència, valora positivament que aquest ajuntament i l’Àrea Metropolitana
donin missatges al sector empresarial de com volen que sigui l’oferta pública al país,
i en defensa de condicions dignes per als treballadors i treballadores.
La Sra. Lecha agraeix les votacions favorables a la proposició i reitera la solidaritat
de la CUP als companys de Titan.

El Sr. Blanco considera que ha explicat suficientment el sentit del seu vot, i contradiu
el Sr. Badia en el sentit que mai no se’ls ha acudit d’immiscir-se en decisions que són
competència de l’àmbit de les empreses privades, i insten les administracions en els
casos en què realment poden actuar.
La Sra. Capdevila afegeix a la seva intervenció anterior que el seu grup es felicita
perquè aquesta proposició s’aprovi, i fa avinent als treballadors tota la solidaritat i
suport del grup d’ERC.
El Sr. Badia confirma que avui mateix Ciutadans s’ha immiscit en la decisió d’un
tribunal independent.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb setze
abstencions –emeses pels Srs. Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens,
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La Sra. Recasens anuncia que s’abstindran en la votació d’aquesta proposició pels
arguments que ha expressat en la seva primera intervenció, però, com a diputada de
Promoció Econòmica i Ocupació a la Diputació de Barcelona i, per tant, responsable
dels plans d’ocupació a la indústria local, ofereix de fer una reunió formal amb els
treballadors per valorar els espais que tenen de treball i les propostes que es poden
dur a terme.
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Homs, Fandos i Rognoni, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i
Barceló, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller– i vint-i-dos
vots a vots a favor de la resta de membres del Consistori.
b) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/7391) Que el Govern municipal dialogui amb tots els Grups del Consistori
per tal d'aprovar un pressupost pel 2018 negociat i consensuat amb la majoria
d'aquest Consell Municipal i que, en tot cas, només s'apliqui la qüestió de confiança
com a últim recurs després d'haver esgotat qualsevol possibilitat de pacte.
El Sr. Trias recorda a l’alcaldessa que la possibilitat d’aprovar el pressupost
mitjançant una moció de confiança no és un mecanisme normal, que ha de ser la
darrera possibilitat per fer-ho després haver cercat el diàleg amb tots els grups a fi
d’aconseguir un pressupost consensuat.
En conseqüència, formula aquest prec amb què insten l’alcaldessa a emprar totes les
eines possibles per aconseguir un acord sense haver de recórrer al sistema que ha
esmentat, que ell mateix també va utilitzar, però que entén que convé evitar.

El Sr. Trias assenyala que el seu grup es va abstenir en l’aprovació inicial amb la
voluntat de buscar i trobar eines de diàleg; confirma que han fet dues reunions amb
el Sr. Pisarello, i també que van presentar al·legacions al projecte i, a partir d’això,
diu que no han mantingut més contactes. Per tant, assegura que no entenen que no
se n’estableixin més, de contactes, per intentar arribar a un acord.
Considera que si el govern ha pres la decisió de tirar endavant de totes totes
mitjançant el sistema de la moció de confiança els ho hauria de dir, i esgotar abans
totes les possibilitats d’acord; i remarca que tots els grups hi tenen una gran
responsabilitat, i no entenen que no s’avanci en el diàleg.
La Sra. alcaldessa diu que té constància que s’han fet més de dues reunions amb el
grup del Sr. Trias. Fa notar que estan parlant d’uns pressupostos que són coneguts i
que han estat força debatuts, que consoliden el canvi de prioritats iniciat el 2015.
Puntualitza que si les converses s’han interromput ha estat pel procés electoral en
què totes les formacions polítiques d’aquest consistori han estat abocades les
darreres setmanes, i que qualifica de situació sobrevinguda.
Precisa que els pressupostos que proposen per al 2018 tindran un volum total de
2.634 milions d’euros, que significa un creixement del 2,4% respecte als del present
exercici; i si prenen com a base els pressupostos del 2015, els darrers del mandat
anterior, la despesa corrent ha augmentat de 269 milions d’euros, fins arribar a
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La Sra. alcaldessa diu que està totalment d’acord amb l’observació del regidor i, per
tant, confirma que accepta el prec.
Manifesta que la voluntat del govern és aprovar els pressupostos, com qualsevol
altra mesura de govern, amb el màxim consens possible. Indica que per aquest
motiu van fer una primera proposta, i han iniciat una roda de converses amb els
grups municipals. I reitera que subscriu plenament que la qüestió de confiança ha de
ser sempre l’últim recurs.
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2.210 milions d’euros actuals que han de servir per reforçar àrees tan importants
com l’habitatge –amb un creixement del 35%, serveis socials –31%–, millora del
transport públic –31%–, o cultura, amb creixement del 17%.
Destaca que els comptes no retallen cap partida social o sanitària i, fins i tot,
reverteixen retallades d’altres administracions.
Considera, doncs, que es tracta d’uns bons pressupostos per a la ciutat i que són una
bona base per al diàleg, per la qual cosa entén que si realment hi ha voluntat de
diàleg per totes les parts es poden aconseguir acords i consensos.
Del Grup Municipal de Cs:
2. (M1519/7387) Que l’alcaldessa de Barcelona en nom del Govern municipal
condemni l'homicidi de Saragossa per odi i motius ideològics, es disculpi
expressament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i retiri el reconeixement de la
ciutat de Barcelona al documental "Ciutat Morta".

La Sra. alcaldessa es remet a la intervenció del Sr. Pisarello en la proposició que en
aquesta línia ha presentat el grup del PP. Assegura, en primer lloc, que el govern
municipal, i ella personalment, condemnen i lamenten qualsevol mort violenta, de fet
qualsevol acte de violència, i expressa el suport i la solidaritat a familiars i persones
vinculades amb Victor Laínez, mort a Saragossa.
Observa, però, que el fet que es demani a l’ajuntament de Barcelona que endegui
accions contra una mort ocorreguda a Saragossa està fora de lloc i no està al seu
abast.
Afegeix que lamenta i condemna els fets que es van produir a Barcelona el 4 de
febrer de 2006 i que van deixar l’agent de la guàrdia urbana Juan José Salas en estat
vegetatiu permanent; i remarca que han expressat a la seva família tot el suport i la
solidaritat per part del govern municipal i de l’Ajuntament; i ratifica també el suport
al cos de la guàrdia urbana.
Tanmateix, li sembla una imprudència i una clara manca de rigor per part del grup
de Ciutadans l’intent de barrejar el fet esdevingut a Saragossa amb els que van
ocórrer a Barcelona fa onze anys. Observa que tal vegada és un intent que respon a
interessos partidistes, però no a la circumstància dels fets.
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La Sra. Mejías recorda que fa un moment es referien a la mort violenta de Víctor
Laínez a mans, presumptament, de Rodrigo Lanza, i diu que han trobat a faltar una
condemna per part de l’alcaldessa; li retreu que davant d’aquest cas hagi mantingut
un silenci mesurat i, per tant, volen saber si, com tantes vegades s’ha exigit al seu
grup en altres ocasions, condemna aquest fet.
Aprofita per desitjar una prompta recuperació al Sr. Asens, i posa en relleu que
sempre ha impulsat la compareixença d’aquest ajuntament com a acusació particular
en delictes d’odi. Remarca que el cas que els ocupa és clarament un delicte d’odi i
per motivacions ideològiques, i pregunta si el tinent d’Alcaldia condemna aquest
homicidi i si s’ha previst de fer algun acte de reparació a la guàrdia urbana per haver
posat en entredit i qüestionat la seva professionalitat i actuació durant els
esdeveniments del 4 de febrer de 2006; i pregunta si ja han valorat la possibilitat de
retirar el reconeixement al documental Ciutat Morta, que narrava un fets de
manipulació policial per intentar evadir una responsabilitat que, com s’ha comprovat,
no va existir.
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La Sra. Mejías agraeix l’expressió clara de condemna de l’alcaldessa, i el
reconeixement a la professionalitat de la guàrdia urbana.
Remarca, però, que el fet que els ocupa no és un de qualsevol, ja que la persona
implicada és algú que l’alcaldessa ha defensat, i el govern municipal ha contribuït a
realitzar i divulgar un documental sobre una acció que va ser considerada una
manipulació i un muntatge policial.
Pel que fa a l’argument que els fets es van produir a Saragossa, posa en relleu que la
persona implicada té molt a veure amb el que va succeir a Barcelona fa onze anys.
Per tant, reitera que volen un pronunciament clar per part de l’alcaldessa.
Nega que pretenguin barrejar res, i és la implicació de les persones allò que els
sembla determinant i que exigeix un pronunciament clar d’aquest ajuntament, i
reitera la pregunta de si el govern està disposat a posar en marxa alguna iniciativa
per retirar el premi Ciutat de Barcelona al documental Ciutat Morta.
La Sra. Alcaldessa precisa que el documental feia referència a una situació general
en què hi havia indicis d’irregularitats, i recorda que el Parlament de Catalunya va
demanar una investigació, i que aquest ajuntament va crear una comissió
d’investigació; igualment, afegeix que institucions com el Col·legi d’Advocats de
Barcelona també van actuar en la mateixa línia.
Diu que no sap si és que la regidora Mejías sospita de tothom, també del seu partit,
que va demanar una investigació dels fets. I subratlla que si hi ha indicis
d’irregularitat és la mateixa guàrdia urbana la primera interessada en què
s’esclareixin.
Constata que, a més de tot això, la millor manera de defensar la guàrdia urbana és
mitjançant l’aclariment dels fets; i retreu a la Sra. Mejías que sempre tregui a relluir
la guàrdia urbana per barrejar-la amb polèmiques, mentre que, altrament, el govern
municipal ha fet un pla director de la guàrdia urbana, ha convocat noves places i han
fet la major promoció interna dels darrers anys, i posa en relleu que la guàrdia
urbana obté la millor nota històrica en la valoració de la ciutadania.
No s’accepta el prec.

3. (M1519/7383) Que el Govern municipal inclogui en els pressupostos del 2018 la
partida necessària per a dur a terme la reforma integral de la seu central del MUHBA
durant el proper exercici, de manera que la renovació estigui acabada, com a molt
tard, el 2019.
El Sr. Puigcorbé fa referència a què el 1931, amb motiu de l’obertura de la Via
Laietana, un palau d’estil gòtic, la Casa Padellàs, ubicat al carrer de Mercaders va ser
traslladat pedra a pedra a la plaça del Rei amb la voluntat de convertir-lo en la seu
del futur museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Indica que aquest projecte
municipal es va haver d’ajornar a causa de la Guerra Civil i no va ser inaugurat fins
el 1943, sota la direcció d’Agustí Duran i Sanpere.
Precisa que al llarg dels anys el MUHBA ha anat incorporant espais patrimonials
disseminats per la ciutat, que expliquen moments diferents de la seva història, entre
els quals cita el conjunt de l’antic Palau Reial i les restes romanes del subsòl de la
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Del Grup Municipal d’ERC:
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plaça del Rei, les bateries antiaèries de la Guerra Civil o les traces del barraquisme
franquista del Turó de la Rovira, passant per la Vila Joana a Vallvidrera, avui
convertida en memorial del poeta Verdaguer i casa de la literatura.
Remarca, però, que la Casa Padellàs, d’ençà del 1996, només acull exposicions
temporals i, per tant, li cal una renovació integral que la converteixi en una autèntica
casa de la història de Barcelona, en una àgora que disposi d’un auditori, aules,
espais d’estudi i documentació on puguin acudir investigadors, docents, escolars i
qualsevol persona interessada a conèixer el passat de la ciutat.
Constata que es tracta, doncs, d’una reforma ineludible que comença per connectar
la Casa Padellàs amb l’edifici annex del carrer Llibreteria, incorporat des de fa anys al
museu per tal d’ampliar la seva superfície expositiva; afegeix que es tracta, sobretot,
d’una remodelació profunda que ha de permetre tirar endavant un projecte
museogràfic innovador, ja dissenyat pels professionals del museu, i que ha de
convertir la Casa Padellàs en l’espai explicatiu de l’evolució històrica de la ciutat, i en
el centre i vestíbul d’un discurs museogràfic que atorgui coherència al conjunt
d’espais patrimonials, entesos com a sales d’un gran museu que abasta la totalitat
de la ciutat.
Assenyala que el 27 de juny passat l’ICUB va publicar la licitació de la redacció, en
sis mesos, del projecte bàsic per a la reforma de la seu del MUHBA, tot i això, el
govern no ha inclòs en el seu projecte de pressupostos per a l’exercici vinent cap
partida per afrontar el cost de la reforma, estimat entorn dels tres milions d’euros.
Per tant, formulen el present prec amb què demanen que el govern municipal
inclogui en els pressupostos del 2018 aquesta partida per a la renovació del MUHBA
a fi que estigui acabada, a tot estirar, el 2019.
El Sr. Pisarello avança l’acceptació del prec.
Entén que el regidor ha parlat amb el director del MUHBA, i que li ha transmès el seu
entusiasme. Assegura que desitja tant o més que el Sr. Puigcorbé que es pugui fer la
reforma esmentada; i assenyala que el projecte bàsic ja està elaborat i que faran tot
el que estigui a la seva mà per aconseguir els diners perquè reconeix que el museu
necessita aquesta actuació.

El Sr. Pisarello subscriu aquest suggeriment.
4. (M1519/7384) Que el Govern creï una pàgina web on la ciutadania pugui posar en
coneixement de l'administració municipal els delictes d'odi que puguin esdevenir-se
dels atacs feixistes que es produeixin a la ciutat de Barcelona, per tal que aquesta
pugui estudiar la possibilitat d'emprendre accions legals i així refermar el compromís
de la ciutat a lluitar contra les conductes violentes, feixistes i xenòfobes.
El Sr. Coronas comenta que en la comissió de Presidència es va aprovar una
proposició del seu grup amb la qual instaven a lluitar contra els atacs d’odi feixista a
la ciutat, i que s’han produït contra escoles, mitjans de comunicació, de manera
aïllada i també després d’algunes mobilitzacions que han transcorregut pacíficament,
però que malauradament han comptat amb episodis de violència feixista.
Consideren, per tant, que la creació d’una pàgina web seria una bona opció perquè la
ciutadania pogués posar en coneixement de l’administració els delictes d’odi i atacs
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El Sr. Puigcorbé apunta la possibilitat de fer la reforma per fases.
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feixistes que es puguin esdevenir a la ciutat possibilitant, així, estudiar la possibilitat
d’emprendre accions legals contra les persones agressores.
La Sra. alcaldessa confirma que al govern aquest assumpte també li preocupa i
ocupa; així doncs, accepta el prec, que comparteix, tal com demostra que ja estan
actuant en aquest sentit. Precisa que a la web BCNvsOdi existeix l’opció que planteja
el regidor Coronas per comunicar les vulneracions de drets, amb un formulari que
enllaça amb l’IRIS i l’Oficina per la No-Discriminació, en la qual hi ha un equip tècnic
d’assistència i acompanyament psicològic i jurídic. Afegeix que el proper febrer tenen
previst disposar ja d’una segona versió que millorarà l’actual.

La Sra. alcaldessa replica que el grup d’ERC havia formulat un prec específic sobre
una web per denunciar delictes d’odi i atacs feixistes, però després hi afegeix els
presos polítics, que el govern entén que és un assumpte molt greu i que cal reclamar
la seva llibertat i, com han demostrat a bastament, hi està plenament compromès.
Apel·la a la prudència de no barrejar les coses; i alhora que ratifica que l’abús de la
presó preventiva és gravíssim en un estat de dret, creu que no s’ha de barrejar amb
els atacs feixistes, atès que, fent-ho, fan un flac favor a ambdues reivindicacions.
Confirma que el govern està plenament implicat en aquesta lluita contra el feixisme,
no merament des del punt de vista ideològic sinó també dels fets, i valora que
aquest ajuntament ha fet un salt qualitatiu molt remarcable en aquest aspecte, no
només facilitant la denúncia, sinó també en els àmbits de la prevenció i la
sensibilització. Precisa, en aquest sentit, que han organitzat jornades internacionals,
s’han personat com a acusació en casos d’impunitat del feixisme, han donat suport a
les víctimes d’agressions feixistes i xenòfobes, han elaborat eines i materials per
combatre l’odi a les xarxes, i han treballat activament en l’acompanyament i
l’assessorament a les víctimes; i concreta que s’han presentat com a acusació
particular en el cas d’agressió a una dona embarassada per portar nicab, que va
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El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec, i remarca que els abusos de poder i els
atacs feixistes no es poden permetre, ni abans ni després de les eleccions. Celebra,
per tant, que el govern es refermi en aquest compromís també després la contesa
electoral, atès que això confirma que es tracta d’un assumpte ideològic fonamental.
Això no obstant, fa avinent que la satisfacció del seu grup no és completa, atès que
una de les Declaracions Institucionals que havia presentat ERC en aquesta sessió no
ha entrat perquè Barcelona en Comú no l’ha signada al·legant que s’inicia una nova
etapa, i amb la qual demanaven refermar el compromís de condemnar l’existència de
presos polítics, que a parer del seu grup també és una forma de feixisme. I afegeix
que també hi demanaven que, un cop acabat el mandat de la Junta Electoral Central
per finalització del període electoral, es restablís la pancarta demanant la llibertat
dels presos polítics al balcó de la Casa Consistorial i la il·luminació en fonts i edificis.
Insisteix que encetar una nova etapa no significa passar pàgina i oblidar-se de les
persones que estan privades de llibertat, i que per al seu grup és una mostra de
coherència lluitar contra el feixisme i reivindicar la llibertat dels qui estan a presó per
motius polítics.
Per tant, diu que agrairien a Barcelona en Comú que es repensés si paga la pena
signar la Declaració o no a fi de mantenir el compromís acordat en Junta de
Portaveus.
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acabar amb un sentència de condemna de dos anys a l’agressor; i han impulsat
accions judicials davant de dos casos d’aporofòbia.
Ratifica que per al govern aquests assumptes són prioritaris, tal com demostren les
accions que estan duent a terme, i confia que, conjuntament, aconsegueixin que
aquestes accions no depenguin del govern de torn i es traslladin a una nova
ordenança de convivència.
Del Grup Municipal del PSC:
5. (M1519/7393) Instar al Govern a dedicar el Palau d'Esports de Barcelona a usos
esportius, complint la doble funció d'equipament de proximitat i de ciutat, així com
iniciar els tràmits per a la ubicació d'una nova sala conjunta de coordinació (CECOR)
de la Guàrdia Urbana i d'altres centres d'emergència de forma immediata.

La Sra. alcaldessa recorda al Sr. Collboni que fins fa poc ha format part del govern
municipal i, per tant, sap molt bé que hi ha un projecte que fa temps que està en
marxa i que no existia cap altra proposta alternativa per a l’ús d’aquest espai. En
aquest sentit, destaca que el comissionat d’Esports, el Sr. Escudé, era del PSC i mai
no va formular cap proposta per al Palau Municipal d’Esports. Afegeix que el grup
Socialista era coneixedor que s’estava treballant per utilitzar aquest antic
equipament per a la nova sala conjunta de coordinació, que és una necessitat urgent
de la ciutat. Destaca, doncs, que es tracta d’un aspecte de seguretat, especialment
important després dels fets que van tenir lloc l’agost passat. Constata que
l’equipament està en molt mal estat i s’ha de refer completament, protegint la façana
i respectant la volumetria, però que per les seves dimensions és l’espai idoni per
instal·lar-hi la sala conjunta, un projecte que es treballa des de fa temps juntament
amb la Generalitat.
El Sr. Collboni replica que quan el seu grup formava part del govern va votar en la
comissió de Drets Socials que l’equipament es destinés a usos esportius. Tanmateix,
precisa que arran dels atemptats de l’agost, l’alcaldessa va voler tenir un gest amb la
guàrdia urbana i, de forma equivocada i improvisada, va decidir d’ubicar-hi el centre
d’emergències que, certament, necessita la guàrdia urbana, tot i que fa notar que els
mateixos sindicats d’aquest cos consideren que l’espai no és adequat.
Recorda que van tenir un debat intern en el si del govern, en el qual el seu grup,
com a BSM i com a responsable de l’àrea d’esports i cultura, va encarregar estudis
preliminars per quantificar la reforma que calia fer al Palau d’Esports, atès que així
ho havien votat, com a govern, en comissió.
En conseqüència, demana a l’alcaldessa que rectifiqui aquesta improvisació a fi que
la ciutat disposi d’un espai que s’inscriu amb coherència a l’àmbit de la cultura i de
l’esport que representa la muntanya de Montjuïc.
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El Sr. Collboni indica que aquest prec dóna veu a les entitats esportives i associatives
del barri del Poble-sec amb una petició de la Unió de Federacions Esportives, signada
pel seu president, a fi que el Palau d’Esports de Montjuïc tingui un ús esportiu, ja que
malauradament segons anuncis fets pel govern de la ciutat sembla que això no
queda garantit.
Reivindiquen aquest espai de gestió pública, doncs, per a la pràctica esportiva i per a
les entitats del barri, i així se’n fa ressò el seu grup.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

La Sra. alcaldessa puntualitza que en la comissió que ha esmentat el Sr. Collboni no
van votar en contra d’ubicar a l’antic palau d’Esports la sala conjunta sinó que es van
abstenir.
Per tant, diu que comprèn i respecta que el Sr. Collboni ara faci d’oposició, però li
recorda que han parlat a bastament sobre aquest assumpte quan el grup del regidor
formava part del govern i que no va plantejar cap proposta alternativa.
Fa referència a l’atemptat de l’agost i assegura que no han actuat amb improvisació,
i fa avinent que el comissionat de Seguretat portava des de l’inici del mandat
treballant en la prevenció antiterrorista, en contacte amb altres ciutats com Madrid i
París, que malauradament han patit greus atemptats, i té molt clar que la
coordinació és cabdal, i afegeix que el Sr. Collboni sap prou bé que l’actual sala
conjunta de comandament ha quedat obsoleta i, per tant, que necessiten un nou
espai.
Conclou, doncs, que aquesta possibilitat es treballava des de feia temps, i afegeix
que arran dels atemptats la van fer pública com un acord de la Junta Local de
Seguretat, que compta amb el consens de la Generalitat i la delegació de l’estat.
Malgrat tot, reconeix que la ciutat, i concretament al Districte de Sants-Montjuïc,
necessita equipaments esportius i, en aquest sentit, comenta que està previst un nou
poliesportiu a La Marina.
No s’accepta el prec.
Del Grup Municipal del PP:

El Sr. Fernández Díaz indica que Barcelona i el seu entorn concentren entorn del
70% de l’activitat econòmica de Catalunya i el 60% de la població, fet que hauria
d’obligar totes les administracions a treballar conjuntament a fi d’assolir més
resultats que fent-ho per separat. Remarca que això requereix una actitud de diàleg i
d’acord, deixant enrere les confrontacions i treballant amb un vèrtex compartit en
benefici de la ciutat.
Posa de manifest que els darrers esdeveniments ocorreguts a Barcelona i a
Catalunya d’ençà dels atemptats de l’agost i del mateix procés independentista han
perjudicat seriosament la capacitat de Barcelona per projectar-se a l’exterior i per
poder competir en millors condicions; igualment, assenyala que tot plegat ha
repercutit en la davallada de reserves turístiques i d’inversions.
En conseqüència, alerta que tots plegats, administracions i grups municipals, han de
fer un esforç per retenir esdeveniments com el Mobile World Congress, i han de
definir un full de ruta de la marca Barcelona que inclogui, per exemple, un pla de
promoció turística internacional i a la resta d’Espanya, un pla de promoció industrial i
de captació d’inversions, l’enfortiment de l’oferta cultural, complementar
l’excel·lència en el camp de la investigació i la clusterització científica amb nous
centres d’emprenedors i infraestructures, o apostar per un turisme de millor qualitat i
més cívic que deixi diners a la ciutat. Remarca que tot això s’ha de fer comptant amb
el suport de les iniciatives privades i la col·laboració publicoprivada.
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6. (M1519/7378) Que el Govern municipal porti a terme accions per reforçar la
Marca Barcelona, i entre aquestes, la creació de l'Agència Marca Barcelona.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

La Sra. alcaldessa agraeix el to constructiu i propositiu del prec.
Recorda que el 20 de febrer d’enguany van presentar una mesura de govern –
Barcelona Ciutat Oberta– que incloïa un pla de promoció econòmica internacional en
què s’explicitava l’aposta per la reactivació de la identitat i la reputació internacional
de Barcelona. Afegeix que des d’aleshores ençà la coordinadora del projecte marca
Barcelona ha estat treballant en el disseny i l’execució d’un nou pla d’impuls del
prestigi de la ciutat a mitjà termini, que hauria d’estar enllestit abans de l’estiu del
2018, en què es plantejaran múltiples accions, així com una aliança de ciutat, a què
feia referència el regidor, per implicar tant la ciutadania com institucions, grups
polítics municipals, empreses i actors socials a fi que siguin també portaveus actius
de la difusió del nou relat de la reputació de la ciutat Barcelona al món i els valors als
quals volen que s’associï.
Per tant, entén que no es pot dubtar de la voluntat del govern municipal de fer
accions per reforçar el prestigi internacional de la ciutat, i precisa que això ho
separen de la idea de crear una agència, tal com formula el prec, i aprofita per
puntualitzar que la Llei Montoro limita aquesta mena d’organismes.
Considera, doncs, que el fet que sigui una agència o altre organisme no és rellevant,
sinó que ho és l’estratègia que es tiri endavant i que sigui tan compartida com sigui
possible.
Acaba amb el missatge positiu que malgrat els moments difícils que han travessat els
darrers mesos, i actes terribles com les càrregues policials, que de ben segur ha
estat de les coses que més han perjudicat la imatge de la ciutat, Barcelona manté
una reputació internacional consolidada; i aprofita per comentar que dilluns passat es
publicava el rànquing Cities in the world on Barcelona ocupa el vuitè lloc. Assenyala,
però, que més enllà dels rànquings també tenen xifres positives en molts àmbits
que, com reconeixen molts organismes internacionals, posicionen la ciutat per
atraure inversió, indústria creativa, innovació, talent i recerca, que és una de les
prioritats d’aquest ajuntament.
Afirma que confia plenament, com a alcaldessa de la ciutat, en les possibilitats de
Barcelona per sortir-se’n en una conjuntura com l’actual, i que tothom hi
contribueixi.
7. (M1519/7379) Que el Govern municipal reclami a la Generalitat de Catalunya
l'import corresponent al deute pendent amb les escoles bressol dels darrers cinc
cursos escolars.
El Sr. Fernández Díaz observa que amb aquest prec plantegen una qüestió que ja ha
presentat un altre grup municipal atès que no tenen possibilitat d’esbrinar què
presentaran els altres grups, però entén que la qüestió és prou rellevant com per
insistir-hi.
Apunta, doncs, la necessitat i l’obligació que aquest ajuntament reclami a la
Generalitat l’import del deute pendent amb les escoles bressol dels darrers cinc
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En definitiva, creu que cal promoure una mena de pla Marshall per a la ciutat, i que
sigui qui sigui que governi la ciutat, totes les administracions, govern municipal,
Generalitat i estat han de col·laborar per treure el millor de Barcelona.
Assenyala que el prec té un sentit plenament positiu i constructiu, conscients com
són dels moments tan difícils que viu Catalunya, i la importància que hi té Barcelona
com a motor.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

cursos escolars. Confirma que això ja ho han reclamat judicialment, i s’ha guanyat,
ajuntaments de l’àrea metropolitana com és el cas dels de l’Hospitalet i de Cornellà, i
diu que troben a faltar que el de Barcelona no faci el mateix gest d’anar més enllà de
la creació d’una comissió del deute i una reclamació amistosa a la Generalitat dels
vint-i-dos milions d’euros que és la quantitat estimada que hauria d’abonar per al
finançament de les escoles bressol.
Constata, doncs, que mentre la Generalitat deixa de pagar aquesta xifra,
l’Ajuntament es veu obligat a exigir a les famílies que paguin més per cobrir el cost
de la tarifació d’aquesta etapa escolar. Insisteix que aquest ajuntament no ha de fer
allò que pertoca a la Generalitat.

El Sr. Fernández Díaz assegura que no tindria cap inconvenient a reclamar a l’estat,
però fa notar que, per fer-ho, se li hauria de transferir la competència, altrament, no
és possible que una administració que no té competències financi un servei als qui sí
que les tenen.
Dit això, celebra que la Sra. Ortiz hagi actualitzat la xifra del deute, que es duplica,
cosa que justifica algunes decisions que ha pres el govern municipal, entre les quals
incrementar el preu de les escoles bressol a les classes mitjanes; i mentre
l’Ajuntament fa de Generalitat, i paga aquests quaranta milions d’euros per finançar
les escoles bressol, deixa d’incrementar l’oferta i el nombre de serveis beneficiaris en
altres àmbits d’aquest ajuntament. Per tant, considera que allò que tots plegats
haurien d’exigir és que la morositat de la Generalitat no la paguin les famílies.
La Sra. Ortiz replica que el fet que l’estat no exerceixi la competència no l’eximeix
del finançament bàsic de serveis clau com és l’educació infantil.
Remarca que l’Ajuntament no ha incrementat l’aportació que fan les famílies –
l’Ajuntament aporta 42 milions d’euros i les famílies 17– sinó que ha fet una
redistribució de les aportacions, de manera que un 70% de famílies paguen menys
en les escoles bressol, donant resposta a la demanda del Síndic de Greuges
d’avançar en la tarifació social a fi de fer-la més equitativa i que les famílies
paguessin en proporció a la renda.
Assenyala que celebrarien si la resta d’administracions es coresponsabilitzessin amb
les famílies i amb l’educació infantil rebaixant el preu al conjunt de les famílies, tal
com ha fet aquest ajuntament i aportant més recursos a fi de dignificar la qualitat de
les escoles bressol i ampliar-ne les places malgrat l’abandonament de l’estat i de la
Generalitat.
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La Sra. Ortiz diu que accepten el prec perquè ja estan actuant com demana. Indica
que la reclamació a la Generalitat no ha estat només amistosa i confirma que els
darrers dos anys ha estat un assumpte que sempre ha estat damunt la taula, i
lamenta que l’anterior govern decidís de no sumar-s’hi en el moment de la demanda
col·lectiva d’alguns ajuntaments i de la Federació de Municipis.
Indica que els serveis jurídics i l’àrea d’Educació estan avaluant la quantia total del
deute i la quantitat que es pot reclamar per plaça municipal d’escola bressol, que
apunta que duplicaria probablement la xifra que ha esmentat el regidor.
Pregunta al Sr. Fernández Díaz si considera que aquesta reclamació s’hauria de fer
extensiva al govern de l’estat, i li recorda que el 2012 el ministre Wert va retallar
cent milions del Pla Educa3, que es va impulsar el 2008, per al finançament de les
places d’escoles bressol als municipis.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

c) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/7390) Disposa el Govern d'una estimació sobre la quantia econòmica que
pot arribar a reclamar-se per part dels impulsors de la construcció de l'Hotel a
Drassanes en cas de no atorgar-se la llicència sol·licitada? De quin import es tracta?
En cas que, a resultes de la demanda interposada per la propietat, se'n derivés algun
indici de mala praxis per part de la Tinència d'alcaldia, està disposada a assumir
responsabilitats personals a tots els efectes?
El Sr. Martí comenta que fa pocs dies que es van assabentar per un tuit de la Tinenta
d’Alcaldia Janet Sanz –que després va ser reproduït per diversos mitjans de
comunicació– en què deia que havia estat objecte d’una querella per part de la
societat promotora de l’hotel Drassanes per no haver atorgat ni denegat la llicència
corresponent, demanda el 5 de juny de 2015, que consideren que havia estat
donada en el mateix moment en què van disposar de tots els informes tècnics i
jurídics pertinents.
Feta aquesta breu introducció pregunta si l’Ajuntament ja compta amb un càlcul de
l’import que probablement haurà de pagar en concepte d’indemnització als
promotors de l’hotel en el cas que hi hagi sentència desfavorable.

El Sr. Martí replica que està parlant d’un cas concret, no pas d’altres que s’hi poden
sumar al llarg del mandat relatius al capteniment del govern de no atorgar llicències
que, en molts casos, ja s’haurien d’haver donat.
Puntualitza que estan parlant d’una sentència que està en cassació i, per tant, que
no és executable en aquests moments i que cal saber com acaba. Precisa que la
sentència afecta el Pla d’usos de Ciutat Vella del 2013, vigent fins que no es resolgui
la cassació presentada a altes instàncies judicials.
Reitera, per tant, que hi ha un pla d’usos vigent, i que el govern està obligat a
atorgar una llicència, com a acte reglat, a uns promotors que han complert amb els
seus deures i que tenen uns drets adquirits que exerceixen dins de la legalitat.
Discrepa amb l’actuació del govern municipal en el sentit que vol canviar les coses
per la porta del darrere, no pas per la via de canviar la llei urbanística, i que pot
comportar haver de pagar milions d’euros en indemnitzacions.
Indica que han demanat que els facin una previsió en cas que això succeeixi, cosa
que el Tinent d’Alcaldia els ha donat a entendre que no contempla; li retreu, doncs,
que ni tan sols hagin fet una previsió teòrica de què suposaria això per a les arques
municipals, i apunta que hi ha qui parla de vint milions d’euros, i altres de seixanta.
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El Sr. Pisarello considera que la pregunta pressuposa una sentència desfavorable per
a aquest ajuntament en un procés que tot just acaba de començar, i que obvia la
sentència del TSJC que obliga a la suspensió de la llicència de l’hotel Drassanes.
Precisa, per tant, que aquest govern està centrat a defensar els interessos generals, i
confia que no caldrà cap indemnització perquè prevaldrà aquest interès general.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

El Sr. Pisarello puntualitza que, segons la sentència del TSJC, el Pla d’usos és nul, i
que els serveis jurídics d’aquest ajuntament, en funció d’això, van informar que la
llicència no es podia atorgar.
Entén que allò que es planteja amb aquesta pregunta és la defensa d’un model
determinat de ciutat, que l’anterior govern municipal va pactar amb el grup del PP, i
que el regidor es fa avui portaveu dels interessos que representava l’esmentat Pla
d’usos, que en aquest cas coincideixen amb els dels promotors, i que són uns
interessos d’especulació desfermada.
Assenyala que, altrament, el govern municipal està per un model equilibrat, que
atengui als interessos generals i que tingui en compte els del veïnat concretament.
Confirma, igualment, que la Sra. Sanz acudirà als tribunals per expressar com
considera aquest govern que es defensa aquest interès general, i que és el que li
correspon de fer com a servidora pública, i posa en valor la seva valentia. Fa notar
que el grup municipal Demòcrata, amb aquesta qüestió, ha deixat molt clar quins
són els interessos que defensa, i amb qui els van pactar.
Del Grup Municipal Cs:

La Sra. Mejías assenyala que la guàrdia urbana de Barcelona, que fa un moment
l’alcaldessa deia que treia la millor nota per part de la ciutadania, té l’ànim molt baix,
sobretot d’ençà que dissabte passat cinc agents van ser agredits per manters,
resultant-ne un ferit de gravetat. Posa en relleu que el mateix cos denuncia que això
és conseqüència de la manca d’efectius i de planificació en la lluita contra la venda
irregular.
Diu que li consta que el govern ha intentat, sense massa insistència, de fer alguna
cosa per evitar en les èpoques de major afluència de turisme a la ciutat reaparegui la
venda irregular al carrer; i com corrobora la mateixa guàrdia urbana, quan s’intenta
comissar i impedir l’activitat es produeixen accions violentes per part dels manters.
Precisa que el govern ha assajat de limitar aquesta activitat mitjançant la creació
d’un sindicat, o la inserció laboral de les persones que es dediquen a la venda
ambulant irregular, però la realitat és que el fenomen es continua produint cada
vegada amb més intensitat.
Afegeix que també sap que s’ha estudiat juntament amb altres ciutats europees la
manera de combatre el fenomen, i pregunta si han previst mesures perquè en el
futur disminueixi o si, altrament, continuaran permeten que es produeixin altercats
entre la guàrdia urbana i els manters, molt greus per als mateixos agents i per la
conflictivitat amb el comerç i la imatge de la ciutat.
El Sr. Pisarello fa avinent que han explicat el que pregunta la regidora en moltes
ocasions, malgrat tot, ella continua insistint en el mateix assumpte.
Puntualitza, d’entrada, que no és cert que hagin creat un sindicat. Tanmateix, indica
que davant del fenomen de la venda irregular aquest ajuntament ha desplegat una
via d’intervenció policial amb l’operatiu específic anomenat Alfa, que intenta evitar
que es produeixin ocupacions intensives de l’espai públic, i que ha funcionat, fins ara,
raonablement bé.
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2. (M1519/7388) Quines mesures pensa aplicar el Govern municipal per acabar amb
la venda ambulant irregular als carrers de Barcelona?

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

Afegeix que s’han posat més mediadors al carrer, en considerar que s’ha de
minimitzar la violència, així com també han desplegat mesures per a la inserció
social de les persones que es dediquen a la venda ambulant i que es puguin
regularitzar, tal com demanen els comerciants. Concreta que fa poc, en una reunió
amb representants del comerç, els van dir que estaven satisfets amb els plans
d’ocupació, ja que les persones en situació d’irregularitat pagaven els impostos com
tothom.
En conseqüència, confirma que aquesta és la via, contrastada amb la Generalitat i el
Síndic de Greuges, i assegura que no l’abandonaran.

El Sr. Pisarello replica que sí que els importa la conflictivitat que es pugui generar, i
que són els primers interessat a resoldre-la. Així, comenta quant als fets a què ha
al·ludit la Sra. Mejías que, així que en va tenir coneixement en qualitat de regidor de
l’Eixample, ja que els fets es van produir en aquell Districte, es va posar en contacte
amb el caporal ferit per transmetre-li el suport del govern.
Pregunta, però, quina alternativa política proposa el grup de Ciutadans, i diu que li fa
por de pensar en què convertiria aquesta qüestió si en tingués la responsabilitat.
Ratifica, doncs, que el govern municipal segueix una línia d’actuació policial que la
guàrdia urbana ha desenvolupat amb molta professionalitat en la gran majoria de
casos; una via social, que és exemplar en el conjunt de Catalunya i de les
experiències que s’han dut a terme a la resta de l’estat; i han desplegat més
mediadors al carrer a fi que no es produeixin conflictes indesitjats.
Confirma que aquesta línia d’actuació ha estat dialogada amb els comerciants i amb
la resta d’actors socials, i assegura que no s’apartaran d’aquest camí, ja que de
moment no han vist cap alternativa millor.
Del Grup Municipal del PSC:
3. (M1519/7394) Quin és l'impacte en el pressupost municipal 2018 del canvi social
d'empreses pel que fa als ingressos municipals, tant directes com a través de les
aportacions del Fons Complementari de finançament de l'administració general de
l'Estat i quines accions i pressupost municipal s'han previst per aturar i revertir
aquesta situació i els seus efectes?
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La Sra. Mejías precisa que l’Ajuntament no ha creat el sindicat però sí que el finança
amb diner públic.
Quant a la regularització d’aquestes persones, observa que deu ser una part molt
minsa la paga impostos, ja que la gran majoria continua exercint una activitat
irregular.
Considera que el govern municipal minimitza conflictes com el de dissabte passat
provocats per l’activitat dels manters, i li retreu que no li preocupi i l’ocupi aplicant
les mesures necessàries per evitar-los. I reitera que durant determinats períodes de
l’any hi ha una repuntada de l’activitat emparada per la impunitat i perquè els
manters saben que les mesures que aplica l’Ajuntament no són suficients per limitar
la seva activitat.
Per tant, insisteix a preguntar al govern municipal si té pensada alguna cosa més de
la que fa o, contràriament, pensa continuar en la mateixa línia que fins ara.

GASETA MUNICIPAL
9 de Febrer del 2018

La Sra. Ballarín observa que avui arriben al darrer ple de l’any, i que s’hauria d’haver
donat el vistiplau als pressupostos del proper exercici o, com a mínim, haurien hagut
de rebre alguna explicació del projecte de pressupostos que es va votar inicialment
en la comissió d’Economia i Hisenda.
Remarca que l’elaboració i la presentació al Plenari del pressupost municipal és la
principal responsabilitat del tinent d’Alcaldia d’Hisenda, en aquest cas el Sr. Pisarello,
i diu que els preocupa que no hi pensi més, o que en el darrer Ple no els respongués
amb qui pensen pactar els pressupostos, ni a canvi de què; i que els amoïna encara
més que encara no s’hagi assegut amb cap grup municipal a treballar seriosament el
pressupost.
Dit això, puntualitza que avui plantegen la qüestió sobre la manera com Barcelona
adapta el projecte de pressupostos, tancat a finals de setembre, a tot el que ha
succeït a la ciutat des de llavors ençà.
Indica que ahir mateix el professor Anton Costas deia en un article que les decisions
rupturistes i unilaterals del setembre i de l’octubre van ser com una boira que la
política independentista va projectar sobre l’economia, i que impedeix als actors
econòmics de veure què hi ha més enllà. I afegia que davant d’aquesta incertesa les
llars redueixen el consum, els estalviadors porten fora els seus estalvis, i les
empreses frenen les inversions i traslladen les seves seus; és a dir, els motors de
l’economia queden danyats.
Pregunta, per tant, si el projecte de pressupostos contempla aquesta nova realitat.

La Sra. Ballarín considera que el virus de la desconfiança que el procés
independentista ha inoculat a la ciutat està fent molt de mal a l’economia. Indica, en
aquest sentit, que avui mateix Ràdio Taxi ha anunciat que trasllada la seva seu social
a Madrid; i afegeix que l’alcaldessa comentava fa poca estona que Barcelona ha estat
una ciutat molt ben considerada als rànquings internacionals, i entén que els hauria
de preocupar que malgrat aquesta consideració no passés ni a la final per ser la seu
de l’EMA.
Fa notar que aquests trasllats afecten els ingressos de la ciutat, atès que les
transferències que rep de l’estat es calculen en funció de la recaptació tributària, i
aquest és un aspecte que s’hauria de tenir en compte en el pressupost.
El Sr. Pisarello indica que en la proposta pressupostària hi ha una injecció de cinccents milions d’euros en forma d’inversions, que és essencial per poder activar
l’economia. Afegeix que aquesta mateixa setmana s’han reunit amb Pimec, però que

79
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9a49-54ac-8320-2724

El Sr. Pisarello demana a la regidora si li pregunta concretament, atès que ha
barrejat moltes coses en la seva intervenció, per l’impacte del trasllat d’empreses per
a les arques públiques. Si és així, li confirma que ha estat imperceptible segons el
sindicat de tècnics del ministeri d’Hisenda, entre altres motius perquè els impostos
que recapta l’Ajuntament, com és el cas de l’IAE, es recapta allà on l’empresa té la
seva seu, i pel que fa al fons complementari de l’estat, es calcula a partir de l’any
anterior, amb un índex d’evolució anual. Constata, d’altra banda, que s’ha anat
reduint de manera considerable des de mitjan novembre.
Concreta que de les 3.073 empreses que fins ara han tramitat aquest fons, només
336 havien fet efectiu el trasllat fins al 12 de desembre.
Per tant, confirma que els preocupa el fet que una empresa traslladi la seva seu,
però que treballen a bastament per revertir la situació.
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fa temps que ho fan amb altres sectors econòmics de la ciutat, entre els quals els de
la recerca i la tecnologia, i el fet que han aprovat subvencions per a aquests sectors,
conscients que el moment és difícil, i assenyala que els pressupostos contribuiran a
la seva reactivació.
Subscriu, com deia abans l’alcaldessa, que cal rellançar la reputació de la imatge de
la ciutat, cosa que es farà a principis de gener; i sense pretendre negar la
complexitat de la situació, diu que no poden fer lectures catastrofistes que després
no coincideixen amb allò que els acords econòmics de la ciutat els transmeten.
Per tant, està d’acord que cal treballar conjuntament, i demana a la regidora que si
té alguna proposta concreta en aquest sentit serà ben rebuda.
Del Grup Municipal de la CUP:
4. (M1519/7375) Pensa el Govern municipal exercir el dret a compra i retracte de la
finca ubicada al carrer Entença, núm. 151?

El Sr. Montaner indica que des de l’estiu estan fent el seguiment d’aquest cas, i
recorda que el 9 d’agost, quan es van produir els desallotjaments, regidors i
regidores tant del govern com de l’oposició van estar-hi presents; i afegeix que a
principis de novembre l’alcaldessa va explicar a l’opinió pública els trenta-vuit casos
en què s’està treballant i que comporten processos d’expulsió del veïnat.
Precisa que aquest cas que ha esmentat la regidora Reguant és un dels que tenen
damunt la taula i en el qual s’està duent a terme un procés de mediació, conscients,
però, que dels dotze pisos de la finca només un llogater té un contracte indefinit, i
s’ha pressionat la resta perquè marxi, mitjançant un burofax.
Fa avinent que, d’entrada, es va intentar parlar amb la propietat, i que el 20 de
novembre es van reunir amb Renta Corporación, que els va fer saber que no tenia
l’opció de compra ja que l’havia passat a una altra empresa, i confirma que tenen
hora demanada per parlar-hi.
Precisa que no tenen l’opció de tanteig i retracte, de manera que no poden forçar la
compravenda, i que allò que estan fent és defensar el dret a l’habitatge dels
llogaters, tal com també estan fent en altres casos conflictius.
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La Sra. Reguant diu que l’entorn de la Model pot patir canvis substancials arran de la
nova ordenació de la zona, tal com ja s’ha posat de manifest amb el cas del bloc del
carrer d’Entença 151, entre altres edificis que han començat a ser buidats pels
propietaris rescindint o negant-se a renovar els contractes de lloguer. En el cas
concret que ha esmentat, indica que el conflicte va aflorar l’agost d’aquest any arran
d’un desallotjament il·legal, a més de les amenaces i els abusos per part del
propietaris als llogaters, molts dels quals famílies en risc d’exclusió social.
Diu que arran del fet es van establir converses amb la llavors regidora del Districte
de l’Eixample, semblava que amb bona entesa i que l’Ajuntament estava disposat a
posar solucions damunt la taula, entre les quals la declaració d’infrahabitatge o altres
solucions per donar sortida als veïns i les veïnes afectats.
Atès que aquestes persones tornen a patir amenaces per part de la nova propietat, i
que han hagut de sol·licitar moltes vegades la presència de la guàrdia urbana arran
d’agressions per part dels operaris o vigilants contractats per la propietat, pregunta
quines actuacions du a terme l’Ajuntament i en quin estat estan les suposades
converses en relació a una possible opció de compra.
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La Sra. Reguant assenyala que davant de les amenaces i el mobbing sistemàtic que
va recomençar fa una setmana, que ha generat denúncies creuades als mossos
d’esquadra, atestats del CAP sobre veïns i veïnes que han resultat ferits, cal que
aquest ajuntament es posicioni clarament al costat dels veïns de l’edifici esmentat en
defensa del suposat acord amb la propietat que mentre es reformessin alguns pisos
no hi hauria desnonaments.
El Sr. Montaner indica que estan treballant per trobar mecanismes per aturar unes
obres en l’edifici que s’estan fent de manera irregular, sense permisos, i alhora s’està
pressionant els habitants de la finca.
Assenyala que l’opció de compra és una opció que ara com ara no poden afrontar, de
manera que treballen en solucions de mediació i normatives des del Districte, entre
les quals l’aturada de les obres, tal com s’ha fet en el cas de l’edifici d’Aragó 477 i
altres a Ciutat Vella, tots casos en què s’estan produint irregularitats.
d) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal d’ERC:

El Sr. Coronas recorda que, en la línia de la pregunta que ha formulat el grup de la
CUP, fa gairebé un any que el seu grup va presentar una proposició, que va ser
aprovada, amb la qual demanaven que s’impulsessin els instruments urbanístics
necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de tanteig i retracte en solars i edificis
sencers.
Precisa que van presentar la proposició esmentada en un context d’emergència
habitacional, que a hores d’ara ha anat a més, de manera que cada vegada és més
difícil l’accés a l’habitatge.
Assenyala que l’arribada de la crisi el 2007 va provocar que la renda mitjana de les
llars es veiés reduïda a conseqüència de la precarietat laboral, l’increment de l’atur i
la disminució dels ingressos familiars, una situació que encara no s’ha revertit, i que
en el cas de l’habitatge ha anat clarament a pitjor.
Remarca que en el seu moment ja van alertar que calien mesures fermes per
augmentar el lloguer públic i dotar la ciutat amb habitatges dignes i assequibles,
motiu pel qual van demanar que Barcelona esdevingués ciutat de tanteig i retracte
en solars i edificis sencers, però transcorregut un any d’ençà que es va aprovar
aquesta iniciativa encara no saben com s’està desenvolupant, i confirma que haventho preguntat en alguns Districtes tampoc no els han sabut donar resposta.
Alerta que van tard, ja que la urgència habitacional és cada vegada més gran i que
els cal l’aplicació de l’instrument de tanteig i retracte al més aviat possible a fi
d’ampliar el sòl i el parc d’habitatge públics, per redistribuir el parc de lloguer públic
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Únic. (M1519/7385) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició atesa al
Consell Plenari en data 27 de gener de 2017 amb el contingut següent:
(M1519/5491) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal
impulsi els instruments urbanístics necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de
tanteig i retracte, en edificis sencers I solars, i en aquests últims delimitar les àrees
d’aplicació.
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equitativament en tots els barris de la ciutat, per lluitar contra les adquisicions i els
fons d’inversió especulatius, així com contra la inflació de preus de lloguer.
La Sra. Sanz confirma que el dret de tanteig i retracte d’aquest ajuntament és un
compromís per al govern de la ciutat, però observa que no és una vareta màgica per
resoldre el problema habitacional, i que resulta evident que calen molts més
instruments urbanístics legals, com ara una llei d’arrendaments urbans catalana, la
limitació dels preus de lloguer i l’ampliació de la durada dels contractes, aspectes
tots plegats que s’han de treballar conjuntament.
Indica que la declaració de la ciutat com a espai de tanteig i retracte els permet, en
alguns casos, situar-se davant d’una compravenda entre privats, però insisteix que
no sempre és possible fer-ho, alhora que han de valorar molt bé de quina manera es
gasten els recursos públics.
Ratifica, doncs, que la que la que planteja el Sr. Coronas és una prioritat per al
govern municipal, i confirma que tenen a punt la mesura i que, prèviament, han fet
molts estudis a fi d’identificar els criteris d’aplicació i els supòsits en què poden
actuar amb més rapidesa i urgència; tanmateix, repeteix que aquesta no és la
solució màgica als problemes d’habitatge i d’expulsió de veïns de Barcelona. En
aquest sentit, recorda que l’Ajuntament té un seguit de competències urbanístiques
que estan disposats a exercir, per remarca la necessitat que la resta
d’administracions facin la seva feina, de manera que convida a treballar-ho, també,
en el marc del Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats.
El Sr. Coronas celebra que el govern tingui aquesta mesura gairebé a punt i que els
en puguin informar al més aviat possible; consideren que és un instrument útil que
sumarà esforços a la lluita contra la precarietat habitacional.
Retreu al govern, però, que malgrat que manifesta que l’habitatge és una de les
seves prioritats llanci pilotes fora, reconeix, però, que el tanteig i retracte no és una
vareta màgica i que tot suma.
MOCIONS

Única. L’any 2011, l’Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el
conveni 189 que tracta sobre el treball digne per a les persones treballadores de la
llar, i que entrà en vigor l’any 2013. Per primera vegada, governs, persones
ocupadores i treballadores van acordar unes condicions mínimes internacionals
destinades a millorar la vida i els drets laborals de les persones treballadores de la
llar, posant sobre la taula la necessitat d’igualar els seus drets als de la resta de
persones treballadores. L’acord, signat a la 100ª Conferència de l’OIT a Ginebra, va
reconèixer el treball de la llar, “infravalorat, explotat i invisible” que realitzen
principalment “dones i nenes”. Moltes d’elles són migrades o migrants, es troben en
situació desafavorida i “particularment exposades a la discriminació pel que fa a les
condicions de contractació i de feina, així com a d’altres abusos dels drets humans”.
El conveni és un tractat internacional vinculant per als estats membres que el
ratifiquin, cosa que no ha fet encara l’Estat espanyol. El 2011 es van fer algunes
reformes a Espanya: es va reconèixer l’àmbit de treball de la llar com un àmbit
plenament laboral. Malgrat això, el treball de la llar continua com un Sistema
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especial dins el Règim General de la Seguretat social, i encara es mantenen aspectes
molt negatius: la possibilitat de posar fi a la relació laboral sense la justificació
deguda, l’exclusió de la prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i,
molt especialment, l’exclusió de la prestació d’atur i d’altres cobertures, com la de
maternitat.
En els darrers anys, diversos factors relacionats amb el paper de les dones, la crisi o
la manca de recursos per la Llei de dependència, han obligat les famílies a buscar
alternatives que resolguin les seves necessitats de cures en poc temps i a baix cost.
Aquests llocs de treball han estat ocupats majoritàriament per dones immigrades,
moltes d’elles atrapades en situació d’irregularitat, i sovint amb treball en l’economia
informal. Dones que no gaudeixen plenament dels seus drets humans i laborals.
Dones a qui s’exigeix fer tasques de la llar, però també oferir cures i afecte a
persones grans o infants, amb horari flexible i en condicions laborals molt precàries.
Fan possible així, en bona part, l’escassa despesa pública en la prestació de serveis
socials.
Si bé les persones treballadores de la llar i de la cura estan sostenint en aquests
moments una part substancial dels pilars de la nostra societat del benestar, la
invisibilitat i desregulació de la seva tasca, la seva vulnerabilitat i la manca de
reconeixement, marquen la tònica en el discurs polític i social. A la nostra societat li
costa d’entendre que es tracta d’una feina com qualsevol altra.
Les persones treballadores de la llar compten amb la capacitat per organitzar-se,
crear les seves pròpies xarxes de suport, i tirar endavant la lluita de resistència
enfront a una normativa del sector totalment insuficient per protegir els seus drets,
malgrat els obstacles que troben, com ara els falsos estereotips sobre aquest
col·lectiu dins d’un sistema soci al injust. No obstant això, també és cert que moltes
d’elles desconeixen els seus drets laborals, tenen poc temps per informar-se i es
troben soles o amb una escassa xarxa de suport.
Davant d’aquesta realitat, d’una banda, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar al
Plenari de 26 de maig de 2017 la Mesura de Govern de Democratització de la Cura
que inclou 68 actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques
municipals per al període 2017-2020.
D’altra banda, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona - CMIB, ha assumit la
dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones
com a tema prioritari de treball el 2017. Un grup de treball del Consell ha elaborat un
Manifest que es va llegir en la Trobada BCN ciutat diversa, del CMIB, el passat 22
d’octubre i el document de les 68 propostes per la dignificació i sensibilització en
l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones, aprovat pel Plenari del Consell
el 30 de novembre.
És per això, el grup de Barcelona en Comú, trasllada en nom del Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona, els següents acords:
1. Instar al Congrés i al Govern de l’Estat a:
a. Ratificar de forma immediata el Conveni 189 de l’OIT, que obliga a l’equiparació
dels drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la resta de
treballadors del Règim General de la Seguretat Social.
b. Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones
treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la
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Seguretat Social, per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones
treballadores. Fent especial menció a l’equiparació en el dret a la prestació d’atur, la
cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria; així com
la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una
jubilació digna.
c. Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que equival a un
acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les
persones treballadores.
d. Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per
garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i,
especialment, per evitar la irregularitat sobrevinguda.
e. Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a l’obtenció
i renovació de les autoritzacions de residencia i treball.
2. Instar al Congrés, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a:
a. Reconèixer la feina de la llar com una part de l’economia de les cures creant un
departament sobre l’economia de les cures.
b. Promoure un major control del compliment de la normativa, especialment per part
de les agències de col·locació i de les entitats privades, com ara les parròquies o
associacions, on es fan intermediacions per a treballs de la llar i les cures.
3. Manifestar el compromís de de l’Ajuntament de Barcelona a:
a. Incentivar la contractació de les persones treballadores de la llar i de cures des de
l’Ajuntament de Barcelona, estudiant la viabilitat d’introduir possibles incentius.

c. Promoure la creació d’un servei especialitzat que ofereixi atenció integral a les
persones treballadores en el sector de la llar i cures.
d. Promoure la sensibilització i formació sobre riscos laborals, incloent l’ús de
productes químics, així com d’altra formació per a millorar la preparació per a la seva
tasca i la qualificació per a la promoció professional, adaptant-los als horaris de
treball del sector.
e. Impulsar un diagnòstic de la situació del sector i de les condicions laborals de les
persones treballadores de la llar i les cures, incloent el règim d’internes.
4. Donar suport al Document de les 68 propostes per la dignificació i sensibilització
en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones elaborades pel Consell
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b. Promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència masclista en el
treball de la llar, amb èmfasi en abusos sexuals, investigant i posant especial atenció
en la incidència del tràfic i explotació laboral de persones en el marc de la Unitat de
Tràfic d’Éssers Humans.
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Municipal d’Immigració. Comprometre’s a treballar conjuntament amb el Consell per
fer-ne difusió i fer incidència en les diferents administracions competents.
S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra. Pérez, amb
el posicionament favorable de tots els Grups municipals i del Sr. Ardanuy, excepte el
del grup del Partit Popular.
La Sra. alcaldessa desitja bones festes de Nadal al consistori.
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No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
setze hores i quinze minuts.
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