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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 26 d'octubre de 2018.

A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-sis
d’octubre de dos mil divuit, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària,
sota la presidència de l’Excma. Sra. alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i
les Imes. Sres. tinents d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens
Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. regidors i les Imes. Sres. regidores, Agustí Colom
Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner
Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia
Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina
Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco
Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco
Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Montserrat Benedí i Altés, Trini
Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell,
Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto Villagrasa
Gil, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela, i els Srs. Gerard
Ardanuy i Mata, i Juan José Puigcorbé i Benaiges assistits pel secretari general, Sr. Jordi
Cases i Pallarès, que certifica.
Hi és present l'interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
Abans de començar el tractament dels punts de l’ordre del dia inclosos en aquesta sessió, la
Sra. alcaldessa dóna la benvinguda a la Sra. Vidal, que es reincorpora després de la seva
baixa per maternitat.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores.
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 28 de setembre de 2018,
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i s’aprova.
PART INFORMATIVA
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Resolució del gerent Municipal, de 31 d’agost de 2018, que acorda la continuïtat de la
gestió de serveis que té per objecte la "Concessió camps de futbol del Districte SantsMontjuïc", per l'empresa adjudicatària de la concessió número 14C00014, fins el 31 d'agost
de 2019, data prevista per a què el nou adjudicatari de la gestió es faci càrrec de
l'equipament, en aplicació d'allò previst a l'article 235 a) del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS); amplia l’autorització i disposició de despesa per un import de
136.000,00 euros; i la disposa a favor de Llop Gestió Esportiva, SL., NIF B62538228.
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2. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que crea el Comitè Executiu de Dades,
determina la seva composició, li assigna funcions i estableix el seu funcionament.
3. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que crea la Taula de Coordinació
Transversal de Dades, determina la seva composició, li assigna funcions i estableix el seu
funcionament.
4. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que crea la Taula de Protecció de Dades,
determina la seva composició, li assigna funcions i estableix el seu funcionament.
5. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que nomena l’Im. Sr. Alberto Villagrasa
Gil regidor adscrit als Districtes de Sants-Montjuïc i d’Horta-Guinardó, en substitució,
respectivament, de l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia i de la Ima. Sra. Angeles Esteller Ruedas; i
nomena l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia regidor adscrit als Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i
de Sant Andreu, en substitució en ambdós casos, de la Ima. Sra. Angeles Esteller Ruedas.
6. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que nomena el Sr. Néstor Ballesteros
Díaz membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en substitució del Sr. David
Mar Alonso.
7. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que designa l’Im. Sr. Alberto Villagrasa
Gil i la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura com a membres de la Comissió d’investigació sobre
diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015, en substitució, respectivament de les
Sres. Angeles Esteller Ruedas i Maria José Lecha González.
8. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que designa com a membres del Consell
d’Administració de l’Institut Municipal d’Urbanisme Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil, en
substitució de l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia i l’Im. Sr. Pere Casas Zarzuela, en substitució
de la Sra. Maria José Lecha González; i com a membre del Consell Rector de l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida l’Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil, en substitució de
l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia.
9. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que designa el Sr. Esteve Caramés
Boada, membre del Consell Rector del Consorci Casa Asia, en representació de l'Ajuntament
de Barcelona i en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós.
10. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que deixa sense efecte el Decret d’1 de
maig de 2010 (S1/D/2010-01904) relatiu a la delegació amb caràcter temporal en el/la
gerent de Districte de Ciutat Vella de l’exercici de les facultats establertes en els Decrets de
21 de gener de 1987 i 2 de setembre de 1996 pels quals s’atribueixen competències sobre
ocupació de la via pública en els regidors/res de Districte (transferències 10 i 10bis).
11. Decret de l’Alcaldia, de 28 de setembre de 2018, que substitueix temporalment, amb
efectes des del dia 1 d’octubre de 2018, durant el temps que duri la baixa de maternitat i en
les funcions que té atribuïdes com a titular de la Gerència de Districte de Ciutat Vella, la Sra.
Mònica Mateos Guerrero, pel Sr. Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte de les
Corts.
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12. Decret de l’Alcaldia, d’1 d’octubre de 2018, que comunica al Plenari del Consell Municipal,
pel seu assabentament, la designació de la Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea com a
Portaveu del Grup municipal de Ciutadans en substitució de l’Im. Sr. Francisco Sierra López.
13. Decret de l’Alcaldia, d’1 d’octubre de 2018, que comunica al Plenari del Consell Municipal,
pel seu assabentament, la designació de l’Im. Sr. Santiago Alonso Beltran com a Portaveu
adjunt del Grup municipal de Ciutadans en substitució de la Ima. Sra. Maria Magdalena
Barceló Verea.
14. Decret de l’Alcaldia, de 4 d’octubre de 2018, que primer aprova les retribucions úniques
en concepte de dietes dels membres de la Comissió d’Empara; i segon determina la retribució
a percebre per a l’emissió d’informes i/o estudis encarregats a l’esmentada Comissió.
15. Decret de l’Alcaldia, de 4 d’octubre de 2018, que primer aprova les retribucions úniques
en concepte de dietes dels membres de la Comissió Assessora dels processos participatius; i
segon determina la retribució a percebre per a l’emissió d’informes i/o estudis encarregats a
l’esmentada Comissió Assessora.
16. Decret de l’Alcaldia, de 4 d’octubre de 2018, que aprova les retribucions en concepte de
dietes dels membres de la Comissió consultiva per a la declaració del conflicte en aplicació de
les normes tributàries nomenats a proposta del Consell Tributari.
17. Decret de l’Alcaldia, d’11 d’octubre de 2018, que fa efectiu l’acord adoptat per la Comissió
Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona, en sessió de 2 de juliol de 2018,
respecte de les assignacions econòmiques per als grups i la presidència.
18. Decret de l’Alcaldia, d’11 d’octubre de 2018, que designa l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell
membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.
19. Decret de l’Alcaldia, d’11 d’octubre de 2018, que designa la Sra. Núria Costa Galobart
vocal del Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, en substitució del Sr.
José Pérez Freijo, amb efectes des del 3 de setembre de 2018.
20. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2018, que designa l’Im. Sr. Pere Casas Zarzuela
membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, en
substitució de la Sra. María José Lecha González.
21. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2018, que designa el Sr. Joan Subirats Humet
vocal del Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona.
22. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2018, que designa el Sr. Arnau Miró Porqueres
membre del Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports, en substitució de la Sra. Núria
Martín Satorres.
23. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2018, que designa el Sr. Davide Malmusi
representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona, en substitució del Sr. Jordi Camí Morell.
24. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’octubre de 2018, que primer: designa el Sr. Joan Subirats
Humet membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, en
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substitució del Sr. Valentí Oviedo Cornejo; segon: designa la Sra. Montserrat Anton Rosera
membre del Consell Rector de l’IMEB, en la seva condició de persona de reconegut prestigi en
el camp educatiu, i en substitució de la Sra. Aina Tarabini-Castellani Clemente; i tercer:
designa la Sra. Marta Clari Padrós membre suplent del Consell Rector de l’IMEB en aquells
casos que per causa justificada no pugui assistir el Sr. Joan Subirats Humet.
b) Mesures de govern
1. Pla Clima 2018-2030.
La Sra. Sanz indica que presenten el pla per reforçar l’acció municipal com a part del
compromís adquirit per la ciutat en el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia signat el 2017.
Indica que amb aquest compromís, que va ser debatut en el marc del Plenari, s’establia que
les ciutats s’havien de dotar d’un pla de lluita contra el canvi climàtic en un termini de dos
anys, i presentar-lo i debatre’l en els seus respectius plenaris. Per tant, amb aquesta mesura
de govern compleixen aquest acord.
Constata que en la lluita contra el canvi climàtic les ciutats estan cridades a tenir un paper
principal, ja que és on es produeix el 70% de gasos d’efecte hivernacle (GEH), i també és on
es nota d’una manera més directa el seu impacte; per això, les ciutats tenen cada vegada un
protagonisme més actiu i de lideratge en la lluita contra el canvi climàtic, desbordant fins i tot
els mateixos estats, consolidant-se gairebé com l’únic puntal públic per mantenir la lluita per
fer-hi front.
Indica que el Pla Clima de la ciutat de Barcelona concreta els objectius, les línies
estratègiques i 242 accions que s’han de dur a terme entre el 2018 i el 2030, i que planteja
un horitzó d’una ciutat totalment neutra en carboni el 2050.
Assenyala que entre els objectius principals en què la ciutat ja està treballant des de fa molts
mesos hi ha la reducció del 45% de les emissions respecte al 2005, per a la qual cosa és
essencial la política de foment del transport públic, de transició energètica, i l’aposta per la
rehabilitació energètica. Explica que també planteja entre els seus objectius l’increment del
verd urbà en 1,6 quilòmetres quadrats el 2030, cosa que significa incrementar un metre
quadrat de verd per cada habitant de la ciutat; i per aquest motiu, indica que han
incrementat el ritme de creació de verd, passant de 6,6 hectàrees noves a l’any a les 10
hectàrees actuals a fi de generar 44 hectàrees noves consolidades el 2020.
Afegeix que també es planteja la modificació del finançament per aconseguir que el
finançament municipal no compti amb entitats que inverteixen en combustibles fòssils l’any
2030; igualment, diu que es comprometen a assolir un consum d’aigua potable domèstica
inferior a cent litres per habitant i dia, i aconseguir una ciutat amb pobresa energètica zero.
Així, comenta que els deus punts d’assessorament energètic funcionen amb la lògica d’evitar
aquests efectes vinculats al canvi climàtic.
Explica que també tenen en marxa un projecte actiu d’acció ciutadana pel clima que es
materialitza en 1,2 milions d’euros per a projectes col·laboratius ciutadans, i confirma que
aquest mandat s’ha fet la primera convocatòria de finançament específic de deu nous
projectes, dels quals nou ja s’han impulsat.
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Finalment, ratifica la voluntat política de tirar endavant aquest pla compartit amb tothom i
que va en la línia que marca el compromís a escala europea, i posa de manifest que aquesta
feina ja ha estat reconeguda internacionalment; que el Pla Clima de la ciutat de Barcelona
s’està consolidant en l’àmbit europeu com un referent, i la situa en el lideratge en la lluita
contra el canvi climàtic. I recorda que fa dues setmanes va ser reconegut com el millor pla
pel clima de les grans ciutats europees atorgat pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia.
Remarca, igualment, que la Comissió Europea, mitjançant un programa d’accions d’innovació
urbana també ha premiat l’Ajuntament amb un projecte de 4 milions d’euros per generar
refugis climàtics en deu escoles de la ciutat.
Conclou, per tant, que el Pla Clima és el full de ruta per a la ciutat, també a escala europea,
que els propers anys ha de permetre transformar el greu problema del canvi climàtic en un
motor de transformació per millorar Barcelona en tots els aspectes, i que dóna resposta a la
responsabilitat que tenen com a ciutat en un problema d’abast global.
La Sra. Vila valora molt positivament poder disposar d’aquest full de ruta, un document que
recull plantejaments i objectius, que marca dates i calendari, i que ha estat participat per part
de la societat civil.
Confirma, per tant, que el seu grup farà costat al govern municipal en aquesta lluita contra
les emissions contaminants i en l’autosuficiència energètica; en aquest sentit, remarca que
des del principi del mandat el seu grup va impulsar algunes iniciatives amb aquest objectiu
amb l’horitzó del 2050.
Apunta, però, algunes febleses i mancances en el document. En primer lloc, consideren que el
Pla Clima arriba amb un cert retard, cosa que al seu parer genera manca de concreció; així,
no hi consta un pressupost, i pregunta si les mesures que planteja el pla estan quantificades
econòmicament, si se sap quin departament les haurà d’executar, o els terminis en què s’han
d’implementar les accions que proposa.
Valoren, doncs, que el discurs i el marc que planteja aquest pla és correcte, però hi troben a
faltar concreció, especialment quant a la implicació del govern, essencialment pel que fa a les
partides pressupostàries o calendari d’actuacions concretes té pensat impulsar des d’ara fins
al final del mandat.
El Sr. Alonso manifesta que Ciutadans està fermament compromès amb el medi ambient i la
sostenibilitat, i convençuts que el progrés de la societat i la sostenibilitat són una mateixa
cosa, que no es pot entendre l’una sense l’altra; per tant, valoren positivament que Barcelona
tingui un pla de lluita contra el canvi climàtic.
Consideren, per tant, que l’existència d’aquest Pla Clima és una bona notícia, ja que cal
prendre’s molt seriosament els riscos del canvi climàtic, la sostenibilitat i la salut de les
persones.
Confirma que comparteixen molts dels objectius inclosos en el pla, que són transversals i
independents de la ideologia de cada formació política d’aquest consistori, ja que totes estan
d’acord amb què cal reduir les emissions de GEH fent polítiques per disminuir el nombre de
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vehicles de combustió que circulen per la ciutat, per la reducció del consum energètic i
impulsar l’energia solar, tot plegat amb mesures per fer una ciutat més sostenible i resilient
amb l’increment dels espais verds urbans, la disminució del consum d’aigua, fomentar un
consum responsable, treballant amb estratègies per a la reducció dels residus, protegint els
col·lectius més febres i lluitant contra la pobresa energètica.
Afegeix que també valoren molt positivament l’esforç per implicar la ciutadania, i aprofita per
fer un reconeixement a totes les persones i entitats que formen part de la xarxa i el
compromís Barcelona pel Clima, ja que consideren que el Pla Clima ha de tenir l’impuls de les
administracions públiques, però no tindria cap sentit sense la implicació de la ciutadania; i
remarca que aquesta complicitat entre administracions públiques i ciutadania és l’única via
possible per tenir èxit.
Conclou que han d’afrontar molts reptes importants, entre els quals reduir els GEH d’un 40%
el 2030, i arribar al 2050 sent una ciutat neutra en emissions de carboni, reduint els efectes
negatius del canvi climàtic sobre la població, i està clar que si no fan res no ho aconseguiran,
i per això deia en començar que els sembla molt bona notícia que Barcelona tingui un pla de
lluita contra el canvi climàtic, amb un compromís ferm per la sostenibilitat, de ciutat, que s’ha
de mantenir independentment de quina formació política governi la ciutat.
El Sr. Coronas recorda que la darrera cimera del canvi climàtic es va celebrar a París el 2015,
i s’hi va posar de manifest clarament la dificultat que hi als diferents estats per arribar a
acords i per mantenir els compromisos assolits en la lluita contra el canvi climàtic, malgrat
que és una qüestió que hauria d’estar en la llista de les seves prioritats i a primera línia de
l’agenda política internacional.
En conseqüència, consideren molt positiu i necessari el compromís de les ciutats, atès que
són els espais on es concentra la majoria de la població i responsables del 70% de les
emissions. Per tant, subratlla que han de treballar les ciutats plegades per assolir els
objectius fixats i, a més, ho han de poder fer des de la proximitat i en col·laboració amb la
ciutadania.
Confirma que valoren positivament el Pla Clima, i també que els hauria agradat poder
debatre’l amb més profunditat i no en tres minuts, tot i que confia que després de la
presentació d’aquesta mesura de govern en tindran l’oportunitat; de fet, que ho podran
començar a fer, ja que fins ara no han tingut possibilitat de participar en l’elaboració del pla.
Observa que té un abast fins al 2030 i, per tant, és obvi que ha de comptar amb el
compromís majoritari del Plenari del Consell Municipal. Afegeix que també els hauria agradat
que aquest pla hagués estat votat, debatut i aprovat en aquesta cambra, ja que així s’hauria
palesat el compromís inequívoc de tots els grups municipals per tirar-lo endavant.
Fa notar que, d’ençà de l’abril que es va presentar aquest pla, han transcorregut molts mesos
fins que l’han portat al Plenari, cosa que lamenten; no obstant això, ratifica el compromís
d’ERC per tirar-lo endavant i, si és possible, millorar-lo.
Per acabar, diu que el seu grup considera que aquest pla ha de tenir una dimensió
metropolitana, ja que Barcelona no és només l’àmbit del municipi, les muralles que imposen
els dos rius i Collserola, que no poden ser la limitació a cap pla; altrament, Barcelona és una
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àrea metropolitana molt extensa que abasta molts municipis, que també s’han d’implicar i
col·laborar per fer possible que els objectius continguts en el pla s’assoleixin.
Entén, però, que allò que està molt clar és la necessitat de posar l’èmfasi en la reducció de
les emissions, del consum d’energia i de recursos, i que han de garantir la qualitat de vida de
la ciutadania enfront d’un clima cada vegada més extrem, i que en les bombolles que són les
ciutats és on més falta farà abocar recursos; i posa com a exemple que fer superilles damunt
l’asfalt no és una bona solució, i si realment volen guanyar un metre quadrat més de verd per
habitant caldrà fer un esforç ingent perquè sigui possible.
El Sr. Mòdol celebra l’existència d’aquest pla, tot i que reconeix que els hauria agradat que
hagués estat més consensuat.
Indica que del Pla Clima en fan una doble lectura; d’una banda, l’entenen com una estratègia
de llarga durada i, d’altra banda, el fet que els problemes ja els tenen a dia d’avui, ja que la
lluita contra el canvi climàtic no pot esperar.
Recorda que, en aquest sentit, en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat debatien fa
uns dies la necessitat d’un col·lector al Paral·lel arran d’un episodi de pluges absolutament
inesperat, fruit dels efectes d’aquest canvi climàtic, i no poden dir als veïnats de les zones
afectades que s’esperin quinze anys.
Fa una valoració del contingut del pla, considerant que necessita un pla econòmic
d’acompanyament, altrament es queda en una declaració de bones intencions sense abordar
la manera concreta com faran front a tots els objectius que conté; i tot i que el pla contempla
uns mecanismes de seguiment, consideren que pagaria la pena que disposés d’aquest
document que l’ha de fer més real.
Subscriu totalment els arguments a favor del vehicle elèctric i també sobre el tramvia; i quant
al verd urbà, es referma en la proposta que van promoure quan eren al govern sobre
cobertes verdes, i entenen que cal continuar treballant en aquesta línia. En referència a
l’operador energètic, recorda que ja es van posicionar.
Remarca, però, que han de tenir molt en compte que hi ha reptes que no permeten establir
un horitzó en el 2030, com és el cas del reforç de els plantilles de serveis sanitaris, intervenir
en paviments integrats per incrementar la reflectància, i rehabilitar els habitatges a fi de
proporcionar-los millor aïllament en les onades de calor, entre més.
Consideren que aquest pla hauria de tenir una mirada a llarg termini amb un seguit de
mesures que s’implementessin molt més ràpid de com s’està plantejant. Per tant, demanen al
govern que obri el diàleg que els permeti de participar tots plegats en el disseny i la
implementació de les mesures.
El Sr. Villagrasa valora positivament l’informe que es presenta, i afirma que en comparteixen
gran part de les propostes. Reconeix, però, que moltes no depenen només d’aquest
ajuntament i requereixen la col·laboració d’altres institucions i administracions, però també
del sector privat, com el comerç, l’hostaleria o la restauració. i apunta que, en aquest sentit,
no han vist de quina manera pretenen coordinar aquesta col·laboració.
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Admet que moltes de les iniciatives que proposen estan encapçalades amb els verbs informar,
redactar, estudiar, promoure o fomentar, és a dir, posen l’èmfasi en la pedagogia sobre la
importància de conservar el medi ambient, però el seu grup considera que allò que cal són
polítiques proactives. Assenyala que marquen, per exemple, la necessitat d’un parc públic de
vehicles més sostenible, o que l’Ajuntament es pugui autoabastir d’energia per a l’enllumenat
públic o parquímetres, cosa que significa un estalvi energètic considerable, però tot i això
creuen que haurien d’anar una mica més enllà.
I constata que el govern no fa autocrítica, com ara en tot allò que fa referència a l’incivisme,
ja que una ciutat més cívica és més neta i més sostenible.
Retreu que el govern no s’hagi pogut estar de fer propaganda electoral, i així, expliquen que
des de Barcelona es promourà el tancament de les centrals nuclears, i es pregunta si
realment es pensen que poden fer un pla per reubicar les més de dues mil persones que
treballen en les tres centrals nuclears que s’hi citen; si podrà establir un pla per abastir
d’energia alternativa a la que produeixen aquestes centrals; ja que si bé és cert que els
energies renovables són el futur, ara com ara no poden abastir la demanda.
Considera que això els pot fer caure en el discurs hipòcrita de dir no a les nuclears, i
continuar comprant energia nuclear a França.
Malgrat el clixé propagandístic que s’inclou en aquesta mesura, confirma que la valoren
positivament, i diu que confia que amb aquest pla s’adonin de la importància de no paralitzar
obres tan importants com el col·lector del Raval.
El Sr. Casas diu que consideren insuficient aquest pla per abordar la crisi climàtica i complir
amb els objectius de reducció que estableix la llei de canvi climàtic. Consideren que,
d’entrada, el pla presenta l’error central de considerar el canvi climàtic com una conseqüència
inevitable de l’activitat humana, i no com una de les causes de l’activitat del sistema
capitalista. Assenyala que, per aquest motiu, entre totes les propostes i línies d’actuació que
incorpora el pla, no hi ha cap instrument que qüestioni l’eix central de l’actual model
socioproductiu.
Afegeix que els objectius de reducció i els grans acords internacionals entren en contradicció
amb la política expansionista en matèria de model turístic i de mobilitat impulsada des
d’aquest ajuntament; i, per tant, totalment incompatible el compromís de reducció
d’emissions que planteja el pla amb les polítiques que s’apliquen diàriament. Precisa, a tall
d’exemple d’aquestes polítiques, l’acord amb el port de Barcelona per ampliar la capacitat de
creuers amb dues noves terminals, que la incrementaran més del doble; l’ampliació de la
ronda Litoral, que permetrà augmentar el volum de vehicles que entren a la ciutat, amb la
consegüent emissió de GEH, i la contaminació atmosfèrica que comporta, i també en
detriment del transport públic.
Confirma que el canvi climàtic és un fet, com ho palesa que la crisi del sistema productiu
capitalista és incompatible amb mesures ecològiques; i mostra d’això és la pobresa
energètica, en un context d’onades de calor i de fred que afecta essencialment les classes
populars. Fa notar que s’apel·la al voluntarisme per reduir emissions amb mesures no
vinculants, cosa que reflecteix els interessos de l’oligarquia econòmica.
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En conseqüència, entenen que cal el control popular de tots els serveis públics, entre els
quals el transport i l’energia, actualment subjectes a interessos del capital, i establir un
sistema de producció col·lectiva que mantingui l’equilibri ecològic i climàtic.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, i felicita l’equip redactor;
considera que és un bon document per començar a reflexionar.
Entén que Barcelona ha de tenir un paper important en la lluita contra el canvi climàtic, i que
pot fer més del que s’ha fet fins ara, de manera que considera aquest pla com un element de
reflexió interessant. Això no obstant, diu que és evident que s’haurà de traduir en accions i
polítiques concretes de ciutat, i que farà falta un pla de xoc inicial per poder començar a
implementar-les, així com també que caldran modificacions pressupostàries, i iniciatives
complementàries que posin fil a l’agulla en aspectes com l’eficiència energètica o la mobilitat
urbana; però també s’han de posar damunt la taula els grans elements estratègics que
provoquen distorsions com el port de Barcelona.
El Sr. Puigcorbé felicita el govern per la presentació d’aquest document, que qualifica
d’excel·lent, especialment la primera part. Posa en relleu que es basa en tres principis, el
primer dels quals que el canvi climàtic és un fet comprovable que ja estan patint; un segon,
el fet que castiga d’una manera desigual a la població, especialment la més precària; i el
tercer, que abasta un àmbit transversal i implica totes les regidories municipals.
Considera, per tant, que s’ha de posar en marxa aquest pla de ruta i dotar-lo del finançament
convenient.
La Sra. Sanz agraeix les intervencions i les aportacions i comentaris. Fa un reconeixement
especial de la feina del personal tècnic municipal que ha fet possible la redacció del pla, al
Consell de Sostenibilitat, que l’ha coproduït, així com a la implicació dels grups municipals, i
al comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, per l’impuls i el seguiment que n’ha fet.
Considera que ara es tracta de generar un espai, una comissió de seguiment, per a la seva
execució; i cal traduir els compromisos i objectius que inclou en propostes concretes, com per
exemple la connexió del tramvia pel que fa a l’àmbit del transport, o altres projectes centrals
de ciutat que van en la direcció de complir aquests objectius, entre els quals tirar endavant
l’estructura ciclista o la comercialitzadora i els projectes de generació d’energia.
El Sr. Coronas insisteix que haurien volgut poder debatre en profunditat i votar aquest pla, de
la mateixa manera que es va fer amb el Pla d’Habitatge.
El Sr. Puigcorbé remarca que el pla obliga totes les regidories a pensar les seva estratègies
pròpies.
2. La meva ciutat, el meu vot.
El Sr. Asens posa de manifest que al llarg del mandat han treballat en diverses ocasions la
problemàtica del dret a vot, i amb aquesta mesura es pretén garantir el dret de vot de les
persones estrangeres residents a Barcelona que compleixen els requisits. Per tant, diu que no
pot encetar aquesta intervenció sense denunciar la manca de sufragi universal real que es
pateix a la ciutat i a les altres ciutats de l’Estat, que significa un greu dèficit democràtic,
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inclòs en el marc legal clàssic que vincula ciutadania a la nacionalitat i no a la residència, que
és el marc que reivindiquen atès que és més garantista i menys discriminatori.
Manifesta que per al seu grup aquesta és una exigència democràtica irrenunciable per
garantir la plena ciutadania a totes les persones que viuen a Barcelona.
Puntualitza que amb aquesta mesura intenten garantir el dret dels qui ja el tenen reconegut
en el marc vigent; i mentre no s’aconsegueix canviar aquest marc, han d’assegurar que les
persones que ara com ara tenen el dret el puguin exercir. Concreta que està pensat per a les
persones residents a Barcelona de la UE i d’onze països extracomunitaris, moltes de les quals
no voten i, per tant, és un dret poc exercit per aquesta població, en gran mesura per
desconeixement per manca d’informació, de comprensió idiomàtica, per les traves
burocràtiques o administratives per inscriure’s en el cens electoral, un requisit indispensable
per poder exercir el dret de vot.
Per tot plegat, i amb el suport de la UE, fa avinent que amb aquesta mesura pretenen
reforçar la capacitat de qui té aquest dret perquè el pugui exercir.
Assenyala que això ho fan creant un web on, en funció de la nacionalitat, s’informa del
procediment d’inscripció al cens, i que inclou vídeos informatius en diferents idiomes; i també
s’hi inclouen tríptics i pòsters, cartes informatives, alhora que s’implicaran els consolats
perquè facin difusió de la informació. Afegeix que també es faran sessions en entitats i
associacions, cambres de comerç de països on l’estat espanyol té acord per poder exercir
aquest dret de vot; igualment, el telèfon gratuït ciutadà 010 informarà sobre el procediment,
i donarà les cites prèvies a les OAC. Indica que tot això es farà amb la col·laboració de
l’oficina provincial del l’INE; i gràcies al finançament de la UE que ha donat un suport
significatiu a aquesta prova pilot amb la intenció que si es produeixen resultats d’èxit
d’aquesta mesura es pugui estendre a altres ciutats europees.
En conseqüència, manifesta que s’enorgulleixen de ser una de les primeres ciutats a
implantar aquest pla, i aprofita per agrair la bona disposició de tots els grups a donar-los
suport en aquesta iniciativa. I posa de manifest que si aquesta mesura de govern és possible
també respon al fet que altres governs municipals que els han precedit han pres iniciatives en
la mateixa línia.
La Sra. alcaldessa intervé per recordar als treballadors i treballadores que són a la tribuna de
públic que tenen dret a portar pancartes, però que han de restar asseguts per no impedir la
visió a la resta d’assistents.
La Sra. Rognoni confirma que el seu grup també creu en el dret universal de vot, que aprofita
per recordar que es va aprovar al Congrés de Diputats, i que el Plenari hi té la seva part de
col·laboració, el dret a vot de les persones que tenen declarada incapacitat pel dret civil, però
a les quals se’ls conservarà el dret de vot.
Per tant, celebren que s’hagi aprofitat la subvenció europea per aconseguir aquest exercici
efectiu de ciutadania plena, ja que poder decidir quines persones l’han de governar vincula
molt més a la ciutat, especialment si és la ciutat d’acollida com en aquest cas.
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Remarca que el dret a vot també potencia exercir la ciutadania crítica i responsable, i atorga
disposar plenament dels drets i deures com a ciutadans; per tant, consideren que
l’Ajuntament ha d’actuar de motor per aconseguir-ho, malgrat que altres governs de la ciutat
ja havien posat fil a l’agulla, com en el cas de l’anterior, que va presentar mesures al respecte
el 2011 i el 2015.
Diu que els sembla preocupant la dada que aporta l’informe, en el sentit que de més de
noranta mil persones comunitàries residents a Barcelona majors de divuit anys, només estan
inscrites en el cens electoral quinze mil, un 17%, que és un percentatge molt escàs, sobretot
si es compara amb altres ciutats europees com ara Ginebra. Afegeix que també complica la
situació el fet que només una minoria del total de persones estrangeres extracomunitàries
residents a la ciutat, pertanyents a països que tenen conveni de reciprocitat, estan inscrites
en el cens electoral, amb el requisit per fer-ho que han de portar més de cinc anys de
residència legal continuada a l’estat espanyol per poder votar, tot i que aquest ajuntament no
té accés a aquesta informació ara com ara, i entenen que l’hauria de tenir.
Per tant, valoren que campanyes com les del 2011 i el 2015, i mesures com aquesta poden
fomentar la inscripció al cens electoral de persones estrangeres, però resulta evident que han
de continuar treballant en aquesta direcció, amb l’objectiu que poguessin gaudir de plena
ciutadania les persones acollides, migrants i residents a Barcelona. Remarca que en això
l’estat espanyol hi té una responsabilitat important.
Afegeix que també valoren positivament el treball amb consolats i entitats del tercer sector i
amb el món del comerç.
La Sra. Barceló avança el suport del seu grup a aquesta mesura, tot i que no comporta cap
novetat, ja que l’INE sempre fa aquestes campanyes abans d’unes eleccions.
Això no obstant, diu que comparteixen l’objectiu de la mesura d’incrementar de quinze mil
persones l’exercici del vot, i també que els agradaria que aquestes campanyes de
sensibilització es poguessin començar a fer abans, si bé ja saben que no pot ser molt abans
pel condicionant de l’empadronament. Tanmateix, consideren que és una llàstima que es
perdin oportunitats com, per exemple, el cas de la celebració fa pocs dies del Dia de la
comunitat internacional de Barcelona, que s’hauria pogut aprofitar per informar, amb un
estand d’aquest ajuntament, sobre les properes eleccions municipals i europees.
Afirma que no poden obviar que moltes persones de fora que escullen Barcelona per residir-hi
passen molt de temps dedicat a homologar els seus títols i acreditacions, i no és fàcil haver
de demostrar una i altra vegada el currículum personal.
Considera evident que Barcelona, com a ciutat plural i oberta, té la sort d’acollir ciutadans
europeus i extracomunitaris que l’escullen per desenvolupar els seus projectes professionals i
vitals, però que en molts casos tenen dificultats per involucrar-se a la vida política.
Assenyala que la responsabilitat de les administracions públiques és apropar les institucions a
aquests col·lectius a fi que disposin de tota la informació necessària per participar en la vida
política de ciutat, i sentir com a pròpies les seves actuacions i decisions, i que no sigui la
manca d’informació el que els ho impedeixi.
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Observa que el govern, però, posa molt d’èmfasi en què la participació en la vida política
augmenta el sentit de pertinença, i admet que hi ajuda, però subratlla que encara es
necessiten més mesures per aconseguir que la comunicació intercultural sigui una realitat; ja
que no es tracta només del que la ciutat pot aportar a les persones vingudes de fora, sinó allò
que elles poden aportar a Barcelona; i remarca que la implicació de la ciutat ha d’anar molt
més enllà d’animar les persones a votar.
Tanmateix, reitera que valoren positivament aquesta mesura de govern i en la qual es
compta amb la participació de les diverses administracions públiques estatals i europees.
La Sra. Benedí agraeix al Sr. Asens la presentació d’aquesta mesura de govern, agraïment
que fa extensiu a la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Sra. Lola López,
i al seu equip.
Dit això, confirma que comparteixen que les persones estrangeres han de tenir reconegut el
seu dret de ser subjectes polítics actius, donant-los les eines per al seu paper d’agents
transformadors de la societat i proporcionant-los tota la informació necessària.
Destaca que el dret a vot s’ha convertit en una qüestió ineludible com a eina imprescindible
de diàleg i participació; és necessari per construir una ciutadania justa, en què totes les
persones que en formen part puguin participar de manera efectiva i igualitària per construir
un projecte comú.
Consideren que continuar privant d’aquesta capacitat a una part de la població és impedir la
seva identificació; ja que el dret a vot és una eina imprescindible per revertir el racisme
institucional i social.
Reivindica, en clau republicana, un canvi de legislació que permeti a totes les persones que
viuen en un Estat votar i ser votades en totes les conteses electorals, cosa que significaria
deixar de vincular la ciutadania a la nacionalitat i lligar-la a la residència reconeguda
mitjançant l’empadronament.
Afegeix que també han de treballar per desplegar la llei de consultes de Catalunya com a
mitjà per garantir la plena participació política de la ciutadania. I, d’altra banda, apunta que
l’estat espanyol ha de fer els canvis legals necessaris per permetre el sufragi actiu i passiu en
tots els comicis, no només en els municipals, a totes les persones estrangeres amb residència
legal continuada.
Remarca que cap societat que vulgui ser igualitària, equitativa, justa i respectuosa es pot
construir sobre la vulneració dels drets d’un part de la seva població, i afirma que això és una
qüestió de salut democràtica.
La Sra. Andrés agraeix a la comissionada i al seu equip l’elaboració d’aquesta mesura de
govern, i al tinent d’Alcaldia la seva presentació.
Constata que el contingut de la mesura no és nou, i que està recollida en la Carta Municipal.
En aquest sentit, recorda que fa anys que la ciutat va fer una aposta perquè els drets civils,
entre els quals el dret al sufragi de les persones estrangeres amb residència a Barcelona,
fossin una realitat; concreta que en la Carta s’hi diu que l’Ajuntament ha d’interessar els
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òrgans competents perquè legislin i celebrin tractes internacionals que promoguin els
instruments adequats a fi que totes les persones empadronades al municipi puguin gaudir del
dret de sufragi a les eleccions municipals.
Constata que es tracta, doncs, d’un compromís de ciutat que els governs que s’han succeït
han anat reproduint.
Entenen que la mesura no recull la voluntat que expressava el Sr. Asens d’avançar i anar
molt més enllà, però sí que estableix els mecanismes per promoure el sufragi actiu de les
persones estrangeres. Confirma, per tant, que cal avançar, i confien que els mitjans donin
fruit, ja que en el cas de les persones comunitàries amb dret a vot, només un 17% estan
inscrites en el cens electoral, una xifra que encara és molt menor en el cas de les persones
estrangeres no comunitàries.
Considera evident, doncs, que cal treballar per fer-los arribar la informació i promoure la
inscripció en el cens electoral i facilitar la seva participació en la comunitat on resideixen.
Celebren la presentació d’aquesta mesura, entenent que continua en la línia de la feina feta
per altres governs, i que estableix mecanismes adaptats als nous temps, i confia que els
permetin actuar amb rapidesa en el cas dels estrangers no comunitaris, que tenen el termini
d’un mes per inscriure’s. I afegeix que esperen que les campanyes que es tirin endavant no
siguin partidàries sinó de la ciutat, que és qui promou aquesta mesura des de fa anys.
El Sr. Mulleras fa referència que allò que planteja la mesura de govern és un projecte de la
UE, que el finança amb 153.000 euros, que cerca major participació dels ciutadans
comunitaris en aquestes eleccions municipals, alhora que també es busca la de ciutadans
extracomunitaris.
Indica que el 2015 es va inscriure en el cens un 19% de totes les persones que tenien dret a
votar en les eleccions municipals, i per a les properes hi ha l’objectiu d’ampliar el percentatge
un 74%, i arribar a un nombre de trenta-cinc mil persones inscrites.
Anuncia que el seu grup està d’acord amb la implantació de mesures que serveixin per
promoure la inscripció en el cens electoral a fi de votar amb totes les garanties legals.
Tanmateix, diu que hi ha aspectes en la mesura que els sorprenen, com ara la baixa
participació d’alguns països com ara Itàlia, estat d’on prové una tercera part dels residents
estrangers comunitaris a la ciutat –32.350–, dels quals només s’ha inscrit un 17%; o el cas
de França, amb un 19% de residents inscrits. Afegeix que també sorprèn que amb països
extracomunitaris no s’hagin establert acords de reciprocitat per poder votar, com en el cas de
Veneçuela o Argentina.
Igualment, denuncia que només s’utilitza el castellà per cobrar multes i impostos, i en
aquesta mesura també per demanar el vot, ja que com s’hi diu, la publicitat es farà en català
i en castellà, i diu que celebrarien que el bilingüisme s’estengués a altres àmbits de relació
amb la ciutadania.
Afegeix que també estaria bé que, a més d’aquestes dues llengües, utilitzessin idiomes propis
de les persones a les quals va dirigida la informació.
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Confirma, finalment, que el seu grup sempre donarà suport a mesures que serveixin per
poder votar amb garanties legals i enfortir la democràcia.
La Sra. Rovira afirma que comparteix, en nom del seu grup, aquesta campanya de
comunicació que el govern vol posar en marxa, ja que entenen que és imprescindible que les
persones residents a Barcelona puguin accedir a tots els serveis i, també, tinguin tots els
drets.
Posa de manifest que la mesura obvia moltes persones que també conviuen a la ciutat i, per
tant, volen denunciar una vegada més la política migratòria de l’estat espanyol i les lleis
absolutament racistes que encara són vigents i que exigeixen que es deroguin, ja que creuen
que cal garantir drets per a tothom.
Afegeix que les persones migrades, sobretot les extracomunitàries, que podrien exercir el
dret a vot però que hi renuncien i no s’inscriuen en el cens electoral, sospiten que no ho fan
perquè no se senten representades per una ciutat que massa vegades les exclou. En aquest
sentit, considera que tots i totes haurien de fer autocrítica i revisar el conjunt de polítiques
que desenvolupa aquest ajuntament a fi d’avaluar si realment s’aborden des d’aquesta
perspectiva de drets per a totes les persones de la ciutat.
En aquest sentit, indica que el seu grup ha plantejat diverses qüestions, com ara que no
entenen com és que l’administració, tenint en compte la diversitat de la ciutadania, encara no
permeti aquesta representació entre els treballadors públics, inclosos els cossos de seguretat.
Consideren, per tant, que Barcelona encara ha de fer molt de camí per equiparar-se amb
altres ciutats on sí que es palesa aquesta diversitat en les estructures de les administracions
públiques, i entenen que encara estan a temps de fer una mesura per abordar realment
aquesta situació.
Recorda que ja han expressat aquest argument en alguna reunió, en el sentit que cal que es
busquin totes les escletxes legals, també en la Carta Municipal, per avançar en la garantia
d’aquests drets; i en el marc d’una negociació de modificació pressupostària, el seu grup va
posar damunt la taula la qüestió del carnet de ciutat a fi d’equiparar, en el marc de les
competències municipals, que totes les persones residents a Barcelona tinguin garantits els
mateixos drets, cosa que genera sentiment de pertinença i identitat, i treballar per abolir un
racisme encara latent a escala estructural i en la praxi política.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació d’aquesta mesura atès que el dret a vot és bàsic, és un
dret de ciutadania. Per tant, diu que tot allò que signifiqui proporcionar informació i incentivar
aquest dret és positiu. I remarca que treballar amb els col·lectius de nacionalitats
extracomunitàries, que tenen poca implicació en la decisió política de la ciutat, encara és més
necessari i té més sentit.
Considera, doncs, que es tracta d’un repte de ciutat que s’ha d’impulsar políticament des
d’aquest ajuntament, entre altres reptes com ara la manera d’implicar tota la ciutadania
estrangera resident a Barcelona en el desenvolupament de la ciutat, i com se’ls fa partícips en
altres aspectes més enllà del dret a vot.
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El Sr. Puigcorbé agraeix la presentació de la mesura, i les explicacions detallades de la
comissionada i del gerent de l’Àrea. I valora aquesta iniciativa de molt convenient de cara a
les properes eleccions municipals a fi d’augmentar el baixíssim percentatge de participació
dels residents de nacionalitat estrangera a Barcelona.
Finalment, diu que considera que la mesura s’ha d’ampliar a totes les multiconsultes que es
facin en el futur a la ciutat.
El Sr. Asens agraeix totes les intervencions i el suport dels grups a una mesura que és de
ciutat.
Puntualitza la intervenció del Sr. Mulleras dient que aquest no és un projecte de la UE, sinó
que l’autoria és d’aquest ajuntament, i al qual la UE hi dóna suport; i li aclareix que la
informació es fa amb fins a vuit idiomes diferents.
I confirma que aquesta mesura no impedeix, com han apuntat els grups de la CUP, d’ERC i
Demòcrata, continuar lluitant per un marc legal menys discriminatori, en el qual la ciutadania
no sigui un factor d’exclusió ni un estatus de privilegi i, per tant, poder garantir el dret
universal al sufragi actiu i passiu de totes les persones residents a Barcelona.
c) Informes
PART DECISÒRIA / EXECUTIVA
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (CO 2018-10/11) Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració
General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile
World Capital Foundation, per a la creació del Consorci “Barcelona Mobile World Capital”
signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar compliment a la disposició addicional setantavuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,
per la qual es manté la consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic la celebració
del “Barcelona Mobile World Capital“ i s’amplia la durada del programa de suport des de l’1 de
gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020.
El Sr. Pisarello indica que recentment es va aprovar la signatura per a l’ampliació del
contracte amb Mobile World Capital Foundation (MW Capital) fins a l’any 2023 i,
conseqüentment, l’Estat va ampliar els incentius fiscals relacionats amb aquesta fundació
mitjançant la llei de pressupostos; i assenyala que el consorci del Mobile és l’instrument per
gestionar aquests incentius.
En conseqüència, fa avinent que es proposa una addenda al conveni del consorci per ampliar
el període de gestió d’aquests incentius fins al 2020, tal com estableix la llei de pressupostos.
La Sra. Recasens confirma el suport del seu grup a aquest punt de l’ordre del dia, i recorda
que els primers anys en què es va celebrar el Mobile World Congress (MWC) va constar molt
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que es considerés un esdeveniment d’especial interès públic a fi d’aconseguir aquests
incentius fiscals. Tanmateix, considera que tothom està d’acord en què la capital mundial del
mòbil és una aposta que transforma la ciutat des de la perspectiva de la innovació, la
creativitat i les noves tecnologies, amb la implicació de la col·laboració publicoprivada, que és
important si realment volen que Barcelona acabi esdevenint capital 5G.
Celebra, doncs, que l’alcaldessa hagi canviat el seu posicionament envers aquest
esdeveniment i que avui impulsi eines importants per fer de la ciutat la capital de la
tecnologia 5G, que serveixi per a l’atracció d’empreses i fer de Barcelona un pol econòmic de
la mediterrània i del sud d’Europa.
La Sra. Mejías també es felicita perquè finalment el govern municipal consideri el MWC un
esdeveniment que té un gran impacte per a la ciutat de més de quatre-cents milions d’euros,
que genera gairebé tretze mil llocs de treball directes i indirectes, i que acull delegacions
internacionals que han fet de Barcelona capital de la tecnologia.
En conseqüència, diu que voten favorablement que la ciutat s’aculli a aquest programa de
suport a esdeveniments d’especial interès públic i que rebi els incentius fiscals específics
aplicables a qualsevol actuació d’entitats sense finalitats lucratives; i que alhora garanteixi
l’adequat desenvolupament dels esdeveniments que se celebren a Barcelona i que n’han fet
un referent mundial de la tecnologia.
La Sra. Capdevila reitera els arguments que va expressar en la darrera sessió de la comissió
d’Economia i Hisenda, en què es va debatre aquest punt.
Insisteix, per tant, en la necessitat que Barcelona lideri a escala internacional l’organització
d’esdeveniments com el MWC, que més enllà de l’impacte econòmic que genera, és un
element essencial per bastir un ecosistema innovador que permeti a la ciutat ser puntera i
competir a escala internacional.
Afegeix que, partint de l’evidència que el model econòmic de la ciutat ha d’anar molt més
enllà d’aquests sectors punters, i que s’ha d’abastir d’iniciatives provinents de la base,
Barcelona té un teixit productiu basat en petites i mitjanes empreses, i consideren que hi ha
molt de camp per córrer en l’impacte que generen aquests esdeveniment.
A parer del seu grup, diu que l’economia ha d’estar al servei de les persones i, per tant, ha de
generar èxit compartit a fi de ser un element generador de cohesió social.
La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable a l’aprovació d’aquesta addenda per adaptar el
conveni de 2013 a allò que estableix la llei de pressupostos per al 2018, i que diu que
Barcelona MW Capital tindrà la qualificació d’esdeveniment d’excepcional interès públic a
efectes de beneficis fiscals per als patrocinadors fins al final de 2020.
Assenyala que aquesta és l’aportació que fa l’Estat al Mobile assumint l’estalvi dels impostos
de les empreses patrocinadores.
Per tant, diu que es feliciten pel suport de les diferents administracions al MWC, que suposa
innovació i tecnologia per a Barcelona, i la posiciona al món en un sector de futur i, a més,
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suposa beneficis immediats per a la ciutat, per a l’àmbit educatiu, social, per al sector del taxi
i de l’hostaleria.
El Sr. Mulleras celebra la primera conversió de l’alcaldessa, que va passar de voler fer fora de
la ciutat el MWC a abraçar-se amb el Sr. Hoffman, que no va ser per conviccions personals
sinó per la pressió social i política perquè el congrés es quedés a Barcelona.
Confirma que avui aproven una addenda al conveni que els permet aprofitar els beneficis
fiscals aprovats pel govern de Mariano Rajoy; i una vegada més poden comprovar que quan
les administracions treballen plegades s’aconsegueix molt més que fent-ho per separat i que
els permet, també, arribar molt més lluny.
La Sra. Reguant recorda que el seu grup ha denunciat sistemàticament esdeveniments com el
MWC pel seu impacte negatiu i per la no redistribució entre la ciutadania; en conseqüència,
diu que no poden estar d’acord amb què sigui un esdeveniment d’excepcional interès públic i
avança que votaran en contra d’aquest punt, sobretot perquè entenen que aquesta mena
d’esdeveniments no són el model que necessita la ciutat. En aquest sentit, llança el missatge
al govern de la ciutat menys mobile i més biennals Ciutat Oberta; més espais de reflexió i de
debat, en què l’ocupació del carrer serveix per generar cultura i debat, que són necessaris i
positius per a veïns i veïnes. Altrament, no és el model que volen el dels esdeveniments que
no serveixen per a la redistribució de la riquesa i generen beneficis només a uns quants, els
de sempre.
El Sr. Ardanuy constata que el MCW i el Mobile World Capital són puntes de llança de sectors
estratègics per a Barcelona, basats en l’economia del coneixement. Remarca que aquest és
un dels eixos amb els quals es pot aconseguir una economia molt més redistributiva i de valor
afegit. Per tant, en funció d’això, diu que qualsevol de les iniciatives que retinguin aquesta
mena d’esdeveniments interessen a Barcelona. Avança, doncs, que hi votarà a favor,
entenent que no només aquest sector, sinó d’altres que tinguin el coneixement com a
element fonamental són estratègics per a la ciutat.
El Sr. Puigcorbé anuncia que votarà favorablement aquest punt.
El Sr. Pisarello celebra les votacions a favor d’aquest punt, i repeteix que el govern no
comparteix la retòrica de l’estil “Bienvenido Mr. Marshall” d’alguns grups de la dreta, sinó que
en la línia del que deia la regidora Capdevila i el regidor Ardanuy consideren que si aquests
esdeveniments tecnològics són importants és perquè són palanca per a l’ecosistema productiu
local, de base, per a la recerca, les universitats, i les petites i mitjanes empreses.
Fa notar a la regidora Reguant que no es tracta només de debats, sinó que cal discutir
d’economia, la manera com es produeix, si amb innovació tecnològica i científica, o si volen,
altrament, una economia només rendista. Subratlla que en la mesura que Barcelona tingui
esdeveniments que puguin afavorir això és important que hi siguin.
Per tant, considera que el fet que Barcelona sigui una ciutat amb un teixit productiu, amb un
ecosistema de recerca, de pime i de cooperatives que treballin en una economia no rendista
és molt bo per a la ciutadania.
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S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra de les Sres. Rovira i Reguant i del Sr.
Casas.
2. (DP-2018-27147) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de
l'ús privatiu respecte de part de la planta baixa i la totalitat de la segona planta de l’edifici
municipal de Can Saladrigas situat al carrer Joncar núms. 35-39, amb unes superfícies de
sostre de 91,80 m2 i 1.749,65 m2, respectivament, en total 1.841,45 m2 st., grafiades en el
plànol annex, a favor del consorci d’Educació de Barcelona, amb caràcter gratuït i un termini
de quatre anys prorrogables a quatre anys més, amb la finalitat d’ubicar provisionalment part
del programa del futur IES 22 ; sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament al Consorci
d’Educació de Barcelona; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les
Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila i Rognoni, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i
Villagrasa.
3. (2017/1007) Establir, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent Text
Refós de l’Ordenança municipal de Mercats (TROM) aprovat per acord del Consell Municipal en
sessió de 28 de novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013,i per a
la totalitat dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona, les associacions de venedors
com a figura associativa encarregada de dur a terme les funcions que la normativa vigent;
estimar parcialment les al·legacions presentades per la “Federació de Gremis Detallistes de
productes alimenticis i Associacions de Mercats de Catalunya” (FEGRAM) durant el període
d’informació pública corresponent a la aprovació inicial dels estatuts tipus de les associacions
de venedors dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona, aprovació acordada per la
Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en data 10 de juliol de 2018; en el sentit i
abast que s’explica en l’informe que consta a l’expedient; inadmetre per extemporànies les
al·legacions presentades pels senyors Fèlix Ribas Pérez i Jesús Puente Cabrerizo; aprovar
definitivament els estatuts tipus de les associacions de venedors dels mercats municipals de
la ciutat de Barcelona segons el text que consta a l’expedient i que incorpora les esmenes
acceptades; publicar aquest acord i el text íntegre dels estatuts tipus al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament; i
notificar individualment a cadascuna de les associacions de venedors dels mercats municipals
de Barcelona la present aprovació definitiva, als efectes oportuns.
La Sra. alcaldessa informa que els punts 3 i 4 es tractaran conjuntament.
El Sr. Colom precisa que porten a aprovació definitiva la modificació del text refós de
l’ordenança municipal de Mercats i dels estatuts tipus de les associacions de venedors dels
mercats. Indica, quant a l’ordenança, que la modificació té l’objectiu d’actualitzar i clarificar
les competències de les associacions de venedors en consonància amb la realitat i dinamisme
dels mercats en l’actualitat. En referència als estatuts, indica que també s’actualitzen en
funció de la reforma de l’ordenança i introdueixen millores en els estatuts de les diverses
associacions.
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Informa que s’han resolt les al·legacions presentades en el cas dels estatuts, millorant el text
inicial i que palesen el consens amb el sector de paradistes.
El Sr. Blasi afirma que és fruit de la necessitat d’adaptació als nous temps, en compliment
d’una sentència judicial, que s’han resolt positivament les al·legacions i els dubtes que es van
plantejar en el seu moment, i agraeix, doncs, la feina tècnica que s’ha fet en aquest sentit.
Finalment, convida el govern a treballar en la mateixa línia en el cas d’altres aspectes que
afecten els mercats en l’àmbit d’urbanisme, que entenen que convindria que tinguessin la
mateixa sintonia.
El Sr. Sierra també avança el vot favorable del seu grup atès que la modificació de
l’ordenança i dels reglaments s’ha fet amb el consens dels paradistes i de l’Institut Municipal
de Mercats (IMMB).
La Sra. Capdevila se suma als vots favorables en considerar que s’ha treballat de manera
positiva i eficaç.
La Sra. Ballarín anuncia que votaran a favor dels dos punts, i posa en relleu que amb aquesta
aprovació es culminen dos processos que han estat llargs però sempre cercant el consens.
Remarca que gairebé durant tot el mandat han estat treballant els estatuts tipus de les
associacions de comerciants, a les quals aprofita per agrair la feina feta, així com també la
dels serveis tècnics de l’IMMB i de l’Ajuntament.
Pel que fa a la modificació de l’ordenança, destaca que ha estat un procés més curt a fi
d’adequar-la a una sentència judicial. Evidencia que s’ha treballat per cercar la redacció que
millor pugui servir als mercats per abordar amb garanties el futur i continuar presentant un
servei públic en col·laboració publicoprivada entre comerciants i ajuntament, i que és la base
del model Barcelona que tan bons resultats ha donat i ha de continuar donant.
El Sr. Mulleras, en primer lloc, agraeix les explicacions que els ha donat l’IMMB; i tot i que
reconeix que les associacions han arribat a un acord, també és cert que els paradistes i els
gremis han presentat al·legacions, algunes de les quals no han estat acceptades, com és la
petició d’excloure la vigilància dels edificis de les despeses assumibles pels paradistes.
Això no obstant, considera que les modificacions dels estatuts, en general, obren la porta a
ampliar les obligacions dels paradistes respecte a les despeses de funcionament dels mercats
que ara hauran de pagar obligatòriament.
Manifesta que el seu grup té dubtes quant a la justificació legal d’aquestes modificacions, i de
l’impacte que poden tenir en els paradistes, motiu pel qual avança que faran una abstenció.
La Sra. Reguant expressa el vot favorable del seu grup.
El Sr. Ardanuy es posiciona favorablement en ambdós punts.
El Sr. Puigcorbé també es posiciona en el mateix sentit.
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El Sr. Colom agreix el suport dels grups, i el reconeixement expressat a la feina de l’IMMB i
dels serveis tècnics municipals, així com la reiteració del compromís del Plenari amb la xarxa
de mercats municipals.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
4. (2018/786) Inadmetre per extemporànies les al·legacions presentades fora del termini
d’informació pública atorgat en l’acord d’aprovació inicial que es dirà, pels senyors Fèlix Ribas
Pérez i Jesús Puente Cabrerizo, d’acord amb l’informe obrant a l’expedient que motiva el
present acord; aprovar definitivament la modificació parcial del Text Refós de l’Ordenança
municipal de Mercats de Barcelona (TROM aprovat pel Consell Municipal en data 28 de
novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013), modificació aprovada
inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en data 10 de juliol de
2018, exclusivament en els articles i redactat segons la redacció que consta a l’expedient;
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre del TROM amb la incorporació del text objecte de la
present modificació parcial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
5. (20180228) Aprovar l’expedient 20180228 de reconeixement de crèdit per un import de
6.081,42 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa
Futurgrafic SCCL, amb CIF F59806711, despeses realitzades l’any 2016 i no reconegudes en
l’exercici que li corresponien. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un
import de 6.081,42 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de Futurgrafic SCCL amb CIF F59806711.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Rovira i Reguant i del Sr. Casas,
i també del Sr. Ardanuy.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
6. (2018/592) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic, a títol pòstum, al Sr. Jorge
Wagensberg Lubinski per la seva trajectòria dedicada a la ciència del més alt nivell, erudita i
popular al mateix temps, i pel diàleg permanent que va establir amb disciplines com la
literatura o l’art.
El Sr. Pisarello comença agraint al regidor Ciurana la seva insistència en la necessitat
d’atorgar aquesta medalla perquè, efectivament, una ciutat que s’estimi la ciència, la
curiositat i el coneixement lliure i contrastat no pot deixar d’honorar la memòria d’una
persona com Jorge Wagensberg.
Apunta que Jorge Wagensberg era fill d’una família jueva que va fugir de Polònia just abans
de la barbàrie de la guerra i de l’holocaust; va estudiar a la Universitat de Barcelona, i s’hi va
doctorar en Física; des d’aleshores ençà va ser un dels docents i divulgadors de ciència més
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importants, que ho va fer en l’àmbit estrictament acadèmic però també en el CosmoCaixa,
reconegut el 2006 pel Consell Europeu com el millor museu de ciència del continent.
Afegeix que la seva tasca de divulgació també abasta la fundació de la col·lecció Metatemas
de l’editorial Tusquets, fonamental per vincular la ciència amb les humanitats, i que va
permetre conèixer científics magnífics com Lynn Margulis, Stephen Jay Gould, o Ramon
Margalef, alhora que va ser un articulista prolífic i autor d’una vintena de llibres.
Cita un dels seus cèlebres aforismes, “només es pot tenir fe en el dubte”, per posar en valor
la seva passió crítica i autocrítica, raonada, tan seva, la que proposen que reconegui la ciutat.
Afirma que quan el proper febrer se celebri a Barcelona la Biennal de Ciència trobaran a faltar
molt Jorge Wagensberg, però de ben segur que la seva saviesa, la seva curiositat, el seu
sentit del dubte i de l’humor els acompanyaran.
Constata que les noves generacions tenen l’obligació de construir un nou humanisme a
l’altura dels grans canvis que s’estan produint, i per això cal ciència, racionalitat, saviesa i
empatia; tots, uns valors que Jorge Wagensberg va cultivar amb passió al llarg de la seva
vida i pels quals la ciutat li estarà sempre agraïda.
El Sr. Trias agraeix al govern municipal, en primer lloc, l’acceptació del prec formulat el març
passat per atorgar la medalla d’or de Barcelona al Mèrit Científic a Jorge Wagensberg, que
valora com un reconeixement més que merescut a un gran científic i a una persona que ha
estat capaç de posar la ciència, els seus plantejaments d’investigació i de recerca a l’abast de
la gent, d’infants i d’adults. Consideren, doncs, que aquest és el seu mèrit principal del
professor Wagensberg; que va ser capaç de canviar el Museu de la Ciència i convertir-lo en
un referent, el CosmoCaixa, que ha rebut tota mena de distincions, que ha estat innovador i
capaç de crear una atmosfera especial que copsa qualsevol persona que el visiti.
Posa en relleu que la darrera aventura museogràfica del CosmoCaixa és la proposta de
fusionar l’art i la ciència en el museu de l’Hermitage, que confia que es faci realitat a
Barcelona properament, i serà el gran homenatge que podrà fer aquesta ciutat al professor.
La Sra. Mejías anuncia que el seu grup votarà favorablement a la concessió d’aquesta
medalla, el guardó més important de la ciutat, a un gran defensor del mètode científic, a un
magnífic divulgador i un millor museògraf.
Posa de manifest que en el món de la ciència no tothom té la virtut d’explicar amb claredat i
voluntat pedagògica el món científic tal com feia Jorge Wagensberg; i mitjançant les seves
metàfores feia entenedor el món de la ciència. I cita una de les serves obres, “El pensador
intruso”, com a exemple de la seva capacitat multidisciplinar.
Posa en relleu el seu vessant d’enamorat de Barcelona, una ciutat que l’enlluernava, i va
contribuir al seu patrimoni científic amb la creació del CosmoCaixa, amb una proposta
museogràfica revolucionària d’èxit internacional, amb un programa d’activitats del més alt
nivell, dedicat a familiaritzar la ciència amb els més joves, situant Barcelona en el mapa dels
museus de ciència mundials, que el va fer mereixedor del premi al millor museu d’Europa el
2006.
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Diu que no poden obviar que darrerament tenia un projecte que l’apassionava, la direcció
artística de l’Hermitage de Barcelona, un equipament cultural que confien que algun dia es
faci realitat.
El Sr. Coronas reconeix que avui atorguen una de les medalles imprescindibles per a aquesta
ciutat a Jorge Wagensberg, físic de formació, professor de teoria dels processos irreversibles
de la facultat de Física de la UB, conegut i reconegut per la seva tasca com a divulgador
científic. Recorda que d’ençà del 1991 va dirigir el Museu de la Ciència de Barcelona, i va
esdevenir un dels grans divulgadors científics d’aquests temps.
Fa referència, també, a què el 2004 va fer-se càrrec de la direcció del CosmoCaixa com a
resultat del seu treball i desenvolupament del Museu de la Ciència, i va merèixer diversos
guardons, com la Creu de Sant Jordi, que va rebre el 2007, i va ser director artístic del
projecte del museu de l’Hermitage a Barcelona fins al dia de la seva mort, aquest any; i
també esmenta la seva faceta d’autor d’un centenar d’articles científics i d’una vintena de
llibres, el darrer dels quals amb un títol que convida a la reflexió, “Solo se puede tener fe en
la duda”.
Manifesta, per tant, la satisfacció personal i del seu grup, que entén que pot fer extensiva a la
ciutat, per l’atorgament d’aquest guardó a Jorge Wagensberg.
El Sr. Collboni expressa el suport del seu grup a la decisió d’atorgar la medalla d’or al Mèrit
Científic a Jorge Wagensberg, que confia que també serveixi per tornar a posar la ciència –
una potència obvia en aquesta ciutat– al lloc que li pertoca en l’àmbit de les polítiques
públiques.
Destaca la trajectòria de Wagensberg dedicada a la ciència, erudita i popular alhora, i
connectada amb el món de la creació artística i compromesa amb l’educació i la divulgació.
Remarca que Jorge Wagensberg considerava la ciència com una realitat abastable,
entenedora i accessible, i va fer de la divulgació acadèmica una tasca immensa de
socialització i de democratització del coneixement.
Seguidament, glossa la seva figura dient que se’l pot qualificar d’home del Renaixement, i
esmenta també la seva faceta de fundador i director de la col·lecció Metatemas, una sèrie de
pensament científic amb la publicació de temes d’investigació i de recerca, i també d’assaig,
divulgació i opinió. Comenta, igualment, que el 1991 la Fundació La Caixa li va encarregar la
direcció del Museu de la Ciència, que va significar un autèntic centre d’innovació i de
referència, com ho va ser després el CosmoCaixa, i amb què va trencar molts esquemes
tradicionals de la museologia.
Afegeix que a escala internacional també va tenir una trajectòria impressionant, sent
president de l'European Network of Science, i membre fundador de l’European Museum
Academy, articulista en diferents mitjans escrits de premsa nacional i internacional.
Fa referència, també, a què els últims anys va estar compromès amb el projecte museístic de
l’Hermitage, que representava la voluntat de fusió entre la cultura, l’art i la ciència.
Conclou, doncs, que Jorge Wagensberg es fa sobradament creditor, a títol pòstum, d’aquesta
medalla que li atorga la ciutat.
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El Sr. Fernández Díaz se suma als reconeixements expressats a la figura de Jorge
Wagensberg en totes les seves facetes, entre les quals les de científic, divulgador i creador
d’un dels museus més innovadors d’Europa, el CosmoCaixa. Remarca que Wagensberg no era
només un bon científic sinó que sabia explicar la ciència, cosa que el va convertir en un dels
millors divulgadors científics dels darrers temps.
Assenyala que després d’uns anys d’activitat acadèmica va consagrar la seva vida a fer
partícip dels seus coneixements al major nombre de persones possible i, per això, va saber
associar com ningú l’art i la ciència a Espanya des de la direcció del Museu de la Ciència, que
va ser l’embrió d’un dels museus més innovadors del món, l’actual CosmoCaixa, amb seus a
Barcelona i a Madrid, un museu modern que va trencar amb algunes de les normes escrites
de la museologia de l’època. Lamenta, però, que Jorge Wagensberg no pugui veure néixer el
seu projecte del museu Hermitage de Barcelona, del qual n’era director artístic i va treballar
per elaborar una proposta encaminada a fusionar art i ciència com un gran estímul del
coneixement.
Destaca la seva faceta de col·laborador habitual dels mitjans de comunicació, i com a autor
de múltiples assajos periodístics i d’una vintena de títols i un centenar de treballs de recerca.
Per tot plegat, confirma que el seu grup se suma al reconeixement proposat a Jorge
Wagensberg a títol pòstum, i aprofita per expressar el condol a amics i familiars per la seva
pèrdua.
La Sra. Rovira diu que, tot i que reconeixen la trajectòria del Sr. Jorge Wagensberg, en
consonància amb el que han fet durant tota la legislatura atès que no comparteixen el
reglament d’atorgament de medalles de la ciutat faran una abstenció.
El Sr. Ardanuy, en primer lloc, fa arribar un missatge de condol a la família, amics i
col·laboradors de Jorge Wagensberg.
Dit això, posa en relleu el seu compromís amb la divulgació científica, àmbit en què ha estat
un referent, i afegeix la consideració que era un activista de la ciència, cosa que el va fer tirar
endavant projectes en què ningú creia, i amb els quals va acabar vinculant-la a Barcelona i
posant-la a l’abast del gran públic.
Per tot plegat, considera que és absolutament mereixedor d’aquest guardó, i subratlla la
necessitat imperiosa que aquesta ciutat continuï aquest camí marcat pels seus projectes.
El Sr. Puigcorbé destaca que el doctor Jorge Wagensberg era un científic de talent, un
admirable pensador i un magnífic museòleg, però essencialment era un gran divulgador de la
ciència i del pensament, un dels més importants que ha donat el país; era investigador, savi,
mestre i professor, però sobretot era un creador permanent, com se sol dir col·loquialment,
una autèntica eminència.
Descriu Jorge Wagensberg com una ànima inquieta, un esperit assedegat de coneixement que
constantment anava desgranant fils de pensament, de filosofia, de ciència i d’art que li
servien per cosir i conformar una enorme trena del saber, amb la capacitat de replicar-se a
ella mateixa com faria una doble espiral d’ADN.
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Confirma que en llegir-lo o escoltar-lo s’encomanava el seu entusiasme, que feia salivar com
al gos de Paulov, amb l’estranya relació que s’estableix entre la gana que genera el
coneixement i la que s’abraona a l’estómac; i l’espurna germinal que havia descobert Jorge
Wagensberg sentia la imperiosa necessitat de compartir-la.
Reconeix que se’l podria definir com un home del Renaixement, però això no s’ajusta a la
veritat, ja que era un humanista, però del segle XXI, i que vivia amb la precisió d’un rellotge
atòmic, exactament avançat gairebé un segon abans del seu present.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Rovira i Reguant i del Sr. Casas.
7. (556/18) Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. María Mercedes
Duch Méliz en nom de l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme Institucional: Suport i
Seguiment Antiracista (IDRISSA), la Sra. Miriam Planas Martín en nom de l’entitat Enginyeria
sense Fronteres i la Sra. Ana Menéndez Martínez de Bartolomé en nom de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona contra els acords del plenari del Consell Municipal de
10-04-2018 pel qual es rebutgen les propostes d’acord de les consultes ciutadanes sobre la
gestió de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, atesa la improcedència
d’inaplicar els articles 18.1 f) i 74.3 del Reglament de Participació Ciutadana, en virtut del
principi d’inderogabiltiat singular de les disposicions de caràcter general, tal com s’exposa a
l’informe jurídic de data 11-10-2018 que s’incorpora a l’expedient. Segon.- Declarar la manca
de legitimació del Sr. Miquel Catasús per no haver signat ni la iniciativa ciutadana sobre la
gestió de l’aigua ni la iniciativa ciutadana sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, i
estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Silvia Casorran Martos, Sra. Maria Eulàlia
Colet de Fàbregues Boixar, Sra. Montserrat Benito Soriano, Sr. Jorge Foix Robert, Sra.
Trinidad Cuesta Sánchez i Sr. Pedro Cervera Martínez, contra els acords del plenari del
Consell Municipal de 10-04-2018 esmentats en el paràgraf anterior, atès que els articles 18.1
f) i 74.3 del Reglament de Participació Ciutadana configuren una potestat reglada i les
consultes ciutadanes esmentades s’adeqüen a l’ordenament jurídic, segons les consideracions
dels informes jurídics que consten a l’expedient administratiu; i en conseqüència. Tercer.Aprovar les consultes ciutadanes sobre la gestió de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça
d’Antonio López, en els mateixos termes i condicions contingudes en les propostes d’acord
presentades en el plenari del Consell Municipal del dia 10-04-2018, que literalment
reproduïdes diuen: 1. “Primer.- Aprovar, a l’empara d’allò establert a l’article 35 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta
ciutadana següent: D’iniciativa ciutadana: Promoguda per l’associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres, per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Vol vostè que la gestió de
l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?” Segon.- Determinar que la
consulta ciutadana referida a l’apartat primer és d’àmbit de ciutat. Tercer.- Establir que poden
participar les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal de Barcelona. Quart.Proposar a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de seguiment per a
aquesta consulta les persones següents: Montserrat Morera Isern, Alex Goñi Febrer i Enric
Estrenjer Mortes. Cinquè.- Atorgar un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació
d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes que ho
vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el
procés de consulta. Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 2. Primer.- Aprovar, a
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l’empara d’allò establert a l’article 35 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana següent: Iniciativa ciutadana.
Promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme Institucional: Suport i
seguiment Antiracista (IDRISSA), per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Està vostè
d’acord amb què es canviï el nom de la plaça d’Antonio López pel de plaça d’Idrissa Diallo
com un acte de reparació històrica?” Segon.- Determinar que la consulta ciutadana referida a
l’apartat primer és d’àmbit de ciutat. Tercer.- Establir que poden participar les persones
majors de 16 anys inscrites al padró municipal de Barcelona. Quart.- Proposar a l’Alcaldia el
nomenament com a membres de la comissió de seguiment per a aquesta consulta les
persones següents: Montserrat Morera Isern, Àlex Goñi Febrer i Enric Estrenjer Mortes.
Cinquè.- Atorgar un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest acord,
perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes que ho vulguin,
sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de
consulta. Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona.” Quart.- Declarar, atesos els apartats
3 i 4 de l’article 95 del Reglament de Participació Ciutadana, la suspensió de l'executivitat
d’aquesta aprovació fins que sigui possible la celebració de les consultes ciutadanes;
suspensió que s’ha de considerar automàticament aixecada un cop transcorreguts els
períodes als que fan referència els esmentats apartats 3 i 4 de l’article 95 RPC. Cinquè.Incorporar l’informe jurídic de data 11-10-2018 a la resolució dels recursos de reposició,
perquè els serveixi de motivació d’acord amb el que estableix l’art. 88.6 LPAC i de
fonamentació de la separació del criteri expressat a l’informe de la Comissió d’Empara, en
virtut del previst a l’art. 115.7 RPC. Sisè.- Publicar la resolució dels recursos de reposició a la
Gaseta municipal, al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al web municipal, amb el
contingut establert a l’article 40.2 LPAC; notificar-la a les persones i entitats interessades; i
comunicar-la a la Comissió d’Empara i a la síndica de Greuges.
La Sra. Pin, abans de començar la seva intervenció, demana que consti la petició de votació
nominal en aquest punt.
Dit això, manifesta que si avui voten aquest recurs de reposició a dues preguntes de la
multiconsulta és gràcies als veïns i veïnes que els van impulsar, persones que no es resignen
a desistir quan creuen en allò que fan; i que estan disposats a obtenir mecanismes per tenir
més i millor democràcia a la ciutat.
Precisa, doncs, que el que porten a aprovació d’aquest Plenari és el recurs de reposició amb
la pregunta sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López pel d’Idrissa Diallo; i també
sobre la pregunta sobre el canvi de gestió de l’aigua, si ha de ser pública i amb participació
ciutadana.
Aprofita per agrair les converses que han pogut mantenir amb tots els grups, i a les entitats
la seva tenacitat; i recorda que avui no només estan en joc aquestes preguntes de la
multiconsulta sinó que es juguen la sobirania municipal, la capacitat i la legitimitat d’aquest
ajuntament per consultar als seus veïns i veïnes sobre qüestions bàsiques, així com la
possibilitat de refermar un mecanisme de democràcia directa que una empresa com Agbar ha
pretès posar en perill.
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El Sr. Blasi confirma que el resultat d’aquest recurs ja està decidit; i reconeix que a diferència
de la majoria de temes, en aquest cas el govern aparenta disponibilitat i cara amable.
Recorda que el seu grup es va abstenir en la votació de les normes de Participació, en
considerar que per al govern no es tractava d’un mitjà per millorar la participació a la ciutat,
sinó per reduir-la i poder dir que celebrarien, al seu parer mal anomenada, multiconsulta, la
seva.
Així doncs, transcorregut un any de les normes de participació gairebé no n’han dit res, però
just les havien aprovades que ja licitaven la producció i la celebració d’una multiconsulta, i
que van haver-se de fer enrere perquè era un nyap autèntic, mentre que de la implementació
de les normes de participació ni rastre.
Remarca que no s’havien resolt molts dubtes ni s’havia fet pedagogia suficient, i tanmateix el
govern tirava pel dret autoritzant la recollida de signatures i validant preguntes; i sobre
algunes de les quals planen dubtes sobre l’àmbit competencial i de l’impacte econòmic en les
arques municipals. En altres casos, diu que han pogut comprovar que no els calen consultes,
ja que en el cas de la plaça Antonio López ha desaparegut l’estàtua, i molts noms de places i
carrers s’han canviat unilateralment.
Retreu al govern que hagi posat en crisi una bona eina per fomentar la participació per pur
interès partidista, que hagi utilitzat entitats i, encara pitjor, que en molts casos hagi jugat
amb els sentiments de les persones.
Entenen, doncs, que avui es constata un nou fracàs d’aquest mandat perquè no hi haurà
consulta, sobretot per la seva habitual manca de diàleg, entesa i consens. Qüestiona que
realment l’objectiu del govern fos celebrar una consulta, i entén que tenen els contenciosos
administratius servits per al proper mandat.
La Sra. Mejías explica que hi ha un principi fonamental en dret que diu que ningú no pot anar
en contra dels seus propis actes, i assegura que no sap en quin moment la Sra. Pin s’ha erigit
en jutge per determinar que aquest Plenari pot desestimar un recurs, que és un acte jurídic.
Constata, per tant, que allò que pretén la regidora és que esmenin una votació –que se’n
retractin– que va ser majoritària, democràtica i que va acordar que no se celebrés una
consulta perquè es considerava que no era oportuna. Altrament, el govern insisteix amb la
finalitat d’encobrir un fracàs estrepitós i satisfer entitats afins, que en realitat pretenen que
els membres d’aquesta cambra esmenin decisions majoritàries i democràtiques, arribant fins i
tot a actituds properes a la coacció, cosa de tot punt inadmissible.
Per tant, confirma que votaran en contra d’aquest punt, i no perquè no siguin partidaris de
les consultes ciutadanes, sinó perquè creuen que és malbaratar un milió d’euros consultar
sobre la gestió d’un servei públic plenament acceptat per la ciutadania i el canvi de nom d’una
plaça; i també, perquè aquest Plenari no té competència per decidir sobre la gestió de l’aigua,
que correspon a l’Àrea Metropolitana, i perquè, a més, els serveis jurídics, en tots els
recursos, han deixat ben clar que en cap cas una consulta pot afectar un contracte de la
importància del de subministrament d’aigua.
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Posa de manifest que els fracassos polítics són habituals durant aquest mandat, però alerta
que això no justifica ni la coacció inadmissible, ni que la regidora Pin pretengui que el
membres del Plenari esmenin el que van votar democràticament i majoritària en aquesta
cambra; per tant, reitera el vot contrari del seu grup en aquest punt.
La Sra. Capdevila indica que el seu grup votarà en consonància i coherència a favor, igual que
van votar l’abril passat. I, per això, també reitera els arguments que van expressar en aquell
ple.
Recorda que, exactament, van manifestar que el seu grup ha donat diverses mostres de la
seva voluntat de tirar endavant qualsevol instrument que permeti desenvolupar de manera
efectiva la participació ciutadana. Per tant, avança que votaran a favor de la celebració de les
dues consultes sorgides de la iniciativa ciutadana, en complir-se els requisits i formes exigits
en les normes de participació ciutadana.
Assenyala que poden criticar les formes i també el fons, com han fet en diverses ocasions,
però insisteix que l’article 18.1.f de les normes de Participació és prou clar quan parla de
l’aprovació a què se sotmet el procediment per tirar endavant les iniciatives ciutadanes via
aprovació del Plenari del Consell Municipal, si es compleixen els requisits fixats en l’article
74.3 de la mateixa norma.
Confirma, doncs, que l’abril ja van votar en consonància a aquestes normes de participació,
aprovades uns mesos abans, i, per tant, el seu grup es referma en el sentit del vot expressat
llavors i en el compromís amb la participació mitjançant la iniciativa ciutadana.
Afegeix que volen tornar a agrair molt especialment la feina de les entitats el temps esmerçat
en la recollida de signatures que van fer possible portar al Plenari les propostes de consulta.
Tanmateix, diu que no es poden estar de dir que la congelació de les consultes els sembla
una mala notícia, i recorda que el seu grup ja va alertar que els terminis i les formes
emprades per aquest ajuntament els portarien a la situació actual, que es tradueix en què en
aquest mandat no es podrà dur a terme la consulta ciutadana, que se suma a les promeses
incomplertes pel govern.
La Sra. Andrés recorda que Barcelona en Comú portava en el seu programa la
municipalització de l’aigua, malgrat que posteriorment no ha tingut l’empenta suficient per
prendre la decisió política de fer-ho com a govern. Per tant, el seu grup es pregunta per què
no té aquesta voluntat política, si és per manca de coratge, si és perquè disposa d’informes
que confirmen que no és viable, o perquè li manca la voluntat per fer el mateix que ha fet el
govern municipal de París, per exemple. Pregunta, per què s’amaga darrera d’una consulta
que, amb la seva gestió, passarà al mandat vinent.
Afirma que el seu grup és molt crític amb l’acció de govern en aquest cas, és a dir, amb
traslladar a la voluntat ciutadana una cosa que havia de ser la voluntat compromesa del
govern amb la ciutadania. I afegeix que ho ha fet de mala manera, ja que ho va plantejar en
una sessió plenària amb plena inseguretat jurídica, amb recursos contenciosos interposats,
amb contractes suspesos, i que va fer que el seu grup expressés un vot en contra.
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Indica que avui el secretari general els presenta un informe on diu que estan davant d’un acte
reglat, que calen arguments jurídics per votar-hi en contra, que la inseguretat jurídica ha
desaparegut, com també els recursos, alguns per inadmissió. En conseqüència, el supòsit és
diferent, i no hi ha fonament jurídic per anar en contra, i l’informe del secretari confirma que
l’Ajuntament és competent i que no s’afecta cap contracte vigent.
En conseqüència, diu que el seu grup és respectuós i compleix amb els informes que emeten
els serveis jurídics de totes les institucions públiques, Ajuntament, Parlament, Congrés i
Senat, i en aquest cas respectaran l’informe de la Secretaria General, però avança que seran
molt crítics amb la gestió del govern, que posa de manifest que no té voluntat en aquesta
municipalització de la gestió de l’aigua.
El Sr. Fernández Díaz manifesta que el seu grup és favorable a les consultes, però no de la
manera que les planteja el govern municipal, i amb les quals l’alcaldessa pretén convertir la
seva incapacitat política i de govern en un nyap jurídic. Afegeix que el cost d’aquesta consulta
és innecessari i desorbitat, i que, de celebrar-se, seria ja en el mandat següent.
Diu que si volen fer la consulta el seu grup els donarà suport, sempre que compleixi els
requisits legals i tingui seguretat jurídica, cosa que no passa amb el dictamen que els
presenten. Qüestiona que aquest ajuntament sigui competent per adoptar l’acord que es
proposa; i recorda que la llei de l’Àrea Metropolitana estableix que el servei de
subministrament d’aigua domiciliària i la seva gestió directa o indirecta és competència
d’aquell òrgan, que remarca que està presidit per la Sra. Colau. Per tant, pregunta per què
l’Àrea Metropolitana no ha redactat un informe jurídic sobre l’abast de la decisió presa per
aquest ajuntament, tal com va sol·licitar el seu grup l’abril, a la qual cosa la Sra. alcaldessa
els va respondre negativament al·legant que havia decaigut la pretensió d’aquest ajuntament
al respecte. Tanmateix, constata que, reobert novament l’acord, no s’ha demanat l’informe
esmentat que avali que aquest ajuntament pot adoptar un acord d’aquestes característiques.
Afegeix que els informes jurídics municipals que s’aporten són incomplets a parer del seu
grup, ja que es refereixen al procediment però no a l’àmbit competencial i que podia ser
complementat amb dictàmens independents que el govern tampoc no ha volgut proporcionar.
Diu que encara tenen dubtes sobre la validesa de l’obtenció de les signatures necessàries per
celebrar la consulta, o el fet que pogués excedir el 5% del pressupost, cosa que deixaria fora
de l’àmbit de la consulta el dictamen que avui sotmeten a votació.
Això no obstant, confirma que el seu grup continua qüestionant jurídicament aquest
dictamen, i entén que en el millor dels casos el govern es precipita en presentar-lo novament
al Plenari sense un informe més ampli de la Secretaria General i els corresponents informes
independents i de l’Àrea Metropolitana.
La Sra. Rovira anuncia que tal com van avançar en comissió la setmana passada votaran a
favor d’aquest dictamen, havent llegit la resolucions de la comissió d’empara i assumint que
la votació que es va produir en aquest Plenari no es va fer en base al reglament de
participació ciutadana; i recorda, en aquest sentit, que el seu grup va emetre un vot contrari
en la seva aprovació, ja que les consultes continuen no sent vinculants, per tant, no
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comprenen que això es pugui denominar realment democràcia directa per al conjunt de veïns
i veïnes de Barcelona.
Això no obstant, afirma que assumeixen l’error comès i, en conseqüència avui voten
favorablement, alhora que vol posar de manifest allò que els va portar a votar contràriament
el reglament, a parer seu mal entès, és el fet que la CUP sempre ha defensat que els béns
comuns han de ser de gestió pública i directa i, per tant, no entenen que això es pugui
discutir tenint en compte que formava part del programa electoral de l’actual govern
municipal.
Amb aquesta lògica, diu que independentment de si la consulta s’ha de celebrar la legislatura
vinent, consideren que és hora que el govern comenci a treballar per la municipalització de
l’aigua, cosa que volen diferents entitats i també grups municipals, i entenen que poden
bastir els fonaments per a la gestió pública d’allò que és un dret de la ciutadania.
El Sr. Ardanuy anuncia que farà una abstenció, igual que va fer en el ple de l’abril.
Confirma que disposen d’un reglament de participació ciutadana i, per tant, de la potestat
d’impulsar consultes ciutadanes, però cal poder-les desenvolupar, cosa que actualment no és
possible. Considera que, altrament, estan fent un debat de contingut i de fons, mentre que la
consulta passa al mandat següent, sense que els membres del consistori tinguin la seguretat
de repetir com a regidors i regidores.
Per tant, en aquest sentit, diu que hauria entès que s’haguessin desenvolupat les consultes
ciutadanes en el marc d’aquest mandat per provar aquest mecanisme de participació a fi que
esdevingui un mecanisme habitual, tot i que no ho aplicaria ara pels impediments sorgits.
Justifica la seva abstenció perquè, tot i que no és contrari a les consultes ciutadanes, en
aquest cas creu que no es poden emprar d’una manera partidista.
El Sr. Puigcorbé anuncia el seu vot favorable, tal com ja va explicitar en la comissió pertinent,
i afegeix la puntualització sobre si seria convenient d’ampliar el cens de les multiconsultes a
la població estrangera resident a Barcelona.
La Sra. Pin agraeix en primer lloc els canvis de posicionament; i recorda que la multiconsulta
es va portar al Plenari de l’abril a fi de poder-la celebrar durant aquest mandat, tot i que,
lamentablement, ho hagin hagut de posposar i que això no sigui possible.
Considera, però, que avui acaba guanyant la ciutat, atès que les consultes són un mecanisme
que ha vingut per quedar-se una vegada superada l’etapa demofòbica del govern del PP. I fa
notar a la regidora Mejías i al regidor Fernández Díaz que les seves formacions no és que
estiguin en contra de les consultes a Barcelona, sinó que ho estan de les consultes en general
i en qualsevol àmbit.
Altrament, posa en relleu que el seu grup entén la democràcia i la participació com un
sistema per redistribuir poder, que compleix la multiconsulta, ja que si no fos així no
s’entendria que una multinacional com Agbar hagi fet aquesta ofensiva jurídica i comunicativa
contra la pregunta sobre la municipalització de la gestió de l’aigua. Així doncs, consideren que
avui poden enviar un missatge a Agbar en el sentit que, finalment, la bona gent acaba
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guanyant, i que amb perseverança aconsegueix allò que necessita, i també un missatge a la
ciutadania confirmant que les consultes han vingut per quedar-se, i que a partir d’ara els
veïns i els veïnes de la ciutat tindran capacitat d’incidir en les polítiques públiques, governi qui
governi, amb els mecanismes de la recollida de signatures.
El Sr. Blasi es referma en la seva argumentació, i manifesta a la regidora Pin que el seu
considera que s’equivoquen amb els plantejaments; i els conviden a treballar correctament
amb les normes de participació, i a evitar continuar fent nyaps, que sí que perjudiquen
aquesta eina.
La Sra. alcaldessa intervé en darrer lloc per posar de manifest la rellevància d’aquesta
mesura, i recorda que fa anys que la ciutadania de Barcelona reclama poder participar més
que no pas tan sols cada quatre anys. Malauradament, com passa tantes vegades, confirma
que les institucions van tard, tot i que, finalment, la mesura ha arribat. En aquest cas,
assenyala que la tardança rau en la pressió d’una multinacional arrogant, convençuda que
gastant-se milions d’euros en recursos jurídics i anuncis en mitjans de comunicació podria
aturar-ho, i sortosament no ho ha aconseguit. Per tant, entén que tots plegats avui se n’han
de felicitar; en primer lloc, les entitats ciutadanes impulsores, que no s’han rendit, i també els
partits polítics que avui fan possible que la democràcia s’obri camí en aquest Plenari.
Recorda que ara fa un mes que Barcelona aprovava la reserva del 30% de les noves
promocions immobiliàries, marcant un punt d’inflexió en la lluita pel dret a l’habitatge, i avui
s’aprova la possibilitat de fer consultes ciutadanes un cop l’any a la ciutat, governi qui
governi. Ho qualifica de dues victòries ciutadanes que marquen un abans i un després, canvis
estructurals que han vingut per restar.
Seguidament, atès que tots els grups estan d’acord en utilitzar el sistema de votació nominal,
el Sr. secretari general crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del Consistori que,
en veu alta, expressen el sentit del seu vot:
Santiago Alonso Beltran: en contra
Carmen Andrés Añón: abstenció
Gerard Ardanuy i Mata: abstenció
Jaume Asens Llodrà: a favor
Eloi Badia Casas: a favor
Montserrat Ballarín Espuña: abstenció
Maria Magdalena Barceló Verea: en contra
Montserrat Benedí i Altés: a favor
Koldo Blanco Uzquiano: en contra
Raimond Blasi i Navarro: abstenció
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Alfred Bosch i Pascual: a favor
Trini Capdevila i Burniol: a favor
Pere Casas Zarzuela: a favor
Jaume Ciurana i Llevadot: abstenció
Jaume Collboni Cuadrado: abstenció
Agustí Colom Cabau: a favor
Jordi Coronas i Martorell: a favor
Teresa M. Fandos i Payà: abstenció
Alberto Fernández Díaz: en contra
Mercè Homs i Molist: abstenció
Jordi Martí i Galbis: abstenció
Carina Mejías Sánchez: en contra
Daniel Mòdol Deltell: abstenció
Josep M. Montaner Martorell: a favor
Xavier Mulleras Vinzia: en contra
Laia Ortiz Castellví: a favor
Laura Pérez Castaño: a favor
Gala Pin Ferrando: a favor
Gerardo Pisarello Prados: a favor
Juan José Puigcorbé i Benaiges: a favor
Sònia Recasens i Alsina: abstenció
Eulàlia Reguant i Cura: a favor
Irma Rognoni i Viader: abstenció
Maria Rovira i Torrens: a favor
Janet Sanz Cid: a favor
Francisco Sierra López: en contra
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: abstenció
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Mercedes Vidal Lago: a favor
Francina Vila i Valls: abstenció
Alberto Villagrasa Gil: en contra
Ada Colau Ballano: a favor
Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots que dóna el resultat següent: 19 vots a favor,
14 abstencions i 8 vots en contra, i s’aprova el dictamen en debat.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
8. (20190001) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de recollida de residus
municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18000780, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de
2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor estimat del contracte de
3.254.020.934,38 €. La distribució per als lots del pressupost total de licitació és la següent: LOT núm. 1, Zona Centre, per un import de 930.710.626,48 euros IVA inclòs; - LOT núm. 2,
Zona Oest, per un import de 568.743.360,56 euros IVA inclòs; - LOT núm. 3, Zona Nord, per
un import de 415.418.645,44 euros IVA inclòs; - LOT núm. 4, Zona Est i neteja de platges,
per un import de 541.722.660,96 euros IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 2.233.268.448,58
euros; tipus impositiu del 10 % d'IVA, i import de l'IVA de 223.326.844,86 euros;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
Encarregar als òrgans que tot seguit s’enumeren l’adopció dels actes assenyalats en cada cas
per a l’execució de l’esmentat contracte: a) A la Comissió de Govern: - La incoació dels
expedients relatius a l’exercici de les prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic (LCSP). - L’aprovació de les modificacions del
contracte previstes al PCAP quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a
15.000.000,00 d’euros. - Acordar la suspensió temporal del contracte. - Aprovar el pagament
directe a subcontractistes en els casos previstos pel PCAP. b) A la Gerència de l’àmbit
material del contracte: - La resolució d’incidències sorgides durant l’execució del contracte,
prevista per l’article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. - L’aprovació de
la liquidació del contracte amb saldo favorable al contractista si aquest és conseqüència de
l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP. - La rectificació, de conformitat amb la normativa
aplicable de procediment administratiu, d’errors materials, de fet o aritmètics, existents en la
documentació del contracte i en els actes que es dictin per la seva adjudicació, execució i
liquidació.
La Sra. Sanz indica que es porta a aprovació la millor contracta de neteja i recollida de
residus que mai haurà tingut aquesta ciutat fins ara, que inclou un gran nombre de millores
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en comparació amb la contracta actual, i també aportacions dels grups municipals, que hi han
treballat a fons amb la voluntat que Barcelona tingui un millor servei de neteja i recollida de
residus.
Precisa, per tant, que es tracta d’una contracta per un import superior als 2.400 milions
d’euros, i que incrementa gairebé trenta milions d’euros anuals el pressupost, alhora que
permetrà incorporar 225 persones més per garantir un salt qualitatiu a la neteja i a la gestió
dels residus. Afegeix que la contracta inclou, a més, criteris de flexibilitat per adaptar-se als
canvis de la ciutat i, sobretot, als canvis normatius, que també s’introduiran els propers anys.
Remarca que permetrà millorar la neteja de tota la ciutat, adaptant-la a les característiques
de cada barri, i reforçant-la allà on sigui necessari; així doncs, indica que es reforçarà la
recollida en els nuclis històrics, la neteja de tardes i dies festius, o la neteja de maig a
octubre, període en què l’ús de l’espai públic és més intensiu i que també rep l’impacte del
canvi climàtic.
Continua explicant que també s’augmentarà la neteja en els focus identificats, especialment
entorn dels contenidors, que impliquen el major nombre de queixes per part dels usuaris;
igualment, la contracta estableix els mecanismes per fer un salt en el reciclatge de residus, i
poder complir amb allò que estableix la UE, i passar del 36% de reciclatge actual a arribar per
sobre del 60% el 2030. Afegeix que permet l’extensió de sistemes porta a porta, que
actualment es duu a terme al nucli antic de Sarrià, i que ha comportat poder passar del 19%
de recollida selectiva al 56%. Remarca que posa les condicions per a la implementació de
contenidors intel·ligents, i així incentivar millor aquesta recollida selectiva, premiant qui ho
faci bé.
Comenta que la contracta incrementa significament la recollida en zones comercials i facilita
el reciclatge en el contenidor groc, que deixarà de ser el d’envasos i passarà a ser on vagin
tots els productes de plàstic i metall.
I subratlla que es fa l’aposta decidida i valenta pel vehicle elèctric, que abastarà tots els
camions de recollida i vehicles de neteja, menys contaminants i menys sorollosos.
Fa avinent que la nova contracta garanteix un servei molt més transparent i amb més control
públic i ciutadà per evitar fraus com els que s’han hagut d’afrontar els darrers anys; així, per
primera vegada, el sistema de control s’extrau de la mateixa contracta i serà independent, i
el farà de manera directa aquest ajuntament; igualment, s’obrirà la informació a tots els
veïns i veïnes sobre calendaris de neteja, freqüències de neteja de contenidors, o dades de
recollida. Afegeix que es crearà un observatori de residus per acompanyar públicament el bon
funcionament del servei, i conèixer la seva traçabilitat; un control que anirà acompanyat per
un reforç de la planificació i la direcció en la gestió dels residus i la neteja, afavorint la
introducció de millores allà on convingui.
Finalment, assenyala que la contracta recull els criteris municipals per garantir una
contractació social de qualitat, vetlla per la igualtat home-dona, incorporant la promoció de
les dones a llocs de comandament; també obliga les empreses a la conciliació laboral i la nodiscriminació de les persones LGTBI, comporta un seguiment de la subcontractació molt de
prop, amb un pla per analitzar els pagaments, els preus i les condicions; i estableix que un
mínim del 10% dels nous contractes amb empreses siguin d’economia social.
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Conclou, com ja ha dit en començar, que és la millor proposta gràcies a les aportacions que hi
han volgut fer els grups municipals, perquè la ciutat necessita una millora de la neteja i,
sobretot, assolir objectius que la facin més compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i
l’aposta pel reciclatge.
La Sra. Vila observa que fa poc parlaven de democràcia i, per reforçar-la, els càrrecs electes i
els grups municipals han de procurar defugir la demagògia i ser responsables; i justament
responsabilitat és el que han intentat imprimir al treball que han dut a terme amb el govern
perquè tirés endavant aquesta nova contracta.
Afirma que el seu grup està preocupat per la neteja de la ciutat, pel seu estat de deixadesa i
la degradació evident que pateixen els carrers i places; i remarca que aquesta contracta
supera mandats i suposa un 10% del pressupost municipal, per la qual cosa han actuat de
manera que la ciutat obtingués un instrument suficientment bo per resoldre aquesta situació
preocupant i que cal millorar molt.
Constata que han fet diverses aportacions en el tram final fins a l’aprovació definitiva, però
també prèviament en l’aprovació inicial; així, fa avinent que s’han basat en els principis de
sostenibilitat, qualitat, eficiència, control, participació, innovació, millora contínua i pau social.
I consideren que el resultat és un contracte per a què Barcelona pugui continuar sent referent
mundial i suficientment flexible per als qui hagin de governar el proper mandat, i el puguin
fer a la seva mida.
Precisa que, bàsicament, han estat treballant en diversos aspectes, entre els quals destaca el
fet que el contracte eviti les baixes temeràries. Indica que, en aquest sentit, el seu grup
considerava important mantenir la qualitat del servei, que hi hagués una aposta per la
implementació de contenidors intel·ligents a fi d’obtenir més informació i poder establir, de
cara al futur, una fiscalitat més ajustada als hàbits de la ciutadania. I, finalment, apostaven
per un exercici de transparència, és a dir, que els veïns i les veïnes tinguin el detall de
cadascun dels serveis que passen pel seu carrer i així puguin contribuir a la millora contínua,
cosa que els preocupa en el sentit que la ciutat és canviant, i han de poder disposar de
mecanismes per reaccionar amb rapidesa quan es produeixin noves realitats.
El Sr. Alonso enceta la seva intervenció plantejant la pregunta de si realment és aquest el
contracte de neteja que necessita la ciutat, i la justifica per dos motius; d’una banda, perquè
es tracta del contracte econòmicament més important de l’Ajuntament, 2.400 milions d’euros,
que podrien arribar a ser més de tres mil milions.
Subratlla que a dia d’avui la neteja és un dels aspectes pitjors valorats pels veïns en molts
barris de la ciutat, i per tant, cal un nou contracte que garanteixi l’excel·lència en la neteja de
la ciutat.
D’altra banda, remarca que també és important perquè tenen un problema greu amb la
generació de residus i la recollida selectiva i el reciclatge, que té uns percentatges
insuficients.
Adverteix que no han de perdre de vista que és un contracte per a deu anys, i que s’hi juguen
com serà la neteja de la ciutat en aquest termini. Qüestiona, doncs, si aquests possibles tres
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mil milions d’euros garantiran una ciutat neta i amb menys residus la propera dècada; si
serviran per fer una ciutat més sostenible.
Assegura que el seu grup té molts dubtes i no es creu les bones paraules del govern, ja que
no veuen que hi hagi una estratègia global i coherent de reducció de residus, que coordini la
indústria, les polítiques de l’Àrea Metropolitana, les de la Generalitat, sense la qual no podran
assumir el repte de la reducció de residus.
Constata que el govern ha tingut quatre anys per desenvolupar aquestes estratègies i no ho
ha fet, mentre que ara els presenten un plec que consideren que no donarà una resposta a
l’altura. També dubten que aquesta contracta millori la neteja urbana, ja que si en quatre
anys el govern no ha estat capaç de respondre les queixes dels veïns, tampoc no es creuen
que ho facin ara amb una contracta de despesa milionària.
Confirma que, per responsabilitat, no bloquejaran aquesta nova contracta, perquè Barcelona
no es pot quedar sense servei de neteja, i ningú no entendria que el contracte estigués en
precari. Això no obstant, avisen que aquest no és el contracte que necessita la ciutat i, per
això, avança que no hi votaran a favor i faran una abstenció.
El Sr. Coronas també remarca que aquesta és la contracta més important que fa
l’Ajuntament, amb una durada de deu anys, i que implica el 10% del pressupost municipal,
cosa que significa que s’hi destina un euro de cada deu.
Observa que la Sra. Sanz deia fa un moment que aquest és el millor contracte de neteja que
mai no ha tingut la ciutat, cosa que entén que no és difícil tenint en compte que l’anterior es
va fer fa deu anys; tanmateix, consideren que tal vegada no és la millor contracta que
s’hauria pogut fer. En aquest sentit, recorda que quan es va presentar la primera proposta de
plec, el seu grup va alertar que difícilment assolirien el 60% de recollida selectiva que
demana la UE, tenint en compte que fa molts anys que estan estancats en el 35%, per la qual
cosa era necessària una major implicació i incentivar la ciutadania.
Considera que atès que és el darrer any del mandat no s’han plantejat la possibilitat d’establir
una taxa de generació de residus, que a parer del seu grup ha de ser al cent per cent
bonificable, i que funciona en altres ciutats europees on s’ha aconseguit que realment els
percentatges de recollida selectiva assoleixin les xifres que estan demanant en altres
municipis europeus.
De tota manera, valoren les millores que han introduït alguns grups, que en el cas del seu,
més enllà d’encetar el debat sobre una nova ordenança i una taxa, ha demanat que s’ampliés
el nombre de proves pilot de contenidors, plataformes de contenidors emergents a les quatre
zones, que s’aprofundís més i es reforcés el sistema de recollida porta per porta, entre altres
mesures com criteris de puntuació del contracte.
Es pregunta on queda la petició de remunicipalització parcial del servei, i recorda que fa uns
mesos la tinenta d’Alcaldia va dir que s’adaptaria una de les empreses públiques per acumular
el know how que ara com ara no tenen com a ajuntament, i que els impedeix avançar en la
remunicipalització que han fet altres municipis, havent constatat un estalvi important; així
doncs, diu que no saben si aquesta proposta de remunicipalització ha decaigut.
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Avança, tanmateix, que el seu grup votarà a favor d’aquest plec, que entenen que, per
responsabilitat, ha de tirar endavant, i intentar que en el mandat següent puguin tenir la
confiança de la ciutadania a les urnes per tenir la possibilitat de millorar les condicions del
servei de neteja i recollida de residus per assolir el percentatge de recollida selectiva que
demana la UE.
El Sr. Mòdol destaca també que la contracta de la neteja i recollida de residus és la més
important de l’àmbit municipal quant a la despesa, però també pel que fa a la sensibilitat
ciutadana i el nivell de qualitat de l’espai públic.
Considera que, efectivament, avui és un dia històric justament perquè mai no s’havia trigat
tant a arribar a un acord per al contracte de la neteja i recollida de residus; i també ho és per
l’actuació del govern pel que fa a la municipalització del subministrament d’aigua, i perquè ha
renunciat un dels punts estrella del seu programa electoral.
Remarca, doncs, que van tard amb aquest contracte, que el seu grup tenia clar i pactat amb
el govern des de feia molts mesos.
Celebra, però, que finalment es porti a aprovació, i que inclogui els aspectes que el seu grup
va fixar com a línies vermelles de bon principi, entre les quals reforçar significativament la
plantilla a les diverses zones de Ciutat Vella i el Besòs, contemplar mecanismes de
flexibilització funcional i organitzativa, que permetin l’adaptació del servei a necessitats
puntuals dels territoris; així com garantir el compliment de plans d’igualtat i les clàusules
socials de condicions laborals i salarials del conjunt de la plantilla, pròpia i subcontractada,
especialment pel que fa al pagament de l’antiguitat en els serveis ordinaris i els
extraordinaris.
Per tant, es pregunten per què han trigat tant si, a instàncies del seu grup, tot això ja estava
acordat, i afirma que fins i tot han arribat a pensar que tal vegada els veïns i les veïnes
s’haurien d’acabar recollint les escombraries ells mateixos.
El Sr. Fernández Díaz observa que en aquest dictamen hi ha subjacent el debat que han
mantingut en el punt anterior relatiu a la remunicipalització de serveis. Afegeix que també es
constata que avui el govern incompleix una de les seves promeses electorals, que era la
remunicipalització dels serveis bàsics.
Assenyala avui el govern presenta la proposta de la nova contracta de neteja i recollida de
residus, que implica un impacte econòmic probable de tres mil milions d’euros en deu anys.
També constata que la contracta arriba amb retard malgrat l’esforç i el diàleg que ha
mantingut en tot moment la tinenta d’Alcaldia i el govern municipal amb els grups, un retard
que obligarà a la pròrroga forçosa de la contracta vigent mitjançant un contracte negociat
amb les concessionàries actuals. Considera que això significarà un encariment del cost del
servei, afegit al preu de l’actual contracta, i el fet que el procés no culminarà abans del 2020.
Posa de manifest que s’ha introduït una modificació d’ençà de la darrera vegada que es va
incloure en l’ordre del dia aquesta contracta, amb la qual es rebaixa el pes de l’oferta
econòmica a l’hora de valorar les propostes del 25% al 15%, i diu que el seu grup qüestiona
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si es tracta d’una modificació substancial o no, i que hauria d’implicar encetar nous tràmits
administratius.
Manifesta que, malgrat que el seu grup farà una abstenció en aquest punt, tenen la intenció
de comentar alguns aspectes importants que recull la contracta, com és el cas de la
incorporació de clàusules que permeten la innovació i la millora contínua del servei, és a dir,
que es tracta d’un model més flexible i adaptat a les exigències del servei amb novetats
estratègiques i adequades als canvis, l’adaptació de l’operativa a circumstàncies específiques
de cada districte i època de l’any; i també destaca com una innovació important que es posi
un èmfasi particular en la incorporació de les noves tecnologies dels contenidors perquè en el
futur es pugin implantar bonificacions per a un millor reciclatge; i les incorporacions
vinculades a les innovacions tecnològiques.
Fa referència, igualment, al fet que els contenidors seran més baixos, cosa que permetrà la
visibilitat, l’accessibilitat i la millora de la seguretat viària, alhora que seran un element
dissuasiu del vandalisme.
El Sr. Casas apunta que la recollida de residus i la neteja de l’espai públic representa un 10%
del pressupost municipal, i afirma que són molts diners per posar-los en mans privades
d’unes empreses a les quals no els importa ni poc ni massa la salut i la higiene de la ciutat;
confirma que són empreses que, com han denunciat els mateixos treballadors i treballadores,
tenen una flota de camions antics, que han de passar la ITV cada sis mesos; hi manca
personal en temporada alta, i molta maquinària de mà no funciona. I constata que és la ciutat
la que paga el contenciós que mantenen amb el govern municipal.
Fa notar que, finalment, seran les mateixes empreses les que tornaran a presentar-se a les
licitacions, les guanyaran i se les tornaran a repartir.
Diu que si el govern no vol o no sap gestionar directament aquest servei és que realment no
mereix governar la ciutat; i això significa, en realitat, que no mana, que viu dins de la sèrie
de la BBC “Sí, ministre”, ja que els seus supergerents i els seus socis són els que li dicten què
cal fer i com, i són els qui desaconsellen municipalitzar els serveis perquè s’esgarrifen només
de pensar que hauran de gestionar i ser responsables directes d’un servei d’una magnitud tal.
Per tant, els resulta molt més còmode destinar més funcionaris i funcionàries a la tasca de
control i inspecció, com si realment fos un sistema que hagués funcionat mai.
Denuncia que és la ciutadania qui paga aquesta mandra, en diners i en qualitat de servei;
perquè la municipalització significa control directe dels pressupostos municipals.
Reconeix que el govern té principis municipalistes, però si als lobbies de la ciutat no els
agraden, no els fa res canviar-los perquè en tenen d’altres.
Lamenta que, atès que el govern pretenia municipalitzar l’aigua, amb aquesta contracta hagi
perdut l’oportunitat de fer-ho en la recollida de residus i la neteja.
Finalment, expressa el vot contrari del seu grup.
El Sr. Ardanuy també critica el fet que vagin amb tant de retard en l’aprovació d’aquest plec, i
confia que això no acabi afectant el bon servei a la ciutadania. Per tant, apel·la a la
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responsabilitat del consistori perquè aquests retards no es produeixin en contractes de tanta
importància com aquest.
Afirma que és un ferm defensor de la recollida porta per porta, i considera que aquest nou
contracte ha de poder desenvolupar d’una manera clara aquesta modalitat, aquest canvi de
paradigma en la recollida de residus, ja que és l’única manera d’incrementar la recollida
selectiva.
Demana, doncs, el compromís del govern a contribuir a aquest canvi de cultura i de
paradigma que necessitarà valentia i pedagogia per involucrar tota la societat.
Anuncia, per tant, que votarà favorablement aquest punt, remarcant la necessitat imperiosa
de desenvolupar la recollida porta per porta en tota la ciutat.
El Sr. Puigcorbé anuncia que votarà favorablement, i celebra la voluntat de consens del
govern amb els grups, tot i que hagi estat per necessitat i a la segona volta.
La Sra. Sanz agraeix tota la feina feta per poder arribar a un acord en aquest contracte, que
no només és el més important quant a dotació econòmica, sinó també el més complex
tècnicament. Precisa que hi ha molta gent que fa molts mesos que hi treballa, i reitera
l’agraïment del govern al personal tècnic que ho han fet possible, i el fa extensiu al
comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, així com als grups municipals, al PSC, a ERC, als
regidors Puigcorbé i Ardanuy, que des del primer moment han treballat per anar millorant el
plec i la proposta; i també al grup municipal Demòcrata per incorporar-s’hi i fer possible
l’aprovació d’aquest nou contracte.
I afirma que aquest sí que és el contracte que necessita Barcelona, perquè els permet
millorar la neteja de la ciutat allà on fa més falta, arribar als objectius de recollida selectiva
marcats per la UE; els permet recuperar la transparència i el control públic. I aprofita per
respondre la pregunta del Sr. Coronas quant a la remunicipalització parcial que és en
produeix en aquest control municipal del servei, que abans gestionaven les mateixes
empreses.
I subratlla que també permetrà més i millors treballadors, ja que inclou la incorporació de
225 treballadors nous que permetran implementar les millores innovadores. I sobretot,
expressa el compromís clar que totes aquestes millores es puguin realitzar la propera dècada.
El Sr. Mòdol reitera que aquest plec s’hauria pogut tirar endavant abans, amb la implicació
del govern i de la resta de forces polítiques; i repeteix que celebra el reforç significatiu de la
plantilla en les zones amb més demanda com Ciutat Vella i el Besòs en implementar
mecanismes de flexibilitat funcional i organitzativa; així com la introducció de les clàusules
socials i salarials del conjunt de treballadors i treballadores.
El Sr. Casas precisa que el seu grup no qüestiona la part tècnica de la contracta, que
assegura que valoren molt positivament, sinó que tota aquesta gran feinada tècnica no es
pugui gestionar directament; és a dir, lamenten la poca confiança en el personal municipal.
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S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres.
Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa, i el vot en contra de
les Sres. Rovira i Reguant i del Sr. Casas.
Districte de Ciutat Vella
9. (18PL16561) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a Can Seixanta, al barri del
Raval, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció
de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord; resoldre l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de
valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
La Sra. Pin indica que Can Seixanta és un edifici que s’ha adquirit durant aquest mandat,
gràcies a un acord amb el grup d’ERC, i que acabarà sent un equipament juvenil i un espai de
memòria, que conservarà habitatges. Precisa que el projecte s’està treballant amb la finalitat
que sigui una reforma exemplar de casa fàbrica, una tipologia d’edificis la protecció dels quals
s’ha reforçat en aquest mandat.
Assenyala que la modificació de PGM ha de servir per adaptar la realitat del planejament en
aquell indret.
La Sra. Homs es felicita perquè avui es fa un pas endavant envers la protecció de la casa
fàbrica Can Seixanta i, en definitiva, es preserva el patrimoni arquitectònic i industrial del
barri del Raval i de la ciutat.
Posa en relleu que aquest patrimoni ha estat molt maltractat en diverses èpoques, i en
aquest sentit recorda tristos exemples com el del Palau Moxó o els magatzems El Indio.
Per tant, reitera que consideren que aquest projecte és una bona solució per a les necessitats
del barri del Raval, tant pel que fa als equipaments com per al parc d’habitatge públic. I
destaca que el projecte genera un ampli consens veïnal i associatiu.
El Sr. Blanco confirma la importància d’aquest acord, que implica una modificació de PGM en
l’àmbit de Can Seixanta que permet guanyar molt sòl d’equipament a costa de desplaçar zona
verda, i es perd sòl residencial per les demolicions de les construccions annexes a l’edifici
protegit.
Recorda que el seu grup va presentar una al·legació demanant que es justifiqués la necessitat
de perdre tanta quantitat de sòl residencial, i es mostra satisfet perquè, arran d’aquesta
al·legació, en l’aprovació definitiva s’ha incrementat aquesta superfície en més de tres-cents
metres quadrats d’ús residencial. Considera que continua sent poca cosa, ja que se’n perden
més de mil, i tot i que s’han modificat alguns dels plans urbanístics, no s’han modificat els
plànols del projecte de distribució i, per tant, no tenen possibilitat de comprovar quants
habitatges més es podran construir.
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Tanmateix, esperen que amb aquesta modificació es pugui construir més habitatge
assequible, i estan convençuts que si hi ha voluntat de fer-ho es pot aconseguir, i per això
avança que votaran a favor.
El Sr. Coronas anuncia també que votaran a favor d’aquesta modificació de PGM, ja que com
a esmentat la regidora Pin, més d’un acord pressupostari es va acordar amb la concurrència
del seu grup.
Confirma que aprovant aquest planejament es conserva la casa fàbrica Can Seixanta i
s’ajusta a l’edifici protegit, de manera que es pot salvar part del patrimoni històric industrial
de la ciutat.
Es mostra satisfet, doncs, que això sigui una realitat, i alerta que hauran d’estar amatents a
com es desenvolupa l’actuació de rehabilitació a fi que sigui el màxim de respectuosa
possible.
El Sr. Mòdol ratifica el vot favorable que ja van expressar en comissió; i destaca que es tracta
d’una operació que preserva patrimoni arquitectònic, i que també preveu conservar
determinades activitats tradicionals en aquesta edificació, alhora que es millora el sostre
d’habitatge.
Això no obstant, apunta que estan parlant només de 35 habitatges i consideren que es podria
haver augmentat el nombre, ja que qualsevol oportunitat és bona per incrementar el parc
públic.
El Sr. Villagrasa valora positivament la recuperació de Can Seixanta i que es creï habitatge
social, i que també es recuperin locals i espais per a diferents activitats de les entitats del
districte, malgrat que dubten de l’objectivitat en la seva adjudicació i que, finalment, siguin
ocupats per entitats afins al govern municipal o a la mateixa regidora del Districte.
En conseqüència, anuncia que s’abstindran.
El Sr. Casas diu que el seu grup votarà a favor d’aquest punt, però expressa la preocupació
pel futur de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que està a l’espera de poder ocupar un dels locals,
i mentrestant està ubicat molt precàriament en un altre lloc on també està previst fer obres
properament.
El Sr. Ardanuy anuncia el seu vot favorable, entenent que és molt positiva la incorporació
d’habitatge i equipament en un edifici que forma part del patrimoni històric industrial, així
com posar l’accent en què quan es desenvolupi el projecte de reforma es tinguin en compte
elements de renaturalització per compensar d’alguna manera la pèrdua de zona verda.
El Sr. Puigcorbé avança el seu vot favorable, però també reclama que es tinguin en compte
les demandes de l’Ateneu Enciclopèdic Popular.
La Sra. Pin agraeix els vots favorables, i convida els grups a conèixer millor el projecte i
col·laborar en la rehabilitació de Can Seixanta.
Destaca el consens en el sentit que cal preservar el patrimoni, i confirma la pretensió de fer
una rehabilitació exemplar.
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Quant a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, informa que les obres en l’emplaçament temporal
comencen el proper mes de febrer, i posteriorment confirma que serà acollit a Can Seixanta.
I admet que han de trobar l’equilibri entre fer la rehabilitació de la casa fàbrica i guanyar
sostre d’habitatge públic.
Finalment, convida els grups a demanar qualsevol informació al respecte a fi de resoldre els
dubtes que puguin tenir.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
Districte de Sants-Montjuïc
10. (17PL16521) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per ajustar les determinacions
urbanístiques i d'ordenació de la subzona 22AL, a la Zona Franca de Barcelona, d’iniciativa
municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord;
resoldre l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
11. (18PL16588) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ampliació del parc de
l'Oreneta i la creació de la zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat als
carrers Montevideo 33-35 i Gaspar Cassadó 21X, d’iniciativa municipal; amb les modificacions
a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; resoldre les al·legacions
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb
l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i trametre l’expedient
a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
La Sra. Sanz informa que amb aquest canvi de planejament es dóna resposta a una
reivindicació veïnal en defensa del parc de l’Oreneta, deixant enrere una operació iniciada
durant el mandat anterior que proposava construir en l’àmbit del parc a canvi d’intercanviar
l’edificabilitat per la Torre Garcini, al districte d’Horta-Guinardó. Fa avinent que han
aconseguit la titularitat pública de Torre Garcini, i culminen l’operació qualificant
definitivament de zona verda la part afectada del parc de l’Oreneta.
Indica que han trobat un nou emplaçament per a l’edificabilitat de la propietat municipal
prevista en l’àmbit, i es manté l’edificabilitat existent, que es converteix en habitatge
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protegit, augmentant el nombre d’habitatge previstos a 45, alhora que es contempla també
un equipament en planta baixa.
Assenyala que amb aquest habitatge protegit donen resposta a la manca d’aquesta tipologia
al districte de Sarrià-Sant Gervasi; alhora que qualifiquen de zona verda l’àmbit del parc de
l’Oreneta, consolidant el parc i donant resposta a les reivindicacions veïnals, augmentant cinc
mil metres quadrats de sòl de zona verda en tot l’àmbit.
Indica que es tracta d’un canvi de planejament, doncs, que protegeix el parc a fi mai més
ningú pugui plantejar una proposta de “pelotazo” urbanístic; alhora que suposa un augment
de l’habitatge protegit a Sarrià.
El Sr. Martí indica que tal com va fer el seu grup al plenari del Districte, i en la comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, votarà favorablement aquesta modificació de planejament;
sobretot perquè consideren prioritari que es faci una reserva de sòl en el districte de SarriàSant Gervasi, que fins avui és a la cua de les prioritats del govern municipal pel que fa a
l’habitatge de protecció, que també és necessari en aquests barris.
Afegeix que hi ha una certa reticència en alguns veïns de la zona pel fet que es construirà per
sobre de la línia de la ronda de Dalt, i per tant, tocant a Collserola. Tanmateix, atès el dèficit
d’aquest tipus d’habitatge, ratifica que donaran suport a aquesta proposta de modificació de
PGM.
El Sr. Blanco manifesta que, després de valorar les respostes a les al·legacions presentades,
algunes les troben fins i tot displicents, especialment les que es donen a les entitats i veïns de
Can Caralleu que demana coses tan raonables com treballar conjuntament amb l’IM de
l’Habitatge, que es tingui en compte el projecte aprovat el 2015, que les obres no
interfereixin en l’activitat escolar de la zona, o que puguin participar en el seguiment conjunt
de les obres.
Reitera que la resposta a aquesta al·legacions no dóna garanties que siguin ateses aquestes
demandes; això no obstant, l’ajuntament insisteix molt en la bondat dels equipaments en
planta baixa que, suposadament, generaran sinergia positiva. Adverteix, però, que no és
possible saber quina sinergia generarà un equipament, l’activitat del qual no està definida
enlloc; és a dir, no hi ha cap equipament definit, tan sols la qualificació del sòl.
Finalment, indica que les respostes a les necessitats d’aparcament tampoc no són concloents,
i malgrat que es diu que s’estudiaran no se’n garanteix el compliment.
Per tot plegat, avança que faran una abstenció.
El Sr. Coronas confirma que amb aquesta aprovació de planejament s’acaba amb el nyap que
es pretenia fer en aquesta zona amb l’excusa d’aconseguir la Torre Garcini, que s’ha
demostrat que es podia aconseguir sense haver de fer aquella operació desastrosa. En
conseqüència, celebra que finalment el parc de l’Oreneta quedi protegit, com no podia ser
d’altra manera, i per tant confirma el vot favorable del seu grup.
El Sr. Mòdol reitera la petició concreta sobre la gestió posterior, no només d’aquest àmbit,
sinó de tot l’entorn. Adverteix que es tracta d’una actuació en una zona molt sensible, amb
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dèficit de transport públic i d’aparcament i, per tant, que imposa la necessitat evident de l’ús
del vehicle privat, motius pels quals l’operació ha posat en peu d’alerta molts veïns i veïnes
de l’entorn, als consideren que s’ha de donar una resposta clara, i una alternativa possible
perquè puguin continuar la seva tasca com a pares i mares de nens i nenes que van a les
escoles de la zona.
Es mostra plenament partidari de l’habitatge públic a Sarrià, on hi ha un gran problema
d’accés a aquest tipus d’habitatge, que hi és del tot necessari també. I aprofita per recordar
al govern l’existència d’un solar davant mateix de l’àmbit on també es factible fer habitatge.
El Sr. Villagrasa manifesta que el seu grup no es partidari que l’edificabilitat sobrepassi la
ronda de Dalt, alhora que consideren que aquest cas concret és una mala solució atesos els
problemes d’aparcament i de mobilitat de la zona, molt saturada d’equipaments escolars.
Per tant, atès que no consideren que aquesta sigui una bona solució, avancen que
s’abstindran.
El Sr. Casas anuncia el vot favorable del seu grup.
El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable a la protecció del parc de l’Oreneta i al canvi
d’edificabilitat amb una altra zona.
El Sr. Puigcorbé considera que es tracta d’una bona solució, però alerta que no es poden
obviar els problemes que es poden generar amb la desaparició del solar que fins ara servia
com a aparcament; i anuncia el seu vot favorable.
La Sra. Sanz agreix els vots favorables i confirma que continuaran treballant per millorar les
qüestions que resten pendents. Tanmateix, posa en valor que avui fan possible que el parc de
l’Oreneta esdevingui un espai verd consolidat urbanísticament.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres.
Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
12. (18PL16528) Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla especial
urbanístic per a la concreció d'usos del Monestir de Valldonzella, promogut pel Real
Monasterio de Santa María de Valldonzella, atesa la petició formulada pel promotor a fi
d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació
Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; advertir
als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini
de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a
realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es
declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i notificar el
present acord als promotors del Pla.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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Districte de Nou Barris
13. (18PL16586) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament esportiu CEM
Guineueta, al barri de La Guineueta, d’iniciativa municipal.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Andreu
14. (18PL16577) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament nou mercat de Sant
Andreu, situat a la plaça Mercadal, Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Martí
15. (18SD0170 CO) Aprovar el Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a
l’Ajuntament de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic de
Barcelona; acceptar aquesta delegació d’acord amb les condicions de l’esmentat conveni,
condicionada al corresponent acord per part del Govern de la Generalitat de Catalunya;
facultar la quarta tinenta d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n puguin derivar.
La Sra. Sanz valora aquest acord com un pas indispensable perquè el Port Olímpic passi a ser
de gestió municipal. Confirma que ha estat un procés llarg, que va néixer del consens i que
volen continuar desenvolupant juntament amb els grups municipals, operadors, veïns i veïnes
i que els permet concretar una delegació de competències, a fi que aquest ajuntament en
sigui el titular i qui pugui desenvolupar tota la gestió municipal.
Fent una visió retrospectiva, recorda que el 2016 es va signar un protocol amb la Generalitat
per a la cessió de la gestió, i es va constituir la comissió de seguiment del Port Olímpic, que
va definir el full de ruta compartit, que van presentar conjuntament el febrer de 2018; i ara
acaben de treballar, amb aquesta delegació de competències definitiva, el pla director, la
memòria econòmica i els projectes que se’n derivin. Precisa que el conveni estableix que
correspon a l’Ajuntament l’actualització i l’impuls del pla director, i així ho confirmen els
Serveis Jurídics.
Diu que no estan tancats a cap proposta, i destaca el grau de consens amb els grups quant a
aspectes bàsics del futur del Port Olímpic, que tothom vol que sigui de gestió municipal, i ferse càrrec d’una part de la ciutat que volen acostar més a la ciutadania; en conseqüència, això
implica la recuperació dels espais públics, la millora de la infraestructura portuària, el
manteniment de la restauració i l’eliminació de l’activitat d’oci nocturn, potenciar l’activitat
nàutica i l’economia blava, i accentuar la seva funció esportiva i de divulgació del mar.
Confirma, doncs, que ara vénen mesos de feina per mantenir aquest consens i materialitzar
aquestes línies d’actuació en projectes concrets bons per a la ciutat, i que signifiquin el
reimpuls de l’activitat del Port Olímpic.
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El Sr. Blasi diu que celebren l’aprovació d’aquest conveni, però constata que durant el procés,
el govern municipal ha aixecat desconfiança política, fins al punt d’haver de demanar un
aclariment al secretari general en relació a què era el que es votava, si un conveni que té
valor executiu i vinculant o un pla director estratègic i la memòria econòmica, que és
programàtic i no vinculant.
Destaca que el govern parla de participació dels grups i de consens, però confirma que pel
camí han obviat o menystingut altres operadors esportius com el Centre Municipal de Vela,
als quals no han convidat adduint que era l’IBE qui els representava. Així doncs, exigeixen
que se’ls incorpori a la comissió de seguiment, i també a la UFEC, que són els autors del
projecte que el govern municipal ha mal copiat, i que són operadors reals.
Igualment, diu que també reclamen que el futur desenvolupament de les diferents parts es
consensuï en la comissió de seguiment; així com el compromís que es pugui portar a
aprovació en el Plenari del Consell Municipal, sobretot pel que fa al pla director, i que es
recullin les inquietuds de les entitats.
Finalment, diu que no comprenen, entenent que el Pla director no és un document vinculant,
com és que el govern ha estat tan poc receptiu a l’hora de transaccionar algunes de les
esmenes que els havien presentat.
El Sr. Alonso confirma que votaran favorablement a què l’Ajuntament assumeixi les
competències de gestió del Port Olímpic, amb l’objectiu clar que s’ha de millorar el model
d’aquest equipament. Per tant, consideren que disposar de les competències de gestió ha de
permetre impulsar aquest canvi per fer un port més obert a la ciutat, que promogui la
trobada de la ciutadania i el mar, i que impulsi l’esport i les activitats nàutiques. Afegeix que
en el model també hi han de tenir cabuda serveis complementaris com l’oferta de
restauració; així com resoldre problemes i disfuncions com ara el model d’activitats d’oci
nocturn que ha comportat incivisme i problemes de convivència als barris veïns.
Puntualitza, però, que el seu vot no és a favor del govern municipal, sinó a assumir les
competències, i remarca que allò que avui rep el govern és un encàrrec de dissenyar un nou
model de Port Olímpic que sigui un projecte de consens i de ciutat, i que de ben segur que
executaran altres equips de govern. Per tant, confia que el govern aprofiti aquesta oportunitat
de desenvolupar un Pla director de consens amb tots els grups municipals i que suposi una
millora per a la ciutat.
El Sr. Coronas fa referència, també, a la confusió que es va generar en la comissió amb la
documentació adjunta al conveni, de manera que no sabien exactament què estaven votant,
si vinculava el Pla director, que marca les línies de desenvolupament d’un projecte.
Tanmateix, l’informe de la Secretaria deixa clar que estan votant el conveni de delegació i no
pas un pla director, que a parer seu s’hauria d’haver denominat Pla estratègic, a la manera
d’una declaració d’intencions justificativa de les actuacions que es poden fer al Port Olímpic.
Afirma que no es posicionaran a favor d’un projecte o un altre dels que estan en debat, però
sí que reclamen l’espai adequat, la comissió de seguiment, per parlar-ne amb calma i fixar els
criteris.
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Altrament, considera que està clar que sí que hi ha unes línies que comparteixen tots, com és
que hi ha d’haver menys oci nocturn i més activitat nàutica i lúdica, d’oci familiar i diürn, de
manera que el Port Olímpic sigui una porta al mar per a la ciutat.
El Sr. Mòdol posa de manifest que aquesta ha estat, lamentablement, una setmana molt
moguda pel que fa a la qüestió que els ocupa; justifica aquesta observació perquè, de manera
precipitada, es porta a votació en comissió un document que, d’entrada, no hauria de tenir
cap mena de complicació com és un conveni de delegació; tanmateix, van tenir la sospita
que, encobertament, s’estava presentant un pla director, el qual no ha estat prou consensuat
ni amb els grups polítics ni amb els sectors implantats al Port Olímpic.
Diu que estan convençuts que s’ha d’apostar perquè aquest port aculli activitat esportiva i
serveis complementaris, però creuen que és essencial que el govern s’assegui a parlar amb
tothom abans de prendre segons quines decisions, i consideren que totes les opcions han de
ser escoltades, perquè totes sumen.
Demanen al govern, tal com ja van fer en la darrera reunió amb les parts tècniques
implicades en el projecte, que sigui clar, i que si hi ha modificacions urbanístiques es portin a
debat i que tothom tingui temps i espai per dir-hi la seva per assolir un projecte amb autèntic
consens, atès que es tracta d’un projecte de futur.
El Sr. Fernández Díaz precisa que, a diferència del 1990, avui no es planteja una concessió de
la Generalitat sinó una cessió de competències per part d’aquella administració a aquest
ajuntament, i que incorpora com a annex un pla director, que subratlla que és estratègic i
declaratiu, i en cap cas no és normatiu ni executiu.
Per tant, entén que anant més enllà d’unes referències bucòliques del que ha de ser el Port
Olímpic i que els ha explicat la tinenta d’Alcaldia, li demana que miri de precisar una mica
més.
Recorda que el 6 de febrer, fa nou mesos, l’alcaldessa va presentar les directrius del que
havia de ser el futur Port Olímpic acompanyada dels operadors, però transcorregut tot aquest
temps no hi ha res de nou, i pregunta què s’han dedicat a fer, i entén que a més d’informar
d’aquesta cessió de competències, que és un acord formal, els podrien avançar alguna cosa
més –atès que ara s’haurà de gestionar amb mitjans propis d’aquest ajuntament–, com ara
qui decidirà el futur d’aquest equipament, si serà l’Àrea d’Ecologia Urbana, si es farà un
encàrrec de gestió a BSM i aquesta empresa al seu torn s’ho combinarà amb Barcelona
Regional. Insisteix a preguntar què ha fet durant tot aquest temps l’IBE pel que fa al Centre
Municipal de Vela o al Centre d’Esports Nàutics, incloent-hi la garantia de continuïtat del patí
de vela; o quin serà el calendari a partir d’ara, i alerta que l’abril de 2020 finalitza la
concessió. Per tant, considera que haurien d’haver concretat més, atès que encara han de
definir els usos, equipaments, obres o fins i tot les fases que, depenent de quantes fossin
podrien comportar una pròrroga de la concessió administrativa d’un o dos anys.
El Sr. Casas avança que el seu grup vota a favor amb el compromís efectiu que es recupera el
valor del Port Olímpic com a espai públic de la ciutat, i que s’obre en clau territorial, als barris
més propers; amb una relació més equilibrada amb el mar i el medi ambient.
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Recorda que el Pla director del Port Olímpic va implementar un projecte educatiu d’esports
nàutics, per fer que realment sigui una porta oberta al mar des del vessant de la pràctica
esportiva popular.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot a favor a aquesta delegació de competències del Port
Olímpic; entén que a partir d’això s’iniciarà un procés de debat que confia que sigui per
assolir el màxim consens, i que es faci amb la màxima transparència per arribar al millor
projecte possible.
El Sr. Puigcorbé anuncia que votarà favorablement perquè aquest acord suposa un pas
endavant important. Tanmateix, i com deia la Sra. Sanz, s’ha de deixar la porta ben oberta a
possibles usos esportius de la part del carrer Marina. Precisa que es refereix a les esmenes
presentades al Pla director per part de la UFEC i altres entitats esportives.
La Sra. Sanz agraeix els vots favorables per poder fer efectiva aquesta delegació de
competències.
Dit això, considera que el Sr. Fernández Díaz va veure el vídeo de la roda de premsa però no
es va llegir el document, atès que totes les preguntes que ha formulat hi són recollides, entre
les quals el calendari, les fases, les propostes; i confirma que la direcció de tot el projecte que
ha de determinar el futur del Port Olímpic correspon a Ecologia Urbana i, a partir d’aquí, ja
veuran quines són les millors encomanes per a cada cas concret a fi de desenvolupar-les de la
millor manera.
Indica que ara com ara estan treballant prioritàriament en la infraestructura, que és el primer
que cal perquè funcioni tota la resta, i això ho està assumint Barcelona Regional amb la resta
d’organismes municipals competents. Afegeix que, paral·lelament, han d’anar treballant tots
els projectes partint del consens que el Port Olímpic no es tancarà, sinó que volen que es
millori i es consolidi amb el nou model, que exclou activitats que actualment s’hi fan.
Confirma que totes les activitats que consideren positives en aquest nou model es
mantindran, tot i que convivint amb la transformació. Reconeix la complexitat de l’operació,
però afirma que confien en els professionals que permetran que tiri endavant. I posa en valor
la comissió de seguiment com a espai que els ha de permetre consensuar els projectes.
Precisa que allò que avui confirmen en aquesta cambra és que hi haurà un lideratge públic
municipal sobre l’àmbit del Port Olímpic, i a partir d’aquesta premissa, totes les propostes
privades o ciutadanes seran benvingudes, i entre tots escolliran les millors per a l’àmbit,
defensant per damunt de tot l’interès públic.
Per tant, agraeix als presents que, amb els aclariments necessaris, permetin que tiri
endavant.
El Sr. Blasi es ratifica en què aquest vot afirmatiu no és al govern, i confirma que es tracta
d’un pas endavant, que evidentment passarà al següent mandat. I agraeix la participació del
personal tècnic que ha tingut plena predisposició a donar-los explicacions en tot moment.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
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c) Proposicions
PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/9930) El Plenari del Consell Municipal acorda: El manteniment de la Unitat de
Suport Policial de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb les seves tasques originals. Instar al
Govern Municipal a posar en marxa un Pla de Contingència per fer front a la manca d'agents
que pot provocar la prejubilació als 59 anys que es produirà a partir del gener del 2019, tot
negociant amb el Govern de l'Estat una moratòria de 18 mesos o l'aplicació esglaonada de la
norma. Que el Govern Municipal publiqui mensualment per tipologia i districte les dades dels
fets delictius que es cometin a Barcelona i les queixes per incivisme a l'IRIS i al 092-112. Que
l'alcaldessa i regidora de Seguretat i Prevenció de Barcelona es decideixi per fi a exercir de
regidora de Seguretat i Prevenció o deixi pas a un nou regidor/regidora per a exercir tals
funcions, tal com va aprovar la Comissió Extraordinària de Presidència del 8 d'agost.
El Sr. Martí assenyala que, novament, el seu grup porta a debat del Plenari un problema que,
juntament amb les dificultats d’accés a l’habitatge digne i assequible, afecta bona part de la
ciutadania i que és la inseguretat i l’incivisme.
Feta aquesta introducció, fa avinent que el seu grup lamenta que en aquests moments
l’alcaldessa no estigui present en aquesta sala, ja que justament ella és la màxima
responsable de les polítiques municipals de prevenció, seguretat i de la Guàrdia Urbana.
Dit això, comenta que en el mateix moment que presentaven aquesta proposició al registre
dilluns passat se celebrava la reunió de la Junta Local de Seguretat, que els va permetre
assabentar-se que els fets delictius a Barcelona han augmentat d’un 19% entre el gener i
l’agost d’enguany, i consideren que és un percentatge escandalós que genera molta
preocupació social; confirma que encara és més greu si ho comparen amb els índexs de
criminalització en altres ciutats de l’Estat, on s’han mantingut en els índexs de fa un any o,
fins i tot, han disminuït.
Indica que, paral·lelament, han tingut notícia d’alguns resultats parcials de l’enquesta de
victimització, que remarca que són els segons pitjors de tota la sèrie històrica d’aquesta
enquesta: un 25,6% de la població de Barcelona ha estat víctima d’almenys un delicte, que
s’eleva a un 36,6% en el cas dels residents a Ciutat Vella.
Consideren, en conseqüència, que la situació és insostenible i adverteix la possibilitat que es
prolongui durant tot el que resta de mandat, cosa que els dóna arguments per afirmar que
aquestes dades són resultat de la pèssima gestió política de la prevenció i la seguretat duta a
terme pel govern de la ciutat, i remarca que es tracta de dades objectives i no pas
interpretables.
Manifesta que, a parer del seu grup, l’alcaldessa no ha exercit prou com a regidora de
Seguretat i de la Guàrdia Urbana; que el govern mai no ha cregut en l’ordre ni en el
compliment de la llei i de les ordenances municipals; alhora que la regidora de Ciutat Vella –
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que tampoc no hi és–, després de tres anys i mig, ha reconegut que la guàrdia urbana és
molt important, i que no n’eren conscients perquè provenien de l’activisme i no havien sabut
ponderar la seva vàlua.
Constata, doncs, que ara estan recollint els fruits que el govern va sembrar durant la
campanya electoral, i dels tres anys i mig perduts pel que fa a la prevenció i la seguretat a
Barcelona.
Els demana, per tant, que se centrin en allò que poden fer amb la Carta Municipal a la mà i
amb prop de tres mil agents que depenen, exclusivament, del govern municipal.
Afirma que el seu grup també vol més mossos d’esquadra a la ciutat, i més eficàcia per part
dels tribunals i la fiscalia. I diu que celebren que el Departament d’Interior hagi incrementat
el nombre de mossos d’esquadra al districte de Ciutat Vella, que sens dubte contribuiran a
reduir el fenomen dels narcopisos i altres fenòmens delinqüencials.
Per tant, exigeixen, atès el nou contingent de mossos d’esquadra al districte, que el govern
municipal impulsi accions immediates i contundents per tancar els narcopisos del Raval i de
tot el districte, i que garanteixi la seguretat dels veïnats i dels comerciants; i que
l’allargament del pla de xoc que va pactar amb el seu grup serveixi per posar ordre a un
territori del qual han perdut el control.
Remarca que per aconseguir aquests objectius la guàrdia urbana és imprescindible i, per tant,
de la mateixa manera que ho van aprovar en la darrera sessió de la comissió de Presidència,
demanen el manteniment de la unitat de suport policial (USP), tal com fan tots els sindicats
de la guàrdia urbana i la resta de grups de l’oposició, tret d’un de minoritari.
Diu que no es pot impulsar una mesura com el desmantellament de la USP sense comptar
amb el suport social i polític suficient.
Afegeix que amb aquesta proposició també demanen mesures urgents per mitigar l’impacte
de la jubilació anticipada als 59 anys, que pot afectar fins a tres-cents agents del cos. Indica
que, en aquest sentit, han transaccionat un aspecte concret amb el grup del PP a fi que el
govern pugui estudiar mesures de desincentivació a acollir-se a aquesta mesura, legal a partir
de l’1 de gener de 2019.
També demanen que el govern publiqui mensualment les dades dels fets delictius i de les
queixes per incivisme, i que l’alcaldessa i regidora de Prevenció i Seguretat, que en la sessió
extraordinària de la comissió de Presidència de l’agost passat es va acordar que fos
substituïda al capdavant d’aquesta àrea, assumeixi finalment les seves responsabilitats o,
altrament, que deixi pas a un altre regidor o regidora.
Finalment, expressa una vegada més el suport del seu grup a la guàrdia urbana, a la USP i a
la resta de cossos policials i d’emergències de la ciutat.
Abans de continuar amb els torns de paraula dels grups municipals, la Sra. alcaldessa es veu
obligada a cridar a l’ordre a una persona del públic que s’adreça a l’hemicicle, advertint-li que
no pot intervenir, i li reclama que respecti la institució, sobretot atenent a la seva condició de
servidor públic.
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El Sr. Sierra celebra que, per primera vegada, la Sra. alcaldessa hagi donat una ordre a la
guàrdia urbana.
Feta aquesta observació, avança que votaran a favor de la iniciativa del grup Demòcrata; en
primer lloc, perquè el primer punt ja el va portar el seu grup a la comissió de Presidència
l’octubre de 2015, quan va demanar que no es desmantellés la USP, ja que fer-ho reflecteix
un absolut desconeixement de la Carta Municipal, que diu que la competència exclusiva de la
defensa dels membres del consistori i dels edificis de titularitat municipal correspon a la
guàrdia urbana de Barcelona, i per això calen les unitats especials com la USP. I recorda que
aquestes unitats van ser les primeres d’arribar el 17 d’agost a les Rambles, ja que són les que
presten un servei essencial i fonamental en l’estructura del cos i, en conseqüència, no se’n
pot prescindir.
Confirma que també estan a favor que es faci una mesura urgent, ja que el 2016 no es van
convocar places, i tenen un dèficit reconegut pel mateix govern; i per això, va votar
favorablement una proposició del grup de Ciutadans per augmentar el nombre de membres
de la guàrdia urbana, sobretot també tenint en compte la possibilitat de jubilació anticipada
als 59 anys.
Finalment, expressa el reconeixement i el suport del seu grup als treballadors del restaurant
Salamanca de la Barceloneta que aquesta matinada han estat agredits, com molts altres
veïns de Ciutat Vella que pateixen les baralles i batusses que es produeixen dia sí dia també
als seus barris, convertint Barcelona en la ciutat més insegura d’Espanya.
Reclama a l’alcaldessa que deixi de practicar la tàctica de l’estruç pel que fa a la seguretat, i
que dimiteixi i nomeni una persona que es dediqui plenament a la seguretat, cosa que les
responsabilitats com a alcaldessa no li permeten fer.
El Sr. Coronas anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, i fa notar que es tracta
de punts que han debatut a bastament en comissió i també en les sessions plenàries a
proposta d’altres grups.
Reconeix que tenen un problema amb la seguretat, i que el govern n’és ben conscient però
dubten que tingui clara quina és la solució. Així doncs, una vegada més ofereix la mà estesa
per resoldre un problema que afecta la ciutadania molt directament.
Assenyala que la proposta respecte a la USP ha estat debatuda també en diverses ocasions,
sense anar més lluny en la comissió de Presidència la setmana passada; això no obstant,
apunta que per al seu grup allò que és més important no és el nom sinó les funcions, i creu
que ha quedat clar que unitats especials d’aquest estil són molt necessàries a Barcelona.
En aquest sentit, entén que el govern és una mica esclau d’una promesa electoral, però creu
que en comptes de maquillar aquesta mena de promeses seria molt millor que reconegués
que s’ha equivocat.
Admet que el seu grup, abans d’arribar a l’Ajuntament, no tenia la mateixa visió de la guàrdia
urbana que té ara que coneix els problemes reals, que ha patrullat al seu costat, ha visitat les
unitats territorials, o la UDAI; és a dir, la proximitat els ha fet adonar de quines són les seves
necessitats i la seva realitat.
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Entén, per tant, que aquest desmantellament previst acabarà amb tan sols un canvi de nom,
de manera que semblarà que el govern ha complert una promesa electoral. Això no obstant,
creu que s’ha d’imposar el seny, especialment quan es tenen responsabilitats de govern.
Quant a les prejubilacions, recorda que van demanar en comissió que s’elaboressin informes
a fi de saber què implicaran, ja que si en el seu moment no s’haguessin acontentat amb la
reposició i el govern hagués batallat amb Madrid fent valer la Carta Municipal per aconseguir
incrementar la plantilla del cos, ara no tindrien el risc de trobar-se amb una situació com la
que es pot produir l’1 de gener de 2019 en un cos absolutament desbordat per la realitat.
Concreta que el nombre de delictes augmenta, però també la percepció ciutadana
d’inseguretat; per tant, adverteix que s’ha de fer alguna cosa per revertir-ho o continuaran
igual any rere any.
Constata, doncs, que la guàrdia urbana necessita recursos materials i humans, per la qual
cosa no s’han d’encallar amb canvis de denominació sinó que allò realment important és
resoldre els problemes que afecten el cos i, de retruc, a la ciutadania.
El Sr. Collboni també subscriu la proposició del grup Demòcrata, i il·lustra el fet que
Barcelona és la ciutat d’Espanya líder en índex de delinqüència, també en desatenció a la
guàrdia urbana, que no ha estat defensada ni cuidada com cal per part del govern municipal.
I afegeix que fa només unes hores el compte oficial de Twitter de Rodalies es feia ressò dels
vuitanta mil viatgers que passen diàriament per l’estació de la plaça de Catalunya, dels cent
llocs de venda il·legal que hi ha al vestíbul, i que fa deu mesos que demanen als mossos i a la
guàrdia urbana que prenguin mesures. Afegeix que el seu grup, en comissió i al Plenari, ha
demanat informes a Protecció Civil per conèixer quins riscos es poden córrer si no es prenen
les mesures de seguretat adients.
En aquest estat de coses, confirma que el govern municipal ha mirat cap a una altra banda,
com també ho ha fet cada cop que l’avisaven que els comerços i els veïns de Ciutat Vella
alertaven que l’índex de delinqüència s’incrementava als seus barris, i que la inseguretat era
real i que afectava uns territoris on les persones i les famílies són més vulnerables. Fa
referència, igualment, al 25% de barcelonins i barcelonines que afirmen que han sofert
alguns tipus d’atac delictiu; que es produeixen quinze furts a l’hora des de primers d’any.
Tanmateix, retreu al govern que, després d’haver estat reprovat, no se li acudeixi altra cosa
que en el primer missatge de seguretat que envia després de l’estiu a la guàrdia urbana i a la
ciutadania és la seva intenció de dissoldre la USP, una unitat necessària i que està
contemplada a la Carta Municipal amb unes funcions molt determinades.
Alerta a l’alcaldessa que tot plegat és un desastre, i afirma que la seguretat, com la neteja, és
un bé bàsic en una ciutat que, independentment de la ideologia reclama i exigeix. Per tant, li
demana com a màxima autoritat de la ciutat, i com a líder d’una formació d’esquerres, que es
prengui molt seriosament aquesta qüestió, ja que altrament obriran la porta a què altres
formacions d’ideologies no progressistes facin seu el discurs de la mà dura. Remarca, doncs,
que la prevenció –que és marca de l’esquerra–, i l’autoritat democràtica de l’alcaldia s’ha
d’exercir clarament i contundentment també des de l’esquerra.
El Sr. Fernández Díaz recorda que a la dècada dels vuitanta, quan el PSOE va accedir al
govern d’Espanya, va dir que havia descobert la Guàrdia Civil. En aquest sentit, considera que
51
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
7 de desembre del 2018

CSV: 8dc2-0dd8-28fa-62b3

l’alcaldessa, malgrat els tres anys que porta al capdavant de l’alcaldia i com a màxima
responsable de seguretat, continua sense descobrir la guàrdia urbana, amb tota la seva
intensitat i potencial, i les seves funcions a la ciutat. En conseqüència, continua aferrada a la
promesa electoral, que va fer quan encara era activista, de suprimir la denominada “Unitat
antidisturbis” basant-se en concepcions sectàries i equivocades.
Confirma que, altrament, el seu grup sempre ha estat ferm defensor del manteniment de les
unitats de suport policial, com ja va demostrar el març de 2016 quan van portar una
proposició en aquest sentit, motiu pel qual ja avança el vot favorable en aquest cas.
Puntualitza que la USP és una unitat d’auxili d’altres unitats, i assumeix les funcions en els
casos que ningú no vol, o que altres unitats policials sense la seva experiència no poden
assumir. Per tant, diu que es nega a denominar-la “unitat antidisturbis” perquè no ho és; i
també a què en una nova redefinició de la USP, el govern plantegi, despectivament al seu
parer, que els agents que actualment componen la unitat hagin de passar per un nou procés
de selecció, qüestionant d’aquesta manera la seva capacitat i competència. I admet que hi ha
altres fórmules, però no qüestionant tot allò que el seu grup considera que és eficient i
valuós.
En conseqüència, demanen a l’alcaldessa que doni suport veritable a la Guàrdia Urbana, i
aprofita per recordar-li que té pendent d’aplicar la proposta del seu grup de promoure un
relat alternatiu al vergonyós documental “Ciutat Morta” i que també qüestionava el cos i la
professionalitat dels agents, i que malgrat que Barcelona en Comú hi va votar en contra va
ser aprovat per la majoria del Plenari.
Insisteix a demanar-li que deixi de qüestionar el principi d’autoritat, de retirar acusacions
particulars de grups antisistema que ataquen als uniformats; i reclama que deixi de banda
tanta permissivitat amb els manters, que també ataquen la guàrdia urbana.
Pel que fa a la petició de la proposició de publicar mensualment el nombre de delictes diu que
els sembla correcta; i pregunta si va haver de ser ell, en fer públiques les dades del ministeri
de l’Interior l’agost passat, qui els descobrís que es podien mirar la pàgina del ministeri. Per
tant, si el ministeri fa públiques les dades sobre delinqüència, qüestiona per quin motiu no ho
fa la Conselleria d’Interior; i no entén que tampoc no es parlés en la sessió del juny de la
Junta Local de Seguretat de l’evolució i la gravetat de la situació a Barcelona.
Afegeix, per acabar, que la seguretat a la ciutat és competència de la Generalitat i d’aquest
ajuntament, i que cal deixar enrere la incompetència de l’alcaldessa i la incompareixença del
Sr. Torra.
La Sra. Rovira, en primer lloc, diu que els sembla una vergonya que el grup Socialista
s’empari en els tuits racistes i classistes que avui ha fet Rodalies, que el seu grup ja ha
denunciat, i el grup parlamentari de la CUP també demana explicacions sobre el que ha
succeït, per il·lustrar la seva argumentació; i entén que això situa el PSC allà on sempre ha
estat, com també han pogut comprovar amb les seves polítiques.
En segon lloc, comenta que en la primera modificació pressupostària, el seu grup va acordar
amb el govern municipal la necessitat de dissoldre la Unitat Antiavalots del cos de la Guàrdia
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Urbana; recorda que deien que l’Ajuntament no tenia competències en matèria d’ordre públic
i, per tant, que no li era necessària aquesta unitat especial perquè les seves funcions les
podia desenvolupar mossos d’esquadra, i entenen que és en aquesta línia que han d’anar.
Consideren que cal reestructurar el cos a fi de no perdre llocs de treball ni haver de disminuir
salaris; i entenen que cal democratitzar el cos i que l’han de poder fiscalitzar. Afegeix la
necessitat de canviar del tot la política corporativista i de seguretat de la Guàrdia Urbana, i
que un govern d’esquerres ho ha d’acarar amb polítiques d’esquerres en matèria de
seguretat. Ho entén com un aspecte primordial, ja que altrament se cedeix a les polítiques de
seguretat que imposa la dreta i els mitjans de comunicació.
Seguidament, comunica la preocupació del seu grup pel fet que en cap de les intervencions
ningú no hagi plantejat els motius pels quals la percepció d’inseguretat i els actes delictius ha
augmentat, si bé és perquè es denuncia més, o bé perquè la tipologia de delictes ha variat.
Adverteix que cal analitzar l’arrel de la situació que es viu a la ciutat, i concretament la de
determinats districtes, però des d’una perspectiva de drets i de garantir la seguretat material
de les persones.
Afirma que el seu grup té clar que la desigualtat, malgrat les polítiques públiques en matèria
de drets socials, que no han estat suficients, continua augmentant a Barcelona, i entre tots i
totes han d’analitzar la manera de fer-hi front, d’implementar més polítiques comunitàries i
que es garanteixen més drets per al conjunt de la ciutadania, valorar com generen més
col·lectiu i comunitat, i d’aquesta manera remarca que abordaran, també, el conjunt de la
seguretat que cal als carrers.
El Sr. Ardanuy constata que hi ha una pèrdua de confiança de la ciutadania envers les
polítiques de seguretat i de civisme municipals. Subratlla que són en aquest ajuntament per
fer política que pugui ajudar i implicar-se en la millora de la ciutat i en benefici de la
ciutadania; en conseqüència, aprofita per demanar a l’alcaldessa que lideri una cimera política
amb les forces polítiques del consistori a fi d’analitzar les dades, contrastar punts de vista
sobre les estratègies de seguretat i intentar arribar a punts de coincidència per definir una
estratègia conjunta municipal per donar resposta a la manca de confiança de la ciutadania.
Avança que votarà a favor de la proposició, i reitera la demanda a l’alcaldessa que els
convoqui a fi de poder contrastar diferents punts de vista.
El Sr. Puigcorbé entén que tots els membres del consistori coincideixen amb què l’incivisme i
la inseguretat a Barcelona són preocupants, especialment alarmants a Ciutat Vella, tot i que
considera que no és aquest el contingut de la proposició.
Seguidament, fa explícit el seu reconeixement i respecte a la Guàrdia Urbana, i manifesta que
subscriu plenament el punt segon sobre el pla de contingència i també el tercer, tot i que no
els punts primer i quart perquè considera que el govern té dret a fer allò que consideri
convenient; i, en conseqüència, avança que s’abstindrà en aquesta proposició.
El Sr. Pisarello anuncia que el govern votarà en contra de la proposició, i puntualitza que la
seguretat els preocupa però no els termes que planteja el grup Demòcrata, ja que creuen que
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no beneficien la guàrdia urbana ni serveixen per resoldre la qüestió de fons quant a la
seguretat.
Dit això, afirma que els preocupa l’increment dels furts i els robatoris, que no dels delictes en
general, i que és la mateixa situació que succeeix a Manresa o a Vic, on governa el PdeCat.
Tanmateix, diu que estan plenament d’acord amb què cal adoptar mesures, i els recorda que
han aprovat un pla de xoc dotat amb cinc milions d’euros, que la guàrdia urbana ha
multiplicat per deu les hores extra que fan mossos d’esquadra, que s’han tancat 103
narcopisos, o que s’han incorporat 106 agents nous al cos, dels quals 56 han anat destinats a
Ciutat Vella.
Quant a les acusacions d’inactivitat de l’alcaldessa en l’àmbit de la prevenció i la seguretat,
confirma que s’ha reunit amb el president Torra, amb el Conseller Buch, que a la Junta Local
de Seguretat s’ha arribat a un acord per incrementar la presència de mossos allà on cal; i
continua explicant que s’ha fet una reunió amb els jutjats per resoldre el problema de la
reincidència.
Pregunta si realment creuen que la creació d’una unitat que contribueixi a professionalitzar i
modernitzar la guàrdia urbana és l’arrel del problema, que s’orienti cap a la proximitat i a les
tasques d’emergència i que, evidentment, s’inclogui la protecció d’edificis públics. Afegeix que
han d’acarar el problema dels recursos, i els recorda que tenen la possibilitat de contribuir-hi
aprovant els pressupostos, i també resoldre molts altres aspectes que tenen damunt la taula.
En conseqüència, fa avinent la seva discrepància amb els termes que es planteja la
proposició, i aprofita per suggerir al regidor que faci una tasca d’hemeroteca per buscar
titulars que acusen l’alcalde Trias del mateix que avui els acusen a ells en referència a
l’enorme problema de Ciutat Vella, les queixes veïnals i la inseguretat.
Conclou que el que planteja el grup Demòcrata no resol el problema de fons, ni beneficia la
guàrdia urbana ni serveix per resoldre els problemes de seguretat, que se solucionen amb un
model policial clar, amb més presència d’agents al carrer, però també generant polítiques
socials i comunitat als barris; i considera que no fan bé presentant propostes tremendistes i
demagògiques.
Insisteix que l’assumpte els preocupa, i per aquest motiu van aprovar, juntament amb el grup
Demòcrata, un pla de xoc per entomar-lo, i els convida a continuar treballant en aquesta
línia.
El Sr. Martí expressa el seu agraïment als grups que han donat suport a la proposició; i
replica que no està formulada en termes demagògics sinó molt realistes.
Dit això, reclama al Sr. Pisarello una mica d’autocrítica, ja que el govern no ho fa tot bé, sinó
més aviat ben malament; i remarca que en política és molt important el discurs, el programa,
l’estratègia i la propaganda, però allò realment important són els resultats, especialment en
prevenció i seguretat, àmbits en els quals els obtinguts per l’actual govern són desastrosos.
El Sr. Sierra considera que avui el govern ha arribat al súmmum del populisme de la nova
política que s’abroga Barcelona en Comú, quan diu que el govern de CiU també ho feia
malament en política de seguretat.
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Considera que el problema fonamental és que la guàrdia urbana està comandada pels qui
eren els seus enemics; tot i que la bona notícia és que només resten set mesos de mandat.
La Sra. Rovira confirma que el vot del seu grup és contrari.
El Sr. Pisarello puntualitza al regidor Martí que ell estava parlant del que passa ara a Vic, a
Figueres o a Manresa per posar de manifest que no pas tots els mals es produeixen a
Barcelona. Reconeix, però, que es poden fer les coses millor, tot i que per aconseguir-ho cal
treballar conjuntament i abstenir-se de portar al Plenari propostes amb uns arguments que
no tenen en compte la complexitat de la matèria.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup amb catorze vots en contra
–emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz,
Pin, Pérez i Vidal, i també per les Sres. Rovira i Reguant i el Sr. Casas-–, una abstenció –
emesa pel Sr. Puigcorbé–, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb
el text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: - El manteniment de la Unitat de Suport Policial de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, amb les seves tasques originals. - Instar al Govern Municipal a
posar en marxa un Pla de Contingència per fer front a la manca d’agents que pot provocar la
prejubilació als 59 anys que es produirà a partir del gener del 2019, tot negociant amb el
Govern de l’Estat una moratòria de 18 mesos o l’aplicació esglaonada de la norma i a estudiar
la possible implantació d’incentius als agents que no s’acullin a aquesta mesura. - Que el
Govern Municipal publiqui mensualment per tipologia i districte, les dades dels fets delictius
que es cometin a Barcelona i les queixes per incivisme a l’IRIS i al 092-112. - Que l’alcaldessa
i regidora de Seguretat i Prevenció de Barcelona es decideixi per fi a exercir de regidora de
Seguretat i Prevenció o deixi pas a un nou regidor/regidora per a exercir tals funcions, tal
com va aprovar la Comissió Extraordinària de Presidència del 8 d’agost.
Del Grup Municipal Cs:
2. (M1519/9916) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al govern municipal a aplicar
la nova ordenança de terrasses de manera proporcionada, mantenint la configuració
d'aquelles terrasses que no provoquen molèsties i que siguin compatibles amb unes
condicions adequades de convivència i de mobilitat a l'espai públic. En el cas que des dels
districtes es consideri la conveniència de modificar o reduir puntualment l'ocupació d'algunes
terrasses, aquestes modificacions hauran d'estar ben justificades i motivades en base a una
necessitat imperiosa d'interès públic. Reprovar l'actuació de la regidora del districte de Ciutat
Vella per a les seves actuacions arbitràries en contra de les terrasses.
El Sr. Blanco indica que porten una proposició sobre terrasses, que si s’aprova serà una de les
més importants del Plenari del Consell Municipal. I justifica que ho fan perquè aquest
ajuntament aplica d’una manera molt restrictiva l’ordenança de terrasses.
Recorda que l’ordenança esmentada va ser aprovada al Plenari del juny amb 38 vots a favor i
només 3 en contra, i que ho van fer amb l’objectiu d’adaptar la normativa a la realitat i, així,
regularitzar les terrasses que no generen conflictes de convivència, que són la immensa
majoria, i perquè la seva activitat sigui compatible amb una mobilitat adequada.
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Remarca que no hi ha cap altra raó per la qual s’hagi de reduir el nombre de terrasses a
Barcelona, tret que puntualment calgui a fi de salvaguardar la convivència i mobilitat
adequades.
En aquest sentit, pregunta quins problemes de convivència i de mobilitat generen les
terrasses del passeig Joan de Borbó, que fa dècades que estan consolidades a la Barceloneta
sense haver provocat mai cap conflicte; es tracta d’unes terrasses que formen part de la
història del barri i de la seva tradició marinera i hostalera. Insisteix que no hi ha justificació,
doncs, per reduir-les, això no obstant, en una reunió recent de la regidora del Districte de
Ciutat Vella amb els restauradors del passeig, no només no els va tranquil·litzar respecte a la
continuïtat de les terrasses després de l’obra de remodelació d’aquesta via, sinó que, ben al
contrari, els va arribar a amenaçar amb què es reduiria el nombre de terrasses en un 25%.
Confirma que aquesta amenaça se suma a les comunicacions que han rebut els establiments
de places del mateix districte, com ara la de Ramon Berenguer, amb què se’ls informa que
han de reduir les terrasses, sense que aquestes reduccions estiguin degudament motivades
en base a les necessitats de mobilitat i de convivència.
Consideren, doncs, que el govern pren decisions arbitràries i autoritàries, i per aquesta raó el
seu grup reprova l’actuació de la regidora Gala Pin, per seguir aplicant l’ordenança de la
manera més restrictiva possible, per actuar amb una hostilitat manifesta contra les terrasses i
els restauradors; i perquè amb les seves actuacions perjudica sense motiu al col·lectiu dels
treballadors de l’hostaleria, que com tots els altres mereixen un respecte i un reconeixement.
Conclou que en el cas de la Barceloneta no existeix cap justificació per a la reducció de les
terrasses, i entén que allò que hauria de fer aquest ajuntament és treballar amb els
restauradors i ajudar-los donant-los totes les eines perquè millorin la qualitat de les seves
terrasses, i que contribueixin a embellir el passeig Joan de Borbó. Tanmateix, fa notar que
per a això cal establir una relació de confiança entre els comerços i l’administració, atès que
només així es pot aconseguir que les terrasses també siguin un factor positiu de convivència,
de civisme, de seguretat.
Tanmateix, afirma que la regidora del Districte està fent exactament al contrari, i provoca la
desconfiança i genera l’antipatia dels operadors privats, cosa que no és bona per a la ciutat.
En conseqüència, el seu grup demana que es canviïn les polítiques d’enfrontament per unes
altres de diàleg, que han de contribuir a aconseguir que les coses millorin. I, adreçant-se al
govern, demana que canviï d’estratègia i posi fi a la persecució irracional de les terrasses.
El Sr. Blasi recorda que quan es va presentar una mesura de govern en el Plenari sobre
restauració, en aquell moment amb el grup del PSC al govern, el seu grup li va recomanar
que fes pedagogia als seus socis de Barcelona en Comú per apaivagar una mica les inquietuds
del gremi i frenar una situació de malestar durant la temporada estival. Afegeix que quan just
abans del període de vacances, i de manera gairebé inesperada, es va aprovar una proposta
de modificació de l’ordenança de terrasses, en el sentit que tants grups municipals i el mateix
sector de la restauració havien reivindicat, ho van considerar una bona notícia, i van
recomanar al govern que fes pedagogia, sobretot pel que fa a algunes regidores, alhora que
van posar damunt la taula els problemes que podia comportar l’aplicació de l’ordenança per
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un govern que continua apostant pel decreixement, i que veu enemics arreu. Constata que,
altrament, s’hauria d’adonar que es tracta d’una activitat econòmica que genera riquesa per a
la ciutat des d’una perspectiva econòmica, però també social com a generadora d’ocupació.
Reconeix, però, que aquella aplicació ja apuntava maneres en el sentit que no seria a fi de
bé.
Comenta que la setmana passava van poder tractar en comissió un parell de propostes en un
sentit similar a la que els ocupa, amb les quals es requeria la implicació de l’IM de Persones
amb Diversitat Funcional, que valoren com una aportació vàlida. Per tant, emplacen el govern
a considerar la demanda d’aquesta proposició de treballar en positiu, amb perspectives del
conjunt de la ciutat.
I fa notar que si s’aprova la reprovació de la regidora Pin, probablement passarà a la història
de la ciutat com la regidora més reprovada per les seves actuacions. Per tant, diu que li
agrairien que fes un canvi de posicionament i que tingui mà estesa i bona voluntat, en
aquest cas, amb el sector de la restauració.
El Sr. Coronas també es refereix a què van debatre en comissió la setmana passada la
qüestió de les terrasses, concretament les ubicades a Ciutat Vella, al passeig Joan de Borbó,
la plaça Ramon Berenguer i la de Santa Maria; unes proposicions que el seu grup va votar
favorablement, tret de les de la plaça de Santa María ja que consideren que, en aquest cas
concret, hi ha un problema d’accessibilitat, tenint en compte que es tracta d’un indret amb
molta afluència per la proximitat de Santa Maria del Mar.
Remarca que van apel·lar al retorn a l’esperit amb què van aprovar l’ordenança, que incloïa el
diàleg i cercar unes solucions al més consensuades possible i, sobretot, i evitar tornar a
l’escenari actual en què es torna a encetar una guerra per les terrasses.
Tanmateix, fa notar al Sr. Blanco que es pot no estar d’acord amb la regidora Pin, però entén
que la reprovació s’ha de prendre més seriosament, ja que una reprovació al Plenari no és un
reny, ni l’expressió d’una discrepància, sinó que és una acció molt més seriosa. Consideren
que reprovar algú perquè creu que les coses han de ser d’una determinada manera no és
l’instrument adequat; i, altrament, valorant que han de ser exigents amb reclamar una
actitud de diàleg a la regidora, i també a les altres parts, no creuen que hi càpiga una
reprovació.
En conseqüència, fa avinent que si es retira el punt segon de la proposició, i la resta de grups
comparteixen aquesta demanda, el seu grup hi votarà a favor, altrament, considerarà no ferho.
El Sr. Mòdol comença la seva intervenció preguntant als presents si saben per què tenen una
ordenança de terrasses modificada, i els confirma que és per aturar una iniciativa ciutadana
que estava promovent el gremi de restauració. Per tant, entenen que amb l’aprovació de
l’ordenança de terrasses es va arribar a un acord absolutament inútil, ja que com van
denunciar en la comissió d’Urbanisme els problemes continuen existint, perquè la qüestió no
eren bones paraules sinó una ordenança aplicable i comprensible per a tothom, i que no es
prestés a interpretacions particulars de cap Districte, ni pels serveis tècnics municipals.
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Per tant, entenen que la proposició de Ciutadans va en la línia de cercar el sentit comú i la
solució dels problemes a l’espai públic, que el seu grup també denuncia des de fa temps que
no es poden resoldre d’una manera parcial; creu, doncs, que no poden parlar avui només de
terrasses i no fer un debat intens i aclaridor sobre allò que està passant amb altres qüestions
que també afecten l’espai públic.
Observa, però, que aquesta iniciativa de Ciutadans inclou gairebé dues proposicions i, pel que
fa a l’actuació de la regidora Gala Pin, considera que el seu grup ja s’ha manifestat a
bastament en altres ocasions.
Entenen, doncs, que malgrat ser dues iniciatives diferents la filosofia de la proposició és
buscar una mediació per resoldre els problemes, per la qual cosa avança que hi votaran a
favor.
El Sr. Mulleras posa de manifest que la proposició en debat repeteix, gairebé, el contingut
d’altres que s’han debatut en comissió i al Plenari, i posa com a exemple la proposició
presentada a la comissió d’Urbanisme de la setmana passada, i d’una que va presentar el seu
grup en la mateixa línia, que va ser aprovada per majoria, amb què demanaven el
manteniment de les terrasses del passeig Joan de Borbó i les d’altres indrets de Ciutat Vella. I
afegeix que en la comissió de Presidència del mes passat es va demanar directament el relleu
de la Sr. Pin com a regidora de Ciutat Vella.
Observa que la pau de les terrasses ha durant només tres mesos, i el govern s’ha carregat el
consens polític i social en aplicar l’ordenança. Recorda que el seu grup va avisar, arran del
debat sobre la modificació del text, que el problema seria la seva aplicació, tal com demostra
que, en tres mesos, el consens se n’ha anat en orris.
Retreu al govern que hagi aplicat l’ordenança amb una restricció absoluta i, com era
d’esperar, ha saltat pels aires a Ciutat Vella i sota la batuta de la regidora Gala Pin. Així, tot i
que l’ordenança havia de ser una eina per assegurar i fer compatible el descans veïnal amb el
gaudi de les terrasses, igualment havia de servir per facilitar l’activitat econòmica; altrament,
amb la seva aplicació, el govern l’està convertint en instrument en contra de l’activitat
econòmica, perquè considera restauradors, comerciants i l’activitat econòmica de Ciutat Vella
com a l’enemic, i això és el que el seu grup vol evitar a tota costa.
Afegeix que en el cas concret del passeig Joan de Borbó es produeix una de les situacions
més icòniques de la Barcelona de l’alcaldessa Colau, ja que mentre el govern persegueix les
terrasses del passeig a només vint metres hi el paradís dels manters, amb tot de productes
il·legals, sense pagar impostos i impedint els pas dels vianants.
El Sr. Casas considera que la ciutadania té integrada la cultura de les terrasses, ja que s’hi
presta una ciutat mediterrània com Barcelona, i creu que ningú no està en contra de poder-ne
gaudir.
Feta aquesta consideració prèvia, entén que la proposició no deixa de ser una obvietat, ja que
insta el govern de la ciutat a aplicar una normativa que regula l’espai públic; i, alhora,
demana que sigui discrecional la reducció o la modificació de l’espai d’algunes terrasses, i que
es justifiqui, al·legant que es fa per interès públic.
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En aquest sentit, indica que l’interès públic –i en aquesta línia s’està treballant– és poder
disposar de voreres més amples i diàfanes, que permetin que tothom hi pugui circular, baixar
les bicicletes a la calçada i disposar de més espai públic com a bé comú. Conclou, per tant,
que les terrasses s’han d’adaptar en favor dels vianants, i avança el vot contrari a la
proposició.
El Sr. Ardanuy recorda que quan es va debatre la nova normativa de terrasses va posar
alguns aspectes damunt la taula, com ara que com més ambigüitat en la norma, més
dificultosa seria l’aplicació i més possibilitat d’establir excepcionalitats, i que tot plegat
dificultaria el seu compliment.
Considera que s’està demostrant que això és així, que com més discrecionalitat tingui
l’aplicació de l’ordenança més difícil serà fer-la complir.
Remarca que l’interès de veïns i de restauradors no va de la mà, i l’interès dels segons no es
pot imposar als veïnats; així doncs, tot i que l’activitat econòmica s’ha de protegir no ha
d’afectar la qualitat del vida dels entorns on s’ubica. Entén que, en aquest sentit, el govern ho
té molt complicat, però cal ser conscients que quan s’elabora una normativa, s’ha de poder
aplicar.
Finalment, avança que s’abstindrà.
El Sr. Puigcorbé reitera que està d’acord amb el primer punt, tal com ja va manifestar en la
comissió d’Economia, i considera, com ha dit ja el Sr. Casas, que la norma està escrita per
ser acceptada i, en aquest sentit, creu que aquest primer punt és perfecte.
Tanmateix, no comparteix la necessitat del grup proposant de prémer més del compte, i
discrepa amb el punt segon i, per tant, comunica que s’abstindrà.
La Sra. Sanz diu que li sorprèn, com ja han manifestat en diverses ocasions, que hi hagi
encara regidors que no entenguin que la situació de l’equilibri a la ciutat en relació a l’activitat
econòmica, i especialment en el cas de les terrasses, és absolutament diferent quan es tracta
d’un carrer com la Via Júlia, a Nou Barris, que al passeig Joan de Borbó o qualsevol altre
carrer o plaça de Ciutat Vella. Subratlla que aquesta és la complexitat que té la ciutat i, per
tant, han de ser capaços de dotar-se amb normatives flexibles que permetin compassar els
criteris amb què es determina com es desenvolupa una activitat, amb uns interessos legítims,
amb l’equilibri de la ciutat; i com bé deia el regidor Ardanuy amb fer compatible el descans
dels veïnats i l’activitat econòmica.
Diu que no sap si existeix una fórmula màgica per aconseguir que a Ciutat Vella es pugui fer
compatible que la gent camini i pugui gaudir de les places amb l’increment de l’activitat
econòmica que reclama un gremi. I constata que l’activitat existent es manté, ja que les
noves llicències o bé augmenten l’espai o el mantenen.
Precisa que el debat de fons és, per tant, la manera d’arribar a una proposta d’equilibri i, en
aquest sentit, demana responsabilitat als grups i que facin propostes útils, i s’abstinguin de
fer declaracions polítiques al dictat i al servei d’un gremi concret, que és molt legítim que les
faci, però no que sigui un grup polític municipal qui les elevi, sempre, al Plenari; i afirma que
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ho considera estrany, i li sorprèn que, en aquest cas Ciutadans, treballi per a un gremi
concret.
Recapitula que estan aplicant una ordenança que es creuen, que planteja un equilibri, que és
flexible; ja que una ordenança rígida com l’anterior no servia per donar resposta a les
singularitats dels diferents barris; i ara cal dotar-se amb els mecanismes concrets per
garantir el descans i preservar el fet que la ciutat és per a tothom i, en conseqüència, cal
buscar l’equilibri entre interessos moltes vegades contraposats.
Confirma que, en aquesta línia, estan fent reunions amb veïns i amb els restauradors, perquè
el fet de no estar disposats a retre homenatge no vol dir no escoltar el gremi de la restauració
i tenir-lo en compte amb les decisions que prenen. Per tot plegat, confirma el vot en contra
del seu grup.
El Sr. Blanco considera que la Sra. Sanz no ha entès res, ja que el seu grup no està en contra
de l’ordenança de terrasses, encara més, hi van votar a favor i la van impulsar; i confirma
que estan a favor que es compleixi i que s’apliqui de manera proporcionada per assolir
l’equilibri que ha esmentat la tinenta d’Alcaldia.
Repeteix, per tant, que una cosa és l’ordenança, que permet regularitzar les terrasses del
passeig Joan de Borbó, sense fer cap reducció, i una altra cosa és com l’aplica el govern,
d’una manera injustificadament restrictiva, atès que no hi ha cap argument basant en la
convivència o en la mobilitat que comporti una reducció del 25% de la terrassa.
Seguidament, respon al Sr. Coronas que reconeix que la reprovació és una acció seriosa, però
considera que està justificada en aquest cas, que no estan parlant d’un fet puntual que
mereixi un reny o un advertiment, sinó que estan parlant d’una acció de govern de més de
tres anys en la mateixa línia, sense que mai no s’hagi rectificat res; tal com demostra la
intervenció de la Sra. Sanz, que no admet que s’hagin pogut equivocar.
Afirma que si el govern diu que vol rectificar, el seu grup estarà disposat a retirar la
reprovació.
El Sr. Blasi assenyala que l’ordenança sense modificar plantejava problemes d’aplicació, i la
modificada també. I la reprovació respon a què l’actitud del govern és anar en contra de les
terrasses, i considerar el gremi de la restauració com dels poderosos, i remarca que inclou,
també, persones.
El Sr. Coronas considera que s’haurien de sotmetre a una reprovació col·lectiva, ja que una
vegada s’assoleix un acord polític, cal resoldre’l tècnicament i, en aquest cas, l’ordenança
descriu quins són els procediments per fer-ho. I està d’acord que, si el govern pretén
polititzar una decisió, els grups de l’oposició siguin els primers a dir que no hi estan d’acord i
que es torni al punt de consens de què partien.
Es ratifica, però, en què la reprovació és un instrument excessiu, i vol deixar clar que estan
molt d’acord amb el primer punt de la proposició, i no amb el segon i, per tant, que faran una
abstenció.
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El Sr. Blanco agraeix els vots favorables i les abstencions, que malgrat que siguin crítiques,
entén que donen suport i admeten el fons de la proposta, que és que no s’està aplicant bé
l’ordenança de terrasses a Ciutat Vella.
Finalment, adreçant-se al govern, demana que canviï d’estratègia i de rumb, i que dialogui
malgrat que només li restin set mesos de mandat; que tracti de recuperar consensos que ha
trencat.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup amb catorze vots en contra
–emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz,
Pin, Pérez i Vidal, i també per les Sres. Rovira i Reguant i el Sr. Casas-–, sis abstencions –
emeses pels Srs. Bosch i Coronas, i les Sres. Benedí i Capdevila, pel Sr. Ardanuy i pel Sr.
Puigcorbé–, i vint-i-un vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal d’ERC:
3. (M1519/9912) El Plenari del Consell Municipal acorda que el govern municipal prengui les
següents mesures en relació a l'allotjament turístic a la ciutat de Barcelona. Que les
plataformes de comercialització online tan sols permetin la publicació d'aquells anuncis
d'establiments i habitatges d'ús turístic que mostrin el codi i número d'inscripció al Registre
de Turisme de Catalunya de la Generalitat. Que es mantingui la plantilla actual d'inspectors,
tècnics i servei de detecció i visualització amb l'objectiu d'eradicar l'oferta d'allotjaments
turístics il·legals. Que els serveis d'inspecció i visualització assegurin també l'estricte
compliment de les normatives, tant autonòmiques com municipals, dels allotjaments inscrits
al Registre de Turisme, i se'n revisin les llicències si s'escau. Que es publiqui, actualitzat,
l'informe de l'estat del Pla de Xoc contra l'allotjament il·legal del present any 2018.
El Sr. Coronas considera que un dels primers grans acords del Plenari del Consell Municipal
del mandat ha estat el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que no va ser
fàcil, però finalment es va aconseguir arribar a un bon acord, que el seu grup continua
defensant.
Dit això, saluda als treballadors i treballadores de BSM que fan de visualitzadors, i els agraeix
la feina que fan.
Precisa que el PEUAT incloïa triplicar la plantilla d’inspecció, i recorda que amb les converses
que va mantenir amb la Sra. Sanz li va dir que era impossible, que no podien contractar més
personal, però va apuntar la fórmula dels visualitzadors que, mitjançant BSM, podien fer
aquesta funció i que, evidentment, ha donat bon resultat. Així, gràcies als quaranta
visualitzadors s’han obert més de quinze mil expedients i s’han retirat més de tres mil
anuncis de pisos turístics sense llicència i se n’han tancat uns quants. Per tant, la proposta no
només es va revelar com una bona idea sinó que, a més, s’ha donat una bona formació als
visualitzadors, que han acumulat experiència i han fet molt bé la seva feina, com el mateix
govern ha reconegut en diverses ocasions.
Tanmateix, posa de manifest que sembla que BSM no renovarà el contracte als visualitzadors,
i té previst, tal com diuen els sindicats i la mateixa empresa, que no continuïn la seva feina.
En aquest sentit, diu que els han arribat tuits de la Sra. Sanz afirmant que això no seria així,
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que el servei de visualització passaria a dependre de l’Ajuntament, cosa que fa notar que
entra en contradicció amb el fet que no ho van fer d’entrada.
Considera, per tant, que avui la Sra. Sanz i el govern tenen una magnífica ocasió per aclarirlos la situació. Això no obstant, més enllà que els preocupa que no es compleixin els acords,
entenen que allò important ara no és el compliment de l’acord a què el govern va arribar amb
el seu grup, sinó que a aquestes quaranta persones, que han fet una feina magnífica, aquest
ajuntament els garanteixi la continuïtat laboral i que puguin continuar treballant tan bé com
ho han fet fins ara.
Recorda que es va parlar que amb aquest dispositiu organitzat a partir de l’acord del PEUAT
probablement tindrien el problema controlat el 2023; per tant, entén que queda clar que si
ara prescindeixen de l’experiència i la bona feina dels qui fins ara treballen perquè això sigui
possible, difícilment estarà resolt en aquella data.
En conseqüència, apunta que la mesura principal que demanen amb aquesta proposició és
que es mantingui la plantilla de visualitzadors actual; que hi hagi el compromís de mantenirlos tots i totes; i també demanen que en els portals sigui preceptiu que hi consti el número de
registre d’habitatge d’ús turístic, que és una altra via per evitar anuncis d’allotjaments
il·legals; i la proposició també inclou la demanda que el govern municipal actualitzi al més
aviat possible les dades d’obertura d’expedients i tancaments d’habitatges d’ús turístic
il·legals.
La Sra. Recasens comença la seva intervenció adreçant una salutació als visualitzadors i
treballadors de BSM.
Manifesta que el seu grup va poder expressar la seva opinió en el consell d’administració de
BSM, i lamenta que en aquests moments el president de BSM no sigui en aquesta cambra,
atès que hauria volgut explicitar algunes coses que es van dir en aquella reunió.
Adreçant-se a la Sra. Sanz, afirma que el seu grup nega la major, cosa que significa que el
problema dels habitatges d’ús turístic il·legals a Barcelona continua desbordat, un fenomen
sense control; i observa que el govern fa servir l’argúcia d’anunciar la desactivació de l’equip
de visualitzadors per fer veure que el problema està resolt. Discrepa absolutament amb que
això sigui així, sinó que és ben al contrari: el problema està desbordat i és creixent.
Reconeix que aquest ajuntament disposava d’un bon equip tècnic d’inspectors i visualitzadors
que feien una feina excel·lent, però alerta que encara resta molta feina per fer, com admet el
mateix govern. En conseqüència, assegura que no entenen l’estratègia que estan seguint,
que valora com a certament incoherent.
Posa en valor que en un any i mig l’equip de visualitzadors ha obert quinze mil expedients, i
entén que d’això es val el govern per fer rodes de premsa vantant-se del nombre d’habitatges
d’ús turístic que han precintat; tot i que recorda, per exemple, que a la Barceloneta només hi
ha 72 apartaments amb llicència, malgrat que associacions i entitats confirmen que hi ha
entre cinc-cents i set-cents habitatges destinats a aquest ús il·legalment. Afegeix que el
govern també ha explicat en roda de premsa que va emetre 4.148 ordres de cessament, però
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que encara quedaven 1.793 habitatges que a hores d’ara desconeixen en quina situació
estan.
Per tant, diu que volen saber quantes denúncies de pisos turístics il·legals han estat arxivades
d’ençà del juliol de 2016, o quantes sancions han imposat. I aprofita per recordar que el
govern va fer uns tuits respecte a unes multes molt contundents a Airbnb –600.000 euros–,
però afirma que no n’han sabut res.
Constaten que el govern no té cap full de ruta, ja que tan aviat diu que aniran a sac contra
les grans plataformes, com que pretenen acabar amb inspectors i visualitzadors perquè han
arribat a grans acords amb les plataformes i, per tant, ja no fan falta.
Assegura que els membres del comitè d’empresa estan desconcertats, i així ho manifestaven
a BSM, ja que hi ha catorze treballadors que en aquests moments no tenen el futur
assegurat, malgrat que el govern digui que es reocuparan en llocs en què ara hi ha contractes
d’obra i servei, cosa que comportarà moure altres persones i, en conseqüència, es produirà
una reubicació en cadena.
Reclamen al govern, per tant, transparència, claredat i honestedat.
El Sr. Blanco observa que aquesta proposició és una mena de calaix de sastre, i recorda que
en el punt anterior, el regidor Coronas acusava el grup de Ciutadans de barrejar diferents
temes en una mateixa proposició. En aquest cas, confirma que es barreja l’oferta il·legal de
pisos d’ús turístic amb els treballadors de control d’aquesta oferta.
Feta aquesta observació, diu que en la proposició es plantegen aspectes de pur sentit comú,
com és que cal assegurar el compliment estricte de les normatives, cosa amb què és
impossible no estar d’acord; i en aquest cas, apunta que també cal assegurar el compliment
de la resta de normatives municipals, especialment aquelles relacionades amb el civisme, que
són les que garanteixen la convivència.
Per tant, diu que no només s’han de controlar els allotjaments il·legals sinó també els
fumadors (locals) il·legals, els narcopisos, la venda ambulant de begudes alcohòliques, o els
“botellons”; reconeix que això suposa molta feina, i tenint en compte l’augment dels
conflictes de convivència arran d’aquestes i altres activitats il·legals, no sembla pas que hi
hagi un excés de personal per controlar-les, sinó que, altrament, hi ha manca de personal.
Dit això, saluda els treballadors externs de BSM, que estan amenaçats que no se’ls renovi el
contracte.
Coincideixen amb el grup proposant en el sentit que l’Ajuntament ha de donar suport a
aquetes persones; i, per tant, assegura que no els sembla lògic, com ja ha dit, que el govern
pretengui prescindir d’aquestes 17 persones de les quaranta que conformen l’equip de
visualitzadors.
Insisteix que manca personal per fer complir les normatives, i malgrat que no creuen que les
tasques d’inspecció hagin de centrar-se exclusivament en l’àmbit dels allotjaments,
reconeixen que hi resta molta feina per fer i tot el personal és necessari, motiu pel qual
avança que votaran favorablement aquesta proposició.
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La Sra. Ballarín dóna la benvinguda als treballadors i treballadores de BSM que avui
assisteixen al Plenari.
Fa avinent, seguidament, que el seu grup, recollint una demanda clamorosa de la ciutadania i
dels sectors econòmics legals, sempre ha defensat que la lluita contra els apartaments
turístics il·legals havia de ser la prioritat del govern municipal en matèria de turisme; una
lluita que ha de comprendre el reforç de la inspecció, de la normativa, del diàleg amb les
plataformes i les associacions que treballen dins de la legalitat, així com el reforç de les
accions de detecció i l’actuació.
Confirma que aquesta prioritat ha estat una de les principals banderes del govern Colau; així,
fins ara, a lluita contra els allotjaments il·legals s’hi havia abocat recursos econòmics,
s’havien format persones per treballar en la seva detecció, i s’havia fet molta difusió de la
bona feina que s’estava duent a terme. Per tant, assegura que no entenen aquest canvi
incomprensible de política del govern en aquesta matèria, un gir de cent vuitanta graus.
Recorda que el gener de 2017 presenten el pla de xoc com a mesura estrella contra els
allotjaments turístics, que preveia doblar el nombre d’inspectors, i augmentar a quaranta els
visualitzadors; i segons dades del mateix govern, l’èxit del pla de xoc era evident.
Continua dient que aquest estiu se’ls va dir que s’havia ordenat el tancament de 4.148 pisos,
que s’havia comprovat que 2.355 pisos ja no operaven; això no obstant, malgrat el bon
funcionament del pla, ara el govern decideix desmantellar l’equip de visualitzadors, que tan
bona feina han fet.
Alerta que aquest desmantellament té unes conseqüències molt greus; d’una banda, suposa
aturar el pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals, amb el risc consegüent que
tornin a augmentar d’aquí a un temps; suposa perdre coneixement i l’experiència de
quaranta-un treballadors i treballadores que han creat una metodologia de treball que
s’aplicava amb molta eficàcia, cosa que no ha estat senzilla, i que ara s’haurà de crear de bell
nou. I subratlla que significa acomiadar catorze treballadors i treballadores de BSM i
recol·locar-ne vint-i-set.
Afirma que el seu grup no troba cap sentit a tota aquesta operació; entén que els respondran
que estan desmuntant un servei per muntar-ne un altre diferent, quan la realitat és que
s’elimina un servei que funcionava bé, i que tenia un horitzó de treballa situat en el 2023, i
tampoc no tenen idea de per quin altre se substituirà.
Per tant, avança que votaran a favor de la proposició, amb uns punts que valoren que són
útils per defensar un turisme de qualitat i que sigui beneficiós per a la ciutat, que generi llocs
de treball de qualitat i que mantingui la convivència i l’harmonia entre els barcelonins i els
visitants; per fer un turisme ben controlat i integrat a la ciutat.
La Sra. alcaldessa demana al públic que aplaudeix, que no interrompi el decurs de la sessió.
El Sr. Mulleras saluda als visualitzadors i als treballadors de BSM que avui els acompanyen, i
que tenen tot el dret d’assistir perquè aquest assumpte que els ocupa no és només important
per a la ciutat, sinó importantíssim per a les seves vides.
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Dit això, es refereix a la reunió d’aquesta mateixa setmana del consell d’administració de
BSM, en la qual se’ls van donar unes dades dels pressupostos que posaven de manifest la
disminució en 61 visualitzadors de BSM de cara al 2019. Recorda que el govern municipal, i la
mateixa presidència de BSM, els van dir que no era que es prescindís d’aquest personal, sinó
que algunes persones passarien a dependre directament de l’Ajuntament. Diu que hi ha qui
parla de 17 persones, i altres de 41, però el que és cert és que hi ha molts treballadors que
tenen la seva feina en perill.
Afirma que el seu grup considera que és una situació inacceptable, ja que l’actual estat de
coses demana que es contracti un major nombre de visualitzadors per reforçar la lluita contra
la il·legalitat, i la detecció dels apartaments il·legals a fi d’afavorir la convivència i la qualitat
de vida de la ciutadania.
En conseqüència, anuncia que el seu grup també votarà a favor d’aquesta proposició, ja que
consideren que és important la tasca de detecció de la il·legalitat mitjançant els
visualitzadors.
Constata, però, que totes les polítiques que està posant en marxa el govern municipal
lamentablement van en contra del turisme de qualitat, de les obres de millora dels
allotjaments turístics; i, altrament, totes les mesures que duu a terme afavoreixen el turisme
incívic i les activitats turístiques il·legals, no només pel que fa a allotjaments il·legals, sinó
també activitats relacionades amb el turisme com els coffee shop, o la venda il·legal de
begudes a les platges o de roba i complements en el top manta. Confirma que tot això genera
un efecte crida al turisme incívic i, en conseqüència, més il·legalitat.
Per tot plegat, assegura que el seu grup sempre defensarà que s’enforteixi la lluita contra la
il·legalitat, contra l’incivisme, i la millora de convivència.
Acaba la seva intervenció expressant tot el suport als visualitzadors.
El Sr. Casas saluda, en primer lloc, els companys i les companyes de BSM.
Tot seguit, manifesta que cal distingir els pisos turístics, sobretot els ubicats en comunitats de
veïns, motiu pel qual consideren que no s’han de donar noves llicències, i que les vigents
s’han d’anar regulant i controlant-ne el compliment fins que no en quedi cap.
Per tant, considera que és essencial que el servei de suport al cos d’inspecció, el de
visualitzadors, ha de formar part estructural en aquest cos; cosa que no significa que quan
deixin de detectar pisos turístics d’aquesta mena, no calgui continuar controlant-los, perquè
sempre proliferaran com a bolets.
En conseqüència, anuncia el vot a favor d’aquesta proposició.
El Sr. Ardanuy observa que la proliferació dels allotjaments turístics, amb llicència o sense, ha
estat i és un dels problemes bàsics de Barcelona; i el fet de dur a terme serveis d’inspecció i
visualització ha estat un dels elements clau per posar límit a aquesta situació que qualifica
d’intolerable.
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Afegeix que la resta de punts que planteja la proposició són raonables i acceptables; i tenint
en compte l’activitat imprescindible d’aquests i aquestes professionals, avança el seu vot a
favor de la proposta, mentre confia entendre quina és l’estratègia de l’Ajuntament, i que
desemboqui no només en no reduir el nombre de professionals sinó que l’incrementi en funció
de les necessitats de la ciutat.
El Sr. Puigcorbé saluda als visualitzadors i treballadors de BSM que són a la tribuna del públic,
i aprofita l’ocasió per agrair la bona feina que han fet, i expressa la voluntat de mantenir la
seva continuïtat. Per tant, confirma que votarà a favor de la proposició d’ERC.
La Sra. Sanz també dóna la benvinguda als treballadors, a l’equip de visualització, que tant
els ajuda a tirar endavant el pla de xoc endegat el 2016. Remarca que mai aquesta ciutat
havia posat tants recursos per acabar amb una activitat, com en aquest cas els allotjaments
d’ús turístic il·legals.
Precisa que hi ha un equip global de més d’un centenar de persones destinades a la detecció i
la inspecció, producte de l’acord a què van arribar amb el grup d’ERC, que s’organitza amb 63
persones destinades a la detecció, i 40 a les tasques de visualització.
Confirma que això forma part d’una estratègia global, i s’ha aconseguit establir l’obligació de
fer complir la legalitat a les plataformes; remarca el pacte inèdit a què han arribat amb
aquestes plataformes a fi d’assolir d’una vegada que compleixin, i per la voluntat que la ciutat
s’acosti als zero pisos turístics il·legals. En aquest sentit, recorda a la regidora Recasens, que
va ser la promotora de la barra lliure en relació a l’activitat turística, la situació amb què es
van trobar el 2015 en arribar a l’alcaldia; i es felicita que ara hagi canviat radicalment de
discurs, i se sumi a cercar l’equilibri de les activitats turístiques a la ciutat.
Assenyala que el govern està satisfet amb l’aplicació d’aquest pla de xoc, i només pot dir que
el servei de visualització continuarà, adaptat a les noves realitats; i que l’equip de quaranta
persones que fa aquestes tasques continuarà, com també continuaran les tasques d’inspecció.
Puntualitza, però, que a escala tècnica se’ls proposa continuar la seva tasca contractades
directament per aquest ajuntament, i adaptant-la a les necessitats, cosa que passa per fer
menys feina a peu de carrer i a treballar en funció de les dades que les plataformes estan
obligades a lliurar a aquesta administració.
Concreta, doncs, que els ajustos van en aquesta línia, i entén que obvi que volen garantir que
les persones contractades per obra i servei a BSM puguin continuar vinculades a la seva
feina, i assegura que faran tot el possible jurídicament i legal perquè sigui així, i que l’objectiu
és mantenir el servei, especialment perquè tenen moltes incerteses damunt la taula, entre les
quals esmenta el reglament de turisme de la Generalitat, o els decrets de requeriments
d’Hisenda i Seguretat de l’Estat.
Afirma que no poden prescindir d’aquest servei i expressa el màxim compromís, per la qual
cosa avança que votaran a favor de la proposició i que seran els màxims garants que el servei
continuï.
El Sr. Coronas agraeix els vots a favor de tots els grups, tot i que assegura que la intervenció
de la tinenta d’Alcaldia els ha afegit alguns elements de preocupació; així, fa notar que “fer
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tot el possible” no és assegurar que es mantindrà la plantilla actual. Per tant, reclama un
compromís ferm per part del govern.
Puntualitza que aquestes persones estan treballant a BSM perquè l’Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, la de la Sra. Sanz, va fer una encomana de gestió a aquesta empresa;
per tant, si aquestes persones deixen de treballar a BSM és perquè l’àrea esmentada els diu
que no repetiran l’encomana de gestió.
Pregunta a la tinenta d’Alcaldia si allò que li està dient és que l’acord amb les plataformes –
que els sembla molt bé– serà el puntal per al control dels allotjaments turístics il·legals, ja
que significa posar el llop a guardar les ovelles. I remarca que hi ha quaranta persones que
garanteixen que garanteixen que el control és correcte, i adverteix que quan una cosa
funciona bé el millor és no tocar-la, ja que altrament es corre el risc que s’espatlli.
Acaba dient que voldria que en la seva segona intervenció, la Sra. Sanz, en comptes de dir
que faran tot el possible, garanteixi que aquestes persones continuaran fent la seva feina.
La Sra. Recasens reclama a la Sra. Sanz que no menteixi quant a la barra lliure.
El Sr. Blanco aprofita el temps que li resta per felicitar els quaranta visualitzadors perquè el
govern ha acceptat fer tot el possible perquè continuïn treballant per a aquest ajuntament, i
reclama al govern que no s’acontenti amb fer tot el possible, sinó que ho garanteixi.
La Sra. Ballarín reclama al govern que es reuneixi amb els treballadors i treballadores
afectats, que no ho ha fet encara.
El Sr. Casas s’afegeix als arguments expressats pel regidor Coronas i, en nom del seu grup,
exigeix al govern un compromís seriós, i que fóra bo que els treballadors i les treballadores
de BSM avui sortissin d’aquí amb aquest compromís.
La Sra. Sanz assegura que mai no deixarien en mans d’Airbnb, ni de cap altra plataforma, el
seguiment i el control de la inspecció.
En segon lloc, diu que políticament es pot comprometre a garantir que les persones que
tenen coneixement i experiència d’aquesta feina continuïn prestant el servei, però
jurídicament cal trobar la fórmula.
El Sr. Coronas agraeix l’expressió clara que la voluntat política del govern és mantenir tots els
treballadors i treballadores que fan la feina de visualització, i que no passarà la pilota als
serveis jurídics; ja que quan hi ha voluntat política les coses es poden fer i succeeixen.
Acaba agraint la feina d’aquestes persones en benefici de la ciutat; i insisteix en la
importància de garantir els seus drets laborals.
S’aprova per unanimitat aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup.
Del Grup Municipal del PSC:
4. (M1519/9927) El Plenari del Consell Municipal acorda el present: Instar al govern municipal
a què reverteixi les retallades en el pressupost de serveis socials que afecten a persones
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grans i que garanteixin el mateix volum pressupostari i de prestacions que en el pressupost
del 2017. Instar al govern municipal a què reclami al govern de la Generalitat les funcions de
seguiment, supervisió i inspecció de les residències per a persones grans sostingudes amb
fons públics de la ciutat de Barcelona.
La Sra. Andrés dóna la benvinguda als representants del servei de teleassistència i a les
famílies de les persones que s’estan a les residències de gent gran Alchemica i Bon Pastor,
que avui els acompanyen.
Precisa que aquesta proposició és una continuació de la que van presentar fa poc en la
comissió de Drets Socials, que va ser aprovada especialment pel suport de la tinenta
d’Alcaldia Laia Ortiz. Tanmateix, confirma que es van quedar amb alguns dubtes i
preocupacions, i que ara expressen en forma de proposició.
Recorda que en la comissió van demanar una compareixença i que es presentés un informe
detallat sobre les retallades que faria el govern enguany; assenyala que continuen demanant
aquest informe escrit, però en referència a la compareixença, diu que van entendre hi hauria
una contenció de la despesa aquests darrers mesos de l’exercici.
En conseqüència, demanen que es reverteixi aquesta retallada, i que no es practiqui la
contenció de la despesa social.
Explica que en aquella comissió van fer referència expressa al servei d’atenció domiciliària a
les persones dependents i grans, i diu que tenen notícia d’algunes indicacions a fi que a partir
d’ara el servei d’atenció domiciliària només es presti a les persones pendents de l’elaboració
d’un Programa Individual d’Atenció (PIA), que segons els consta són uns catorze mil. Per tant,
algunes, sinó la majoria de persones que precisen aquests servei d’atenció domiciliària es
quedaran sense poder-hi accedir.
Afegeix que l’esmentada comissió també van parlar de les retallades que s’han de practicar
en el servei d’atenció residencial urgent a les persones grans, i volen saber-ne la quantia, i
demanar que no es facin efectives.
Continua dient que van fer referència, igualment, als serveis Àpats en companya i Àpats a
domicili, en els quals també sembla que hi ha prevista contenció de la despesa; mentre que
també s’han assabentat que hi ha indicacions per retallar també el servei de teleassistència.
Consideren que tot plegat compon una situació que un govern d’esquerres no pot permetre i,
per tant, ha de fer tot el possible per revertir-la. I com ja van expressar en aquella ocasió,
reitera la disposició i el suport del seu grup a fi que facin les modificacions pressupostàries
que calguin.
Afegeix que en la segona part de la proposició tornen a l’assumpte de les residències per a
persones grans, ja que en aquella comissió van acordar que s’obririen al barri, atès que
sembla que el fet de viure en una residència aïlli de la comunitat. Igualment, van demanar la
participació de la comissió de seguiment, dels grups de territori i de les associacions de veïns
i veïnes per eixamplar l’entorn de les persones grans que viuen en residències per evitar que
quedin recloses.
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Confirma que la proposició es va aprovar amb el vot favorable del govern i l’abstenció dels
grups Demòcrata i d’ERC; i remarca que en una de les primeres reunions de la comissió de
seguiment la Generalitat ha expressat clarament que no pensa obrir-les ni tocar res de tal
com està, de manera que les persones grans continuaran vivint aïllades i sense connexió amb
el seu entorn de barri; i, sobretot, sense coneixement per part de les associacions de veïns de
què succeeix en l’interior de les residències, i si els veïns i veïnes que hi viuen tenen garantits
tots els drets.
Per tot plegat, el seu grup amb aquesta proposició insta el govern perquè reclami a la
Generalitat no només les inspeccions necessàries per garantir el bon servei i l’atenció
adequada, sinó que faci ús de les competències que li atorga la Carta Municipal i que sigui
l’ajuntament de Barcelona qui pugui fer aquestes inspeccions; així com que faci servir les
possibilitats que ofereix la llei de serveis socials, que estableix que la competència és de la
Generalitat, però que la pot delegar en l’organisme que consideri oportú.
La Sra. Fandos diu que els ha sorprès la presentació de la proposició, tenint en compte que el
grup del PSC va sol·licitar l’altre dia una comissió extraordinària per parlar de retallades. Això
no obstant, i atès que és cert que aquest ajuntament està fent retallades, no li sembla sobrer
tornar a parlar de l’assumpte.
Posa de manifest que la regidora ha parlat de les retallades previstes en els serveis de
teleassistència i SAUV, però hi vol afegir les que s’han produït també en la renda 0-16 en
què, a diferència del que es va aprovar el mandat anterior, a una família amb tres fills, per
exemple, se li ha rebaixat el 44% del que percebien, i s’han reduït els imports en el cas del
segon fill. Afegeix que s’havien de fer equipaments socials, que no s’han fet, o escoles bressol
que tampoc.
Esmena la dada que ha donat la Sra. Andrés sobre els PIA pendents, que no són catorze mil
sinó setze mil, que si bé no es tracta d’una retallada econòmica sí que ho és a la realitat, ja
que totes aquestes persones no estan rebent les prestacions que els correspondrien si
s’haguessin fet els PIA.
Pel que fa als menjadors socials, constata que augmenten només un 1%. Recorda que el
nombre de persones sense sostre ha augmentat del 39%, i els assentaments irregulars un
63%.
Considera, per tant, que amb aquest estat de coses no poden retallar, sinó incrementar i
ampliar.
En referència a la segona part de la proposició, avança que és la que motivarà l’abstenció del
seu grup, ja que no hi coincideixen. Reitera, com ja va dir en comissió, que entenen que és
evident que s’han de fer bé les inspeccions, que s’ha de reclamar a la Generalitat que es
facin; però recorda que van dir que a qui pertocava fer-les és a l’òrgan competent que, a
parer seu, no ha de ser aquest ajuntament, que ja va sobrecarregat de feina. Per tant, no
estan d’acord amb què es traspassi aquest servei a aquesta administració.
La Sra. Barceló, en començar, saluda els treballadors i les treballadores de teleassistència,
que fan una feina extraordinària que moltes vegades no rep el suport que convindria per part
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del govern municipal; i també saluda als familiars de les persones grans que estan en
residències, els quals han patit molt per la gestió en aquests centres.
Dit això, recorda a la Sra. Ortiz que en la darrera sessió extraordinària de la comissió de
Drets Socials va anunciar mesures de contenció, o el que és el mateix, retallades. I, en
aquesta línia, diu que li sembla increïble que el pressupost del 2018 adreçat a les persones
grans sigui menor que el de l’exercici anterior en partides com la de teleassistència, en gestió
dels casals de gent gran, i altres serveis que, en total, significa un milió d’euros menys.
Afegeix que tampoc no han atès una acció tan simple com augmentar l’horari dels casals de
gent gran –una demanda que va fer el seu grup–, ja que 35 dels 53 existents tanquen per
l’agost, i només n’hi ha sis d’oberts tot el dia. I constata que la Sra. Ortiz va anunciar 12
promocions d’habitatges amb serveis per a persones grans, però la realitat que al final del
mandat només se n’hauran lliurat dues, i la resta en projecte o construcció.
Quant a la segona part de la proposició, que insta reclamar a la Generalitat unes funcions de
la seva competència, comenta que el seu grup al Parlament de Catalunya va demanar la
creació d’una comissió per a la Gent Gran, i la resposta del govern de la Generalitat va ser
negativa. Per tant, entenen que algú ha d’assumir prendre mesures per ajudar a les persones
grans de la ciutat; subratlla que vuit mil persones estan a l’espera d’una plaça de residència, i
adverteix que de cap manera s’ha de permetre que hi hagi familiars que estiguin patint la
deixadesa en la supervisió i control de les residències.
Per tant, i en aquest sentit, avança que el seu grup donarà suport a la proposició, tot i que
posa en dubte si el govern municipal seria capaç de gestionar allò que no ha estat capaç de
fer la Generalitat.
La Sra. Capdevila fa avinent que el seu grup també va demanar en el seu moment una
compareixença arran de les retallades, i s’ha mantingut constant a l’hora de reivindicar una
millor gestió per a la partida pressupostària de serveis socials, més encara quan es tracta
d’allò que afecta les persones més vulnerables; i molt especialment en el cas de dones grans
que viuen soles, en situació de solitud i abandonament.
Remarca que els preocupen molt els més de setze mil PIA pendents, ja fora de termini, i que
són competència d’aquest ajuntament.
No obstant això, diu que no acaben d’entendre el segon punt de la proposició, i recorda que
ahir van demanar que es retirés però el grup proposant va decidir no fer-ho. Entenen, per
tant, que allò que pretenen és ampliar una competència en què el control administratiu no és
pot delegar.
Puntualitza que l’actual govern de la Generalitat ha estat l’únic que ha gosat suspendre el
servei a una empresa concessionària de residències per a gent gran, i va interrompre la
concessió després d’un any i mig de funcionament i ha tornat a licitar amb plecs de condicions
nous i millors, que han estat treballant conjuntament amb els representants dels familiars.
Constata, per tant, que el problema no és d’inspecció, ja que la Generalitat ha demostrat que
fa la feina i que no li tremola el pols per prendre decisions, sinó que ha vingut pels casos de

70
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
7 de desembre del 2018

CSV: 8dc2-0dd8-28fa-62b3

mala praxi assistencial en cinc residències, i el que ha fet la Generalitat ha estat inspeccionarles, sancionar-les i, arran de la reiteració i faltes greus, ara estan novament en licitació.
Indica que la Llei 12/2017, d’11 d’octubre, de serveis socials, concretament l’article 29, diu
que al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies li correspon les competències d’exercir
la inspecció, el control i potestat sancionadora en matèria de serveis socials.
Per tant, reclama al grup del PSC que actuï amb respecte al principi de lleialtat institucional i
a les competències que pertoquen a la Generalitat, deixant de banda que té un excel·lent
servei d’inspecció de serveis socials.
Demana que, per respecte a les persones grans, no pretenguin fer política de curta volada
amb les residències.
El Sr. Villagrasa observa que aquesta és una iniciativa molt semblant a la que es va presentar
en comissió i, per coherència, hi votaran a favor.
Assenyala que la gestió de serveis per a la gent gran serveix per exemplificar el que s’ha fet
els darrers tres anys: política de titulars i de foto, però escàs contingut ni projectes sòlids.
Recorda que Barcelona en Comú es va presentar a les eleccions municipals com a salvadors
de la humanitat, però la realitat, tres anys després, és que han deixat desemparada la
ciutadania quant a seguretat o civisme, i en aquest cas a la gent gran. Diu que no té intenció
d’acusar el govern de no haver fet res, però constata que ha anat funcionant per inèrcia de
les polítiques provinents d’altres mandats, a més d’un informe, gairebé sense cap solució, que
allò que confirmava era que a Barcelona hi havia vuit mil persones esperant una plaça de
residència.
Constata que ara es produeixen retallades que afecten el col·lectiu de les persones grans,
però ningú protesta; i malgrat que són ajustos necessaris per a la ciutat, perjudiquen la gent
gran.
En aquest sentit, comenta que la síndica, en el seu informe del 2017, acusa el govern de la
ciutat de no disposar d’una planificació concreta de serveis residencials per a la gent gran.
Tanmateix, reconeix que els darrers anys el govern de la Generalitat no ha assumit ni les
seves competències ni les seves responsabilitats amb Barcelona, ni en equipaments ni amb
les aportacions que li pertoquen per als serveis adreçats a aquest col·lectiu. Altrament,
reconeix que la Generalitat sí que ha tingut diners per fer polítiques independentistes, per al
Procés, i per al 9N, però la gent gran no s’ha comptat per res entre les seves prioritats.
I afirma que allò que poden concloure és que la coalició Torra-Colau no és una bona solució
per a la gent gran de Barcelona.
Pel que fa a les residències, confirma que una gran majoria actua de manera molt
professional i, malgrat que no les poden posar totes en el mateix sac, és cert que els darrers
anys en algunes s’ha constatat mala praxi o un servei deficient; i per això, tal com diu la
proposició, valoren positivament forçar la capacitat de supervisió i d’inspecció en aquests
equipaments en benefici de les persones que hi resideixen. Entenen, per tant, que fer aquest
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servei d’inspecció des d’aquest ajuntament, des de la proximitat, seria més eficaç. En aquest
sentit, avança que votar a favor de la proposició.
La Sra. Rovira se suma a les intervencions que han posat de manifest que no acaben de
comprendre per què el grup del PSC torna a posar la qüestió, ara a debat del Plenari, atès
que l’assumpte ja es va treballar en comissió i se’n va fer una d’extraordinària en relació a les
possibles retallades o mesures de contingència.
Tanmateix, assegura que el seu grup continua sense entendre què està passant ben bé amb
els pressupostos i els recursos que es destinen a l’Àrea de Drets Socials; tot i que, després de
parlar amb diferents responsables de l’àrea esmentada, han entès que la inversió que s’havia
de fer segons les previsions, finalment no es podrà fer. Per tant, diu que sí que es tracta de
retallades respecte a anys anteriors, tot i que posa en relleu que la inversió en serveis socials
durant el mandat ha estat molt més elevada que en mandats anteriors. Això no obstant,
també és cert que la situació de desigualtat creixent a la ciutat obliga a prendre mesures,
sobretot a un govern d’esquerres.
En conseqüència, confirma que la desigualtat continua augmentant, l’envelliment també
creix, i es tracta d’un problema que ha generat, fins i tot, una mesura de govern concreta per
abordar l’envelliment a deu o quinze anys vista. En conseqüència, continuen dient que no n’hi
ha prou amb mesures que ni tan sols serveixen per posar pedaços arran de la desigualtat
econòmica entre districtes; i, per això, cal tocar pilars de model ciutat, del model productiu.
En aquest sentit, afegeix que també s’imposa parlar de precarietat laboral, i remarca que el
govern tenia l’oportunitat immillorable d’abordar la municipalització de serveis públics que a
dia d’avui estan en mans de grans empreses privades que tenen les seves plantilles
precaritzades.
Consideren que si es tractessin tots aquests aspectes es podria abordar d’una manera clara la
desigualtat que provoca una desinversió social tan elevada.
Pel que fa a la situació de les residències de gent gran, posa de manifest que el seu grup ja
va portar al Plenari una proposició al respecte, i on proposaven que, més enllà de fer les
inspeccions i el seguiment de la qualitat del servei i de la situació del personal que hi treballa,
calia que les administracions es posessin d’acord perquè aquests centres fossin de gestió,
titularitat i provisió públiques a fi que, realment, responguessin als interessos comuns i no als
privats d’unes empreses.
En conseqüència, diu que es refermen en els posicionaments que ja han expressat en
comissió i en Plenaris anteriors i faran una abstenció.
El Sr. Ardanuy diu que pot coincidir amb la primera part de la proposició, en el sentit de
mantenir o incrementar i disposar del pressupost necessari i suficient per donar resposta a les
necessitats de les persones grans amb bons serveis públics.
Quant a la segona part, considera que manca molta informació quant als recursos que
l’Ajuntament podria posar a disposició per realitzar els serveis que demana la proposta. En
conseqüència, avança que farà una abstenció.
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El Sr. Puigcorbé es posiciona en el mateix sentit que el Sr. Ardanuy; i entén que la proposició
és un toc d’atenció als governs de la ciutat i de la Generalitat, però tampoc no està d’acord
amb el segon punt, posicionament que justifica en la mateixa línia que ho han fet les
regidores Capdevila i Fandos.
Aprofita per afegir-se a la proposició que va fer el grup de la CUP en comissió.
La Sra. Ortiz lamenta que en aquesta proposició es barregin dos debats. Anuncia que votaran
en contra d’aquesta proposició, i al·lega que està convençuda que això és el que buscava el
grup proposant, amb més voluntat de voler confondre i destruir que no pas de treballar
solidàriament per la millora de les condicions de vida de les persones grans, en aquest cas.
Justifica el vot contrari al primer punt de la proposició perquè el grup del PSC desitja tant
desgastar el govern que perd de vista la realitat. Observa que se’ls diu que el 2018 haurien
de gastar exactament el mateix que el 2017, i parla de revertir les retallades. Respon que si
fessin això sí que afectarien realment els serveis que s’estan prestant.
Recapitula que el 2015 van fer una despesa per a persones grans de 83 milions d’euros, i el
2018 es tancarà amb 138 milions, que és una xifra rècord d’inversió en persones grans. I
respecte a l’any passat i el present, confirma que hi ha increment del servei d’atenció
domiciliària; i si l’any passat es van invertir 75 milions d’euros, la previsió per a enguany és
tancar amb 8 milions més invertits en aquest servei. Afegeix que el servei d’àpats socials
també s’incrementa respecte al 2017, i el mateix passa amb la teleassistència, i altres serveis
que tenen una previsió de tancament superior a la del 2017.
Altrament, fa notar que si aprovessin aquesta proposta retallarien els serveis que s’estan
prestant.
Reconeix que s’han aplicat mesures de contenció, que tenen el seu origen en la deixadesa de
funcions de tot el conjunt d’administracions implicades en l’àmbit de les persones grans,
començant per la dependència. Assenyala que per aquest motiu, el seu grup al Congrés dels
Diputats va prioritzar la dependència com un dels acords pressupostaris; uns recursos que
també necessita la Generalitat. Esmenta, també, el Plan concertado de Servicios Sociales,
que no millora gens l’aportació als municipis.
Diu a la Sra. Andrés que tot això depèn del govern de l’Estat, de la seva mateixa formació;
per tant, entén que haurien de treballar sumant, i no venir aquí a fer la pinça, amb l’objectiu
de desgastar el govern, amb els grups de Ciutadans i el PP, que han fet tan de mal a les
polítiques de gent gran.
Respecte al segon punt, reitera, com ja va dir en comissió, que les competències d’inspecció i
l’autoritat per sancionar pertanyen a la Generalitat. Reconeix que allò que poden fer és una
gestió millor, i en les competències en les residències de gestió municipal hi ha segells de
qualitat de millor gestió.
Confirma que tenen un problema amb les residències gestionades per la Generalitat,
especialment amb les cinc afectades, i per aquest motiu ho van portar a la Taula d’atenció
integral i sanitària a fi d’impulsar auditories, i aquest és l’acord a què van arribar la setmana
passada. Per tant, retreu al grup del PSC que avui vingui amb la pretensió de desfer l’acord
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polític a què van arribar, i entén que a banda de no ser seriós, fa un mal favor a la
democràcia i a lleialtat a la ciutat.
La Sra. Andrés assegura que l’únic interès que els mou és que les persones grans visquin
dignament quan són a la residència, al domicili o, fins i tot, al casal. Altrament, el govern es
limita a donar excuses de mal pagador, espolsant la responsabilitat cap a d’altres
administracions, i recorda que el pressupost el va elaborar el govern municipal. Mentrestant,
assenyala que els diuen que faran contenció de la despesa, i alerta que la responsabilitat és
només seva, ja que no pot dir, just a punt d’acabar l’any, que la situació en què es troben l’ha
d’arreglar l’Estat.
Insisteix que les previsions pressupostàries les va fer el govern de la ciutat, i ara les seves
retallades impactaran directament en l’atenció a les persones en general, començant per la
renda infantil i acabant per l’atenció domiciliària.
Nega que no tinguin voluntat de construir o de destruir, i afirma que la tenen sobretot d’exigir
al govern municipal que tingui cura de les persones al seu càrrec, que és la ciutadania de
Barcelona.
Justifica haver fet referència al pressupost de 2017 perquè la Sra. Ortiz no els dóna xifres de
què es retallarà, i que els serveix per posar un límit, per demanar al govern que no baixi
d’aquell pressupost.
Demana que els donin les xifres per escrit a fi de poder-les analitzar i comparar-les amb el
pressupost que el govern va presentar amb un Power Point fa un dia.
Assegura que no tenen altres interès que el acaba d’exposar, i repeteix que no van bé, ja que
en el cas de la teleassistència, per exemple, el 2013 una plantilla de 229 treballadors i
treballadores atenia quaranta-tres mil persones, mentre que ara una de 198 n’atén norantacinc mil. I afegeix que tampoc és gens bon senyal que un casal de gent gran com el de
Verneda Alta es desmantelli i es dispersin els usuaris per fer unes obres que no se sap quan
començaran.
La Sra. Fandos observa que el problema del govern és que tot sempre és culpa d’un altre, i
mentre no analitzin aquesta qüestió no posaran les coses a lloc. Això no obstant, confirma
que poden compartir alguna part de la seva argumentació justificativa pel que fa a l’actuació
de l’Estat.
En referència a què s’incrementarà el pressupost en menjadors i àpats, fa notar a la Sra.
Ortiz que durant el mandat anterior es van augmentar del 39%, mentre que en el present
d’un 1,6%, i que aquesta és la realitat; quant al servei Àpats en companyia, durant el govern
Trias es va augmentar del 52,9%, i aquest el 8%. Es pregunta com és que el govern no
augmenta més en polítiques socials. I torna a repetir que la renda infantil s’ha reduït d’un
44%.
La Sra. Barceló agraeix la sinceritat de la Sra. Ortiz, ja que votant en contra de la proposició
admet implícitament les retallades. I li demana que parli amb claredat, que no torni a explicar
que es tracta de mesures de contenció, sinó d’allò que realment és: retallades.
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També li demana que deixi de delegar responsabilitats, perquè tothom és conscient que el
govern de la Generalitat no fa el que li toca, i que sí que va oblidar prorrogar el contracte
d’activitat als casals de gent gran.
Tanmateix, fa notar que la Sra. Ortiz admet que hi ha retallades en teleassistència, en la
gestió dels casals i la promoció social de la gent gran; en definitiva, que del 2017 al 2017
s’inverteix un milió d’euros menys. Per tant, li demana que rectifiqui i que faci un exercici de
responsabilitat no retallant més.
La Sra. Capdevila vol deixar clar que el seu grup des de fa tres anys i mig reivindica que es
gastin més diners en la gent gran de la ciutat; quant al servei de teleassistència, remarca que
han presentat diverses iniciatives, sobretot pel que fa als salaris dels treballadors i
treballadores. Això no obstant, confirma que el seu vot a la present proposició serà contrari.
El Sr. Villagrasa apel·la a la consciència del govern municipal, i li demana que es pregunti què
hauria fet des de l’oposició estant si les retallades les hagués fet una altra formació.
Es rebutja aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup amb quinze vots en
contra –emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz,
Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també pels Srs. Bosch i Coronas, i les Sres. Benedí i Capdevila–,
catorze abstencions –emeses pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens,
Fandos, Homs, Vila i Rognoni, per les Sres. Rovira i Reguant i el Sr. Casas-, pel Sr. Ardanuy, i
també pel Sr. Puigcorbé–, i dotze vots a favor de la resta de membres del Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal del PP:
1. (M1519/9920) El Plenari del Consell Municipal acorda: Expressar el rebuig a la declaració
unilateral d’independència de Catalunya del 27 d’octubre de 2017.
El Sr. Fernández Díaz recorda que demà farà un any que el Parlament de Catalunya va
aprovar la declaració unilateral d’independència (DUI); dit això, considera que hi haurà qui
pugui pensar que aquesta proposició pretén tornar a mirar una vegada més enrere, però
assegura que el seu objectiu és ben al contrari: mirar cap al futur per no tenir la temptació de
repetir els errors comesos; en aquest cas, no repetir errors passats i constatar el fracàs
d’unes decisions concatenades, adoptades per governs de la Generalitat i el Parlament.
Diu que una d’aquestes decisions errònies va ser la DUI, que en va portar d’altres com les
lleis de desconnexió, amb els debats que qualifica de lamentables i controvertits del 6 i 7 de
setembre de 2017 al Parlament i la convocatòria del referèndum il·legal de l’1 d’octubre. I
afirma que tot plegat va provocar una fractura econòmica, que ha repercutit en l’ocupació, en
la inversió, en la marxa d’empreses, de dipòsits, d’entitats financeres; i una fractura social
mai vista a Catalunya que ha provocat la divisió entre catalans.
Remarca que l’ajuntament de Barcelona és la segona institució de Catalunya, i la ciutat n’és la
capital; en conseqüència, consideren que és important un pronunciament clar i taxatiu sobre
aquesta qüestió a fi de marcar camins a no seguir. Posa l’accent, en aquest cas, en la
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unilateralitat, deixant al marge una altra mena de connotació; promoure des d’aquest
ajuntament la ruptura amb la unilateralitat que ha provocat la situació en què estan ara.
Diu que no han aconseguit un pronunciament exprés per part de l’Ajuntament perquè el
govern municipal, i el partit Barcelona en Comú que li dóna suport, ha rebutjat
sistemàticament propostes en el sentit de rebutjar la DUI amb el pretext que ni DUI ni 155.
Confirma que ja no hi ha 155 i, per tant, creu que ja no hi ha excuses perquè el govern
municipal, els Comuns de Barcelona, se sumin a aquest rebuig i aconsegueixin que hi hagi
una majoria municipal que refusi la unilateralitat.
Confirma que aquest és el sentit de la proposició, no pas un altre, que el grup del PP sotmet a
la consideració del Plenari, recordant que demà farà un any de la DUI al Parlament de
Catalunya.
El Sr. Ciurana constata que el grup del PP continua instal·lat en el rebuig a la democràcia i el
respecte a la voluntat popular.
Subratlla que l’únic antídot a la unilateralitat és l’acord, i quan el PP es nega sistemàticament
a posar-se d’acord, no tant amb el què sinó amb el com, entén que és un exemple clar
d’unilateralitat.
Afirma que és la banda del 155 qui ara fa un any va fer una declaració unilateral de
dependència, també de menyspreu a la democràcia i d’apologia de violentar la voluntat
popular mitjançant els poders de l’Estat.
Remarca que encara és hora que demanin perdó, que el Sr. Millo –qui sap on para ara–
demani perdó per la violència policial de l’1 d’octubre. Reclama que no expressin més
falsedats, i qüestiona com és possible que les pugui mantenir el Sr. Fernández Díaz, més
encara quan ahir es van fer públiques les xifres de l’atur a Catalunya, en un 10,63%, una de
les taxes més baixes dels darrers anys; quan va sortir a la llum una de les maniobres de la
Casa Real i els poders de l’Estat per treure les seus bancàries, per a la retirada de dipòsits; o
que el Financial Times publiqués la setmana passada un article en què posava de manifest la
fantasmada que havia suposat l’amenaça per part dels poders de l’Estat de la ruïna
econòmica de Catalunya arran del procés.
Considera que aquesta proposició és una declaració instrumental perquè els diaris afins al PP i
acòlits puguin emetre el titular “Colau se suma a los independentistas”, i li demana que pensi
que hi ha gent a la presó i que no utilitzi una qüestió com aquesta per fer una política de baix
nivell.
La Sra. Mejías anuncia que Ciutadans donarà suport a aquesta proposició, manifestant el seu
més profund rebuig a la DUI, que tenia com a finalitat únicament dividir els catalans i generar
la fractura social i l’enfrontament amb la resta d’Espanya, i posar en risc la seva pertinença a
la UE, establint ciutadans de primera i de segona.
Per tant, afirma que davant dels qui volen imposar les seves idees per la via de la imposició
unilateral i de la força, el seu grup expressa el seu rebuig més ferm.
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El Sr. Bosch observa irònicament que sembla, d’entrada, que el Sr. Fernández Díaz lamenti
que el que va succeir ara fa un any acabés en fracàs. I li fa avinent que si és això el que li
preocupa n’haurien de poder parlar i trobar la manera d’arribar a un acord, i segur que la
propera vegada serà un èxit, i la gent podrà votar i decidir.
Quant al fons del que planteja la proposició, considera que centrar-se en la unilateralitat té un
cert delicte en el cas del PP. Precisa que es va donar un procés en el qual un seguit de partits
es van presentar a les eleccions, van fer unes promeses, les van complir, i van convocar un
referèndum, amb un resultat amb què anaven vinculades un seguit de decisions. En
conseqüència, tot plegat obeeix a un mandat democràtic que ja s’havia explicat abans i
s’havia promès.
Considera que més respectable que això en democràcia hi ha poques coses, i remarca que
tenien el mandat democràtic de fer-ho, amb el suport de 2,3 milions de persones que van
acudir a les urnes i que, en un 90%, es van inclinar per sí, i 0,8 milions de persones no van
poder exercir aquest dret de votar perquè les escoles, i les persones, van ser atacades.
Demana al regidor per què no es fa la pregunta respecte als poders de l’Estat, que rebutgen
de ple qualsevol intent de diàleg, abans i després del referèndum, ja que es va oferir en
diverses ocasions, i en totes van rebre un mur com a resposta, una negativa contundent i
taxativa.
Qüestiona per què el Sr. Fernández Díaz no parla d’unilateralitat quan el govern espanyol
condueix l’aplicació del 155, interpretant sui generis un article de la Constitució espanyola. I
pregunta si no creuen que la suspensió d’un govern legítim com el de la Generalitat, escollit a
les urnes, va en contra del que suposadament defensa el regidor.
Afegeix que a tot aquest estat de coses, els poders de l’Estat van pressionar les empreses
perquè marxessin de Catalunya, es va aprovar una llei per facilitar la seva fugida del territori.
Pregunta si consideren que tot això és molt democràtic, si ho és interrompre una votació
enviant forces policials que van provocar nou-centes persones ferides; si no es qüestionen
que en aquest cas hi ha unilateralitat; i esmenta, igualment, les vuit-centes persones
imputades, la majoria de les quals alcaldes que van permetre posar les urnes als seus
municipis. I recorda que hi ha gent que fa un any que és a la presó per haver posat les urnes,
i altres d’exiliades pel mateix motiu.
El Sr. Collboni expressa el vot favorable del seu grup, i informa que guarda la seva
intervenció per al segon torn.
La Sra. Reguant observa que al grup del PP no li preocupa gaire el 27 d’octubre, i com ja ha
apuntat el regidor Ciurana, entenen que la presentació d’aquesta proposició respon a
l’objectiu de proporcionar determinats titulars i llançar un missatge, independentment de tot
el que hi ha al darrere del que va passar fa un any. Afirma que tot el que va succeir no
preocupa al PP, i ho ha instrumentalitzat sistemàticament; i confirma que allò que els molesta
realment és que la gent s’organitzi per defensar i exercir drets bàsics i fonamentals, perquè
necessiten que es preservin els seus privilegis. I al·ludeix al que va succeir la tardor passada,
quan part del règim es va despullar, i van poden veure una monarquia corrupta i del costat
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de la repressió i de la brutalitat policial, i entén que ara necessiten tapar-ho amb declaracions
com la que presenten.
Insisteix que el PP té la necessitat de defensar l’oligarquia que es va dedicar a fer xantatge a
fi que el dret a l’autodeterminació no s’exercís; i reconeix que els molesta, en essència, que
es parli de dret a l’autodeterminació.
Consideren que en això rau la base de tot plegat, en la negació sistemàtica d’un dret
fonamental com el d’autodeterminació, i a partir d’aquí ho emmascaren tot.
Considera que és una autèntica vergonya que avui presentin aquesta proposició, l’endemà
que s’obri el judici oral de l’1 d’octubre, que, en el fons, serà contra tota la gent que defensa
el dret a l’autodeterminació, a la capacitat de poder decidir en un referèndum, per no dir que
és insultant per a totes les persones que l’1 d’octubre de l’any passat van sortir a defensar
urnes i drets; per a totes les persones que l’1 i el 3 d’octubre van sortir al carrer a defensar
drets i a protestar contra la retallada de drets civils i polítics que el PP va encetar i liderar.
En conseqüència, confirma que la CUP continua fent seva la màxima que els drets no es
demanen, i menys davant dels qui els els neguen, sinó que els drets s’exerceixen. I diu que
continuaran defensant i treballant per exercir el dret a l’autodeterminació; i, per tant, diu que
no pot acabar aquesta intervenció sense recordar a les persones detingudes aquest matí
davant del TSJC per denunciar la persecució per part dels mossos d’esquadra per defensar el
dret a l’autodeterminació.
El Sr. Ardanuy expressa clarament i nítidament el seu vot en contra d’aquesta proposició, i
expressa el seu suport total i absolut als més de dos milions de persones que es van
expressar democràticament l’1 d’octubre, i a favor de treballar per la independència del país.
Assenyala que, en funció d’això, i en resposta a la violència exercida per part de l’Estat, entén
que no es pot fer altra cosa que votar en contra d’aquesta proposició, sent fidels al mandat de
l’1 d’octubre i als més de dos milions de persones que, en una situació absolutament adversa
i contrària, van defensar el seu dret a votar i a expressar-se democràticament.
El Sr. Puigcorbé considera que el grup del PP té ben clar quins grups votaran en contra i quins
a favor de la seva proposició, i per tant, se suma a la suposició expressada pel Sr. Ciurana
que allò que busca és un titular.
I remarca que, fins i tot, els qui estan en contra d’aquesta proposició, han demanat que es
posi 1 d’Octubre a una plaça o un carrer de la ciutat, i creu que amb això està tot dit.
El Sr. Pisarello posa de manifest que Barcelona en Comú sempre ha estat una formació molt
crítica amb la declaració del 27 d’octubre passat, però creu que també és obvi que no
reconeix al PP cap autoritat moral per plantejar aquest assumpte i, per tant, votaran en
contra de la seva iniciativa.
El Sr. Fernández Díaz diu al Sr. Pisarello que ho té molt fàcil, que presenti una proposició
pròpia en aquest sentit que ell sí que li votarà a favor.
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Dit això, adverteix que per molt que es repeteixi una mentida no es converteix en veritat, i l’1
d’octubre, a més de fer-se un referèndum il·legal i que no era vinculant, no va tenir les
garanties.
Observa que s’ha parlat molt d’enganys, i diu que si ell fóra independentista se sentiria
avergonyit d’escoltar a ex-conselleres de la Generalitat, com la Sra. Ponsatí, afirmar sense
cap mena de rubor que aquella declaració d’independència va ser un brindis al sol i que
anaven de farol. Pregunta si explicaven això a la gent que va anar a votar de bona fe l’1
d’octubre; o escoltar com el número dos de la Conselleria d’Economia dir que a veure com
explicaven a Sra. Artadi, enviada pel president Puigdemont, que no hi havia res preparat i
que no poguessin donar les culpes al Sr. Junqueras.
Entén que aquests exemples sí que signifiquen falsejar les coses i enganyar la gent.
Considera, altrament, que ara és hora d’adreçar-se a aquelles persones que sent
independentistes, un sentiment del qual ningú en qüestiona la legitimitat, perquè trenquin
amb la unilateralitat; i alerta que cada vegada en seran més els que ho faran.
Adreçant-se al Sr. Ciurana, li recorda que la seva candidata a l’alcaldia, la Sra. Munté, va
abandonar el govern de la Generalitat per discrepància amb les conseqüències que podia tenir
l’1 d’octubre, el mateix que el llavors Conseller d’Economia i el d’Interior. I diu que confia que
aquesta ruptura amb la unilateralitat es produeixi en les files independentistes i comencin a
trobar un camí nou.
El Sr. Ciurana agraeix l’oportunitat que gràcies a aquesta iniciativa tenen per poder intervenir
i demanar, una vegada més, la llibertat de la presidenta Carme Forcadell, del vicepresident
Oriol Junqueras, dels consellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors
Bassa, dels activistes civils i socials Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, i demanar el retorn
immediat i amb garanties dels exiliats President Puigdemont, i dels consellers Puig i Comín i
de la consellera Serret, i de les polítiques Marta Rovira i Anna Gabriel.
La Sra. Mejías considera que el 27 d’octubre de 2017 va succeir un dels episodis més
reprovables i tristos que ha viscut Catalunya en el període democràtic, no només perquè es
va voler imposar una DUI il·legal que feia anys que es preparava, i que Ciutadans va alertar
en moltes ocasions d’aquestes intencions d’enfrontar els catalans i separar-los de la resta
d’Espanya. I afirma que això no obeïa a cap mandat democràtic perquè cap de les formacions
ho duia en el seu programa.
Explica que per executar els seus plans es van saltar totes les lleis, requeriments, l’Estatut, i
no els va importar gens desafiar els mateixos lletrats del Parlament.
Quant als fugats que acaba d’esmentar el regidor Ciurana, amb Puigdemont al capdavant,
recorda que van rebre nombrosos requeriments perquè deposessin la seva actitud advertintlos de les conseqüències, per tant, diu que el que ara han de fer és assumir-les.
Remarca que aquell dia no només van escenificar el rebuig a Espanya, sinó també a la
llibertat i a la mateixa democràcia, a la convivència, i una manca de respecte a milions de
catalans i a les institucions que se suposa que representaven i que havien de defensar.
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Adverteix que si algú ha de demanar perdó són els qui han fragmentat la societat, dividit
Catalunya, enfrontat Espanya i han fet un ridícul estrepitós en el conjunt d’Europa.
Afegeix que, a més, alguns dels participants en aquella jornada lamentable es riuen a la cara
dels catalans que van enganyar, afirmant que anaven de farol o que va ser un acte simbòlic,
quan la realitat és que han posat en joc els drets democràtics de 7,5 milions de catalans i a
Catalunya en escac amb la resta d’Espanya.
Torna a dir que va ser una jornada en què es va produir la divisió de Catalunya en dos, i els
qui ho van fer perseveren en el seu intent i continuen enganyant la gent, i no han aconseguit
altra cosa que arruïnar Catalunya i enfrontar als catalans. Pregunta vehementment fins quan
pensar estar a les ordres d’una persona a Waterloo, i quan pensen parar de mentir i treballar
per la gent.
Reclama que deixin de parlar d’una república que no existeix, i exigeix que deixin de provocar
aquesta fractura social que els està portant a la ruïna.
El Sr. Collboni confirma que donen suport a la proposta, i entén que tots coneixen la seva
postura sobre no reproduir debats que haurien de fer-se amb més propietat al Parlament de
Catalunya que no pas en aquest Plenari. I fa referència al debat que han mantingut avui
mateix sobre la situació de les treballadores socials, i de la gent gran a la ciutat, que són els
temes que creuen que han de tractar en aquesta cambra.
Tanmateix, i atès que el grup del PP ha presentat aquesta proposició, comença dient, arran
de la voluntat de mirar endavant i no pas enrere expressada pel regidor ponent, que voldria
que fos aquest el to que fessin servir els seus companys de formació a Madrid.
Dit això, considera que la DUI va ser un atac a la convivència, va significar la vulneració dels
diputats i diputades del Parlament de Catalunya, i també de trencament del marc de
convivència parlamentari –reconeix que perfectible–, que era atacat i menystingut, i que això
s’havia justificat i sostingut en un seguit de mentides i de falsedats, que molta gent avui, en
privat i amb la boca petita, comença a reconèixer, i confia que ho acabin fent en públic.
Entén, però, que no van ser els únics que es van equivocar, que la cadena d’errors i de
fracassos col·lectius compartits els darrers anys quant a l’evolució de la qüestió catalana i del
futur del país no és només atribuïble a una part; però creu que és evident que la manera
d’abordar-ho no és saltant-se una altra vegada les lleis, ignorant el marc constitucional i
estatutari.
Entén que resulta evident que s’haurà de tornar a dialogar, i que tots hauran de reconèixer
allò que no es va fer bé, però tornar al diàleg i a buscar acords s’haurà de fer dins el marc de
les lleis i el respecte a la pluralitat del país.
Admet que el país ha patit en termes de convivència, de cohesió i també econòmics, tot i que,
efectivament, l’economia catalana està millor que la mitjana espanyola, i ho atribueix a què,
probablement, formar part d’Espanya no és tan dolent per a l’economia catalana.
Reconeix, però, que han pagat aquells fets, i entén que creure’s novament les consignes i les
mentides repetides fins a dir prou no contribuirà a resoldre els problemes.
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Posa en valor que ara, però, s’obre una porta amb el nou govern d’Espanya, que hi ha dos
governs disposats a negociar, s’han creat taules bilaterals, hi ha diàleg i voluntat de superar
la situació política actual, efectivament molt complexa, i que no hi ajuda que hi hagi polítics a
les presons, però són factors que hauran d’anar assimilant i assumint si volen fer un salt
endavant i no es volen quedar encallats en la reiteració de consignes i atiar les diferències en
comptes de cercar allò que els uneix a tots.
El Sr. Pisarello recorda que fa un any, en aquesta mateixa cambra, Barcelona en Comú va
plantejar la seva posició en relació a la declaració del 27 d’octubre, i ho van fer per molts
motius; en primer lloc, perquè consideraven que, efectivament es va fer menystenint una
part important de la societat i fins i tot de les classes populars catalanes; en segon lloc,
perquè es va fer sense cap previsió realista de quines podien ser les conseqüències i en molts
casos sense convicció i, afegeix, malbaratant la legitimitat moral que s’havia acumulat
després de la participació ciutadana de l’1 d’octubre. I sobretot, justifica la seva posició
perquè es va menystenir molta gent d’Europa i de la resta de l’estat que havia donat suport a
un referèndum acordat per a Catalunya, que és la posició que encara manté la seva formació.
Això no obstant, diu que no poden admetre que el rebuig polític a aquesta decisió el vulgui
impulsar un partit que hi va respondre de manera maldestra i absolutament irresponsable,
agreujant el conflicte i impulsant una política de judicialització, que avui és criticada a tot
Europa per juristes, per gent independentista i gent que no n’és.
Remarca que el PP és responsable, ja amb el govern Aznar, de dinamitar un Estatut
d’Autonomia que, per primer cop en la història, s’havia pactat entre el Parlament de
Catalunya, el Congrés dels Diputats i s’havia votat a Catalunya; i, posteriorment, va ser
responsable, ja amb el govern Rajoy, de dinamitar la constitució territorial de Catalunya i de
la resta de l’Estat; i, ara, amb el Sr. Casado, són els responsables que això, efectivament,
tingui una sortida que no va en la línia que planteja el Sr. Fernández Díaz, sinó en una de
més confrontació, ja que el Sr. Casado no veu altra cosa que cops d’estat arreu, tret del que
va tenir lloc el juliol de 1936.
Confirma que, com és obvi, no es poden alinear amb aquesta posició, i certament no estan
d’acord a reeditar enganys, falses promeses i retòrica mancada de realisme que sí que va
existir el 27 d’octubre. I, per tant, proposen treballar conjuntament amb totes les forces que,
sortosament, van aconseguir fer fora del govern el PP; i això, per dos motius, d’una banda,
per assolir uns pressupostos a l’Ajuntament, a la Generalitat i a l’Estat que els permetin
desfer tot el mal que econòmicament va fer la gestió del PP; i, d’altra banda, crear un clima
que permeti acabar de manera immediata amb les presons arbitràries i l’exili de dirigents
independentistes, i perquè es produeixi una sortida política, democràtica, que faci justícia als
anhels republicans de la majoria de la població de Catalunya.
Finalment, expressa que el seu grup farà una abstenció.
El Sr. Fernández Díaz fa notar al Sr. Pisarello que probablement no estigui a favor de la DUI,
però que amb el seu vot, ja que les abstencions no són neutres, permet una vegada més que
l’alineació de les opcions independentistes sigui majoritària en aquesta cambra. Els acusa de
ser una vegada més els cooperadors necessaris de la secessió.
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Diu que no pretén entrar en debats sobre les mentides del procés i si s’hauria de demanar
perdó, perquè considera evident que els promotors de tot plegat són els que ho haurien de
fer; però el que sí que vol posar de manifest que res té sentit, ja que per modificar l’Estatut
d’Autonomia es necessita una majoria qualificada de 2/3, mentre que per proclamar la
independència suposadament bastava amb un 47% dels vots i una majoria parlamentària.
I remarca que les majories reforçades i qualificades existeixen per reforçar els consensos
socials, cosa que en aquest cas no ha succeït, i es va optar per la ruptura amb la llei i els
tribunals sense que els importés la fractura de la societat catalana que això representava, i
amb una factura econòmica sense precedents.
Lamenta que s’hagi desaprofitat el bon moment que significava avui el primer aniversari de la
DUI perquè la segona institució de Catalunya digués no a la unilateralitat.
Es rebutja aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb divuit vots en
contra –emesos pels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila
i Rognoni, pels Srs. Bosch i Coronas, i les Sres. Benedí i Capdevila, per les Sres. Rovira i
Reguant i el Sr. Casas, pel Sr. Ardanuy, i també pel Sr. Puigcorbé–, onze abstencions –
emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin,
Pérez i Vidal–, i dotze vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal de la CUP:
2. (M1519/9924) Per tots aquests motius, la plataforma d'afectats iDental a Barcelona
proposa al Plenari del Consell Municipal l'adopció dels següents acords: Primer: Que
l'Ajuntament de Barcelona faci pública la solidaritat i el seu suport a les persones afectades
per l'estafa d'iDental a Barcelona i arreu de l'Estat Espanyol. Segon: Que l'Ajuntament de
Barcelona dugui a terme, dins de les seves possibilitats, l'acompanyament de totes les
persones afectades per l'estafa iDental a Barcelona. Tercer: Que l'Ajuntament de Barcelona
insti al Congrés dels Diputats a modificar les lleis que siguin necessàries perquè situacions
com les produïdes per iDental siguin considerades com a emergència sanitària. Quart: Que
l'Ajuntament de Barcelona insti al Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de contractes de
crèdit al consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin el pagament de les
quotes dels tractaments aturats. Cinquè: Que l'Ajuntament de Barcelona insti al CatSalut a
ampliar en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut bucodental. Sisè: Que
l'Ajuntament de Barcelona insti al COEC Barcelona perquè es facin càrrec dels peritatges dels
afectats per l'estafa iDental. Setè: Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al
Parlament de Catalunya, al CatSalut, al COEC Barcelona i als afectats d'iDental a Barcelona.
La Sra. Reguant saluda les persones del públic que avui assisteixen a aquesta sessió en
qualitat d’afectades la clínica odontològica iDental.
Fa avinent que aquesta proposició busca recollir les demandes, però, sobretot, que aquest
ajuntament es faci ressò d’aquesta problemàtica existent a la ciutat, ja que el cas d’iDental
és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran que hi ha hagut a l’estat espanyol les
darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de consum que afecta almenys a
400.000 persones segons les estimacions de l’associació d’afectats. Assenyala que a
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Catalunya, entre les clíniques de Barcelona, Tarragona i Girona sumen al voltant de 42.000
persones afectades.
Comenta que el modus operandi d’aquestes clíniques, que han estat denunciades
sistemàticament, però que recurrentment tornen a aparèixer, consistia a fer una publicitat
molt agressiva als mitjans de comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos
recursos econòmics a les quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost
del tractament inflat, assegurant que entre el 60% i el 90% del cost seria cobert per una
suposada subvenció; i, de facto, només de signar l’acceptació del tractament, els feien firmar
amb una entitat financera un crèdit vinculat.
Indica que la llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients
d’iDental és ben llarga, però les principals denúncies són sobretot, les de pacients que
deixaven de ser atesos i als quals ni es contestava el telèfon, intervencions que s’allargaven
fins les 3 de la matinada per manca de previsió del temps necessari, nul seguiment dels
historials i pacients que van arribar a ser atesos per fins a 20 odontòlegs diferents, o no
esterilització del material quirúrgic; o els casos en els quals els tractaments s’han quedat a
mitges o fins i tot sense començar en tancar les clíniques malgrat que els pacients han hagut
de seguir pagant els crèdits.
Entenen, doncs, que pràctiques com aquestes no poden quedar impunes i que cal, també,
que les administracions públiques facin costat a les persones afectades.
Explica que aquesta mateixa proposició ha estat aprovada als ajuntaments de Tarragona i
Girona de manera unànime, i consideren que la resposta hauria de ser donar suport i
acompanyament a les persones afectades, moltes de les quals pateixen conseqüències
personals i familiars arran d’haver quedat abandonades per iDental, i també perquè ara no
tenen accés als seus expedients mèdics i, per tant, la disposició de rebre un tractament per
solucionar les males pràctiques dutes a terme pels centres iDental.
El Sr. Blasi comenta que entre les institucions on s’ha aprovat una proposició similar hi ha la
Diputació de Barcelona, que ho va fer ahir. Dit això, se solidaritza en nom del seu grup amb
totes les persones afectades pel tancament de les clíniques iDental per mala praxi.
Indica que el seu grup va fer unes propostes de transacció amb el grup proposant, que han
estat acceptades, amb la voluntat de poder millorar i clarificar alguns aspectes, tot i que
s’han trobat damunt la taula un vuitè punt fruit d’una segona transacció formulada amb un
altre grup, i que va una mica més enllà del que inicialment havien acordat.
De tota manera, constata que de forma periòdica sorgeixen escàndols per determinades
estafes que afecten essencialment persones que es troben en situació de vulnerabilitat, o que
són susceptibles de ser enganyades amb major facilitat, bé per desconeixement, o bé per les
males arts de qui trama la conxorxes com aquesta.
Per tant, avança que el seu grup dóna suport a la proposició, i troba bé totes les implicacions
que suposa a cadascuna de les administracions a què se sol·licita la intervenció. I aprofita per
recordar que aquest ajuntament disposa d’una oficina d’informació al consumidor, i entén que
aquesta seria una ocasió per reforçar-la i donar-li més protagonisme.
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Quant al punt vuitè que s’ha afegit, diu que entenen que han de ser professionals externs els
qui determinin allò que és susceptible de judicialitzar.
La Sra. Barceló saluda les persones que avui els acompanyen i que, malauradament, han
patit la mala praxi odontològica i l’estafa d’aquests centres.
Indica que han tingut ocasió de parlar amb persones afectades i veure nombroses queixes per
incompliments de contracte, tractaments inacabats, i el no retorn de quantitats avançades
perquè no s’havien fet els tractaments.
Confirma, per tant, que es troben davant d’una estafa física, moral i econòmica; i constata
que les persones afectades els ha explicat com la mala praxi es complicava amb infeccions, i
menors que han vist com el seus tractaments amb brackets han quedat suspesos de cop.
Agraeix al grup de la CUP l’acceptació de l’esmena proposada pel seu grup en el darrer punt,
ja que el seu grup atorga molta importància a la millora dels procediments d’acreditació, de
supervisió i control dels centres sanitaris, com en aquest cas en referència a la publicitat
sanitària d’iDental.
Remarca que moltes persones afectades van haver de demanar un préstec per poder
sotmetre’s a tractament, i en aquest sentit consideren convenient l’actuació de la Junta
Arbitral Nacional de Consum en coordinació amb les diferents juntes arbitrals autonòmiques a
fi de donar-los una solució.
I, finalment, fa referència a l’esmena del seu grup que ha estat incorporada en el sentit de
constituir una taula d’experts independents perquè determinin si ha pogut concórrer
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques que estan obligades a efectuar
tasques d’inspecció i de supervisió en l’àmbit sanitari.
Reitera, en nom del seu grup, tot el suport a les persones afectades, malgrat que són
conscients que cap compensació pot pal·liar el dolor físic, psicològic i social que han patit.
La Sra. Benedí també saluda els representats les persones afectades per iDental, a les quals
expressa tot el suport i solidaritat.
Fa avinent que d’ençà que es van començar a tancar les clíniques iDental a Catalunya, el 20
de maig de 2018, l’Agència Catalana de Consum ha divulgat en el seu web, i en les xarxes
socials dels mitjans de comunicació i de la xarxa d’oficines comarcals i municipals
d’informació al consumidor, recomanacions a seguir pels afectats, incloent-hi la conveniència
de recopilar documentació i denúncies als mossos d’esquadra, contracte amb l’entitat
financera en cas d’haver-se incoat un crèdit al pagament del servei, i un llarg etcètera.
Concreta que a principis de juny d’enguany es va publicar un comunicat en relació amb el
tancament d’aquestes clíniques, informant sobre les accions endegades i mesures a adoptar,
conjuntament amb altres entitats i col·lectius, i quantificant les reclamacions rebudes.
Afegeix que el Parlament de Catalunya ha fet pública la seva solidaritat i suport amb les
persones afectades per la macroestafa d’iDental, i no es descarta demanar al govern de la
Generalitat la creació, amb vies i terminis d’urgència, d’un equip d’atenció a les persones
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afectades per l’estafa que permeti coordinar recursos i donar informació, suport i respostes a
les àrees de salut i consum. Indica que el Departament de salut s’ha reunit amb persones
afectades, i té en custòdia els seus expedients sanitaris, i també s’han reunit amb Consum i
mossos d’esquadra per anar en contra de l’empresa, i estan en coordinació amb el Síndic de
Greuges.
Confirma que en actualment s’estan atenent als serveis del sistema sanitari públic les
complicacions en salut derivades dels tractaments fets en aquestes clíniques. I afegeix que
l’Agència Catalana de Consum ha fet arribar a les entitats financers un requeriment amb què
se’ls recorda que han de procedir immediatament a la resolució dels contractes de crèdit i,
per tant, que s’abstinguin de passar al cobrament qualsevol quota.
Reitera, doncs, que el seu grup dóna total suport a les persones afectades, i així els ho van
reiterar dimecres passat quan s’hi van reunir. Tanmateix, alerta que hi ha una reclamació que
s’escapa de l’estafa, i és incloure els tractaments de salut bucodental al CatSalut, malgrat que
ara com ara això no es pot assumir. En conseqüència, anuncia que s’abstindran en la votació
d’aquesta proposició.
La Sra. Andrés saluda els representants de les persones afectades que avui assisteixen a
aquesta sessió plenària, i els fa avinent que el grup del PSC comparteix la preocupació per la
situació que estan vivint les víctimes d’una estafa de grans dimensions que afecta,
principalment, col·lectius vulnerables i sensibles, que han estat enganyats de forma impúdica.
I corrobora que ho fan en coherència amb el posicionament de la seva formació en altres
ajuntaments en què també s’ha plantejat aquest assumpte, i per una qüestió de justícia, de
restitució de drets i garanties de protecció als consumidors de productes financers i usuaris
de serveis mèdics i sanitaris.
Fa avinent que el PSC, al Parlament de Catalunya, s’ha trobat amb representants del
col·lectiu de persones afectades i està treballant en l’impuls d’una proposta de resolució
consensuada amb el conjunt de forces polítiques per tal de demanar al govern de la
Generalitat que faci un acompanyament d’aquest col·lectiu en aquest litigi, que ha de fixar un
precedent de cara a futures normes per posar fre a les actuacions d’empreses sense
escrúpols que comercialitzen productes de manera agressiva per atraure persones que, per
la seva situació econòmica, poden ser més susceptibles de demanar-los.
Confirma, doncs, que estan davant d’una estafa de grans proporcions, que ha portat els seus
responsables a la presó, que consistia a oferir tractaments dentals amb un cost
temeràriament baix i vinculats a la demanda d’un crèdit mitjançant una entitat financera. A
més, assenyala que eren tractaments de baixa qualitat i sense garanties sanitàries ni
instrumental adient, aplicats per professionals d’odontologia en precari, que en moltes
intervencions no van rebre cap mena de retribució. Constata que molts d’aquests tractaments
van quedar iniciats i en un estat provisional quan es va produir el tancament de les clíniques,
i que han deixat multitud de pacients pendents de finalitzar i amb un deute econòmic que no
poden assumir.
Considera, per tant, que allò que defensen aquí és que millorin els processos d’inspecció
sanitària dels centres i clíniques on es practiquen aquesta mena de tractaments; que
s’interpretin amb rigor de les normes de les franquícies en general i de les relacionades amb
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negocis sanitaris en particular; i també defensen que es treballi perquè la cartera de serveis
del CatSalut cobreixi de manera total o parcial els tractaments bucodentals, i defensen que
s’habiliti una finestreta única per centralitzar tots els tràmits i la defensa jurídica de les
persones que han presentat demandes contra les entitats financeres.
Desitja, doncs, que la situació de les persones afectades es resolgui i que no torni a succeir
mai més.
El Sr. Villagrasa també saluda la representació de les persones afectades per les clíniques
iDental, víctimes de frau i estafa massiva molt greu, sota investigació de l’Audiència Nacional.
I com ja s’ha posat de manifest en altres intervencions, remarca que aquesta estafa i abús ha
recaigut en persones de bona fe, que han vist afectades greument les seves economies,
alhora que han patit molts problemes de salut. Precisa que l’estafa afecta un total de quatrecentes mil persones a tota Espanya, quaranta mil de les quals a Catalunya, que no només
necessiten el suport moral d’aquest ajuntament, sinó que han de deixar que la justícia actuï a
fi d’atendre tots els casos denunciats, i els han de proporcionar acompanyament en les
reclamacions econòmiques i sanitàries.
Apunta que aquesta mena de franquícies sanitàries, que en última instància afecten la salut
de les persones, han de tenir una major regulació, més específica, i més control dels serveis
que ofereixen i del personal que hi treballa.
Per tant, diu que confiant que es faci justícia en aquest cas, faran un vot favorable a la
proposició.
El Sr. Ardanuy expressa tot el seu suport i solidaritat a les persones afectades per aquesta
estafa; i posa de manifest que la gent sense escrúpols que duu a terme aquestes accions ha
aprofitat un seguit de buits legals per fer-ho; i entén que és obligació dels qui estan en
política de tapar aquestes escletxes i retornar, d’alguna manera, la dignitat dels afectats i
afectades des de tots els punts de vista.
Per tant, aquest ajuntament ha de dir clar i fort que coses com aquestes no tornaran a
passar; i considera que totes les administracions s’han de conjurar per donar respostes
efectives.
El Sr. Puigcorbé també saluda els representants de les persones afectades per aquesta
estafa, i expressa tot el seu suport a la proposició, de la mateixa manera que va fer ahir en
una moció molt semblant que es va presentar a la Diputació de Barcelona.
Reconeix que d’estafes de grans dimensions n’hi ha moltes i totes deplorables, però en aquest
cas és esgarrifosa i immoral, ja que castiga la gent més vulnerable amb un dret bàsic com és
la salut i l’aparença física, aspectes que converteixen aquesta estafa en doblement immoral.
Per tant, considera que és una obligació d’aquest consistori ajudar les persones afectades en
tot allò que es pugui.
La Sra. Ortiz saluda al seu torn a la representació de les persones afectades, i agraeix a la
CUP la presentació d’aquesta proposició, ja que Barcelona en Comú havia registrat una
Declaració Institucional quant al mateix cas.
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Considera que és un deure de totes les persones que es poden fer ressò i d’altaveu de casos
com aquest, fer-ho, i fer arribar la lluita a la justícia, que entenen que és massa invisible
considerant el gran nombre de persones afectades.
Valora que es tracta d’una estafa amb un component de crueltat molt evident, i tot i que
l’Audiència Nacional hagi decretat presó incondicional per als delictes d’estafa, blanqueig de
capital, el cert és que hi ha vides destruïdes, persones que han perdut la feina, que han
entrat en depressió; i encara és pitjor el fet que s’han acarnissat amb persones d’escassos
recursos, amb el cinisme incorporat de bastir la seva activitat d’assistencialisme, un
estratagema per captar un públic determinat.
Entén, però, que perquè això no es torni a repetir cal analitzar què hi ha darrere que, com ha
apuntat la Sra. Reguant, no és altra cosa que un reguitzell d’injustícies; d’una banda, l’estafa
principal, però, d’altra banda, hi ha l’evidència d’un sistema que no cobreix ni garanteix el
dret a la salut, que fa que si no es disposa dels recursos no es pugui pagar una bona
assistència bucodental, cosa que els condemna i els fa més vulnerables a estafes low cost
com aquesta d’iDental.
Afegeix que també s’ha de denunciar, no és només que el sistema de salut pública no empari
la salut bucodental i que no estigui en la cartera del CatSalut, sinó el gran descontrol dels
darrers anys que ha multiplicat el nombre d’odontòlegs i de clíniques low cost i la mala praxi
sense que es produeixi un control efectiu de tot això.
Per tant, com a ajuntament de Barcelona, com a govern, dóna suport a les persones
afectades, però també es comprometen a actuar. Així, en primer lloc, apunta que actuaran
plantejant en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona quin és l’acompanyament que pot fer
el CatSalut. Afegeix que en l’àmbit de Drets de Ciutadania també han treballat tota la part de
suport jurídic i psicosocial; així com la implicació fonamental del Col·legi d’Odontologia.
La Sra. Reguant celebra l’aprovació d’aquesta proposició, i posa en valor el fet que les
persones afectades, malgrat totes les dificultats que han trobat, han aconseguit organitzar-se
i, per tant, començar a visibilitzar aquesta realitat que ha succeït en altres ocasions també.
Destaca que en les intervencions s’ha posat de manifest la necessitat que les formacions
polítiques es comprometin, no només en aquest ajuntament, per garantir que l’atenció
bucodental estigui dins la cartera de serveis, si entenen que té a veure amb la salut general
de la població, i que no es tracta d’un aspecte merament estètic, i que no poden deixar el
mercat, el gran negoci, absolutament descontrolat.
Remarca que si des del CatSalut es garanteix l’atenció bucodental poden començar a revertir
algunes d’aquestes situacions i, sobretot, evitar que casos com aquest es tornin a repetir.
La Sra. Benedí avança el vot favorable del grup d’ERC; i malgrat que són conscients que ara
com ara el sistema públic de salut no pot garantir aquesta atenció, confien que pugui fer-ho
ben aviat.
La Sra. Andrés ratifica el vot favorable i, sobretot, expressa la confiança que tot això se
solucioni de la millor manera.
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S’aprova per unanimitat aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb el
text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer: Que
l’Ajuntament de Barcelona faci pública la solidaritat i el seu suport a les persones afectades
per l’estafa d’iDental a Barcelona i arreu de l’Estat Espanyol. Segon: Que l’Ajuntament de
Barcelona dugui a terme, dins de les seves possibilitats, l’acompanyament de totes les
persones afectades per l’estafa iDental a Barcelona. Tercer: Que l’Ajuntament de Barcelona
insti al Congrés dels Diputats a modificar o desenvolupar les lleis que siguin necessàries per
incloure situacions de caire sanitari com les produïdes per iDental. Quart: Que l’Ajuntament
de Barcelona insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a seguir assessorant i
acompanyant les persones afectades, també d’acord amb la Llei de Contractes de Crèdit al
Consum 16/2011, tal com està fent fins ara, amb la finalitat de cercar solucions satisfactòries
per les persones afectades. Cinquè: Que l’Ajuntament de Barcelona insti al CatSalut a
revisar, per a donar cabuda, l’ampliació en la seva cartera de serveis públics els tractaments
de salut bucodental. Sisè: Que l’Ajuntament de Barcelona insti al COEC Barcelona, perquè es
facin càrrec dels peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental. Setè: Traslladar aquests
acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al CatSalut, al COEC Barcelona i
als afectats d’iDental a Barcelona. Vuitè: Constituir una taula d'experts independents, per tal
de: i) determinar si ha pogut concórrer responsabilitat patrimonial de les administracions
públiques obligades a efectuar tasques d'inspecció i supervisió en l'àmbit sanitari; ii)
informar, si escau, sobre les possibles respostes legals dirigides a rescabalar els afectats dels
danys ocasionats com a conseqüència del funcionament normal o anormal de l'administració
pública.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/9931) Que el govern de la Ciutat pressuposti per a l'any 2019 les partides
necessàries per licitar la tercera fase del col·lector del Paral·lel i així començar a executar-lo
l'any que ve.
La Sra. Vila observa que les obres de la tercera fase del col·lector del Paral·lel ja haurien
d’estar en marxa, i que les conseqüències del retard es poden comprovar arran de les
darreres pluges, que posen de manifest la necessitat urgent de tenir enllestida aquesta
infraestructura.
Per aquest motiu, justifica la presentació d’aquest prec.
El Sr. Badia es remet a la compareixença en comissió que aclareix que no s’ha produït cap
retard i que se segueix el calendari previst; i que una altra cosa és que hagin decidit accelerar
el ritme d’inversions.
Dit això, puntualitza que al final d’un exercici, en aquest cas el 2018, les inversions de l’any
següent ja estan compromeses, licitades i en execució i, per tant, que caldrà un nou acord
pressupostari per poder reprioritzar.
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Considera, en aquest sentit, que tothom és prou conscient que en aquests moment la
possibilitat d’incrementar la capacitat d’execució municipal depèn de si entren noves partides
d’ingressos, que poden venir de la Generalitat i de l’Estat, o també d’ordenances pròpies,
però que no és el cas atès que no hi ha acord municipal.
En conseqüència, entenen que la responsabilitat en aquest cas és compartida, ja que si
realment volen iniciar una licitació d’obres el 2019, entre tots hauran d’aconseguir generar
majors ingressos.
La Sra. Vila entén que la resposta al prec no hauria de ser només en termes estrictament
comptables d’elaboració del pressupost, ja que allò que esperen del govern és que, més enllà
d’espolsar-se les responsabilitats, respongui a la ciutadania. I recorda que els veïns i les
veïnes, i els comerciants de les zones afectades han patit molt; i aprofita per denunciar que
l’alcaldessa, o una representació del govern municipal, no els hagi anat a visitar després de
les inundacions que han patit fa ben poc. A banda de la manca de resposta municipal que els
fa sentir-se abandonats, indica que hi ha unes obres en marxa, algunes de les quals ja
haurien d’estar en fase final d’execució, i que les que depenen d’aquest ajuntament, per
manca de visió d’interès general, el govern municipal les ha anat endarrerint.
Aprofita per recordar que el govern actual, en iniciar el mandat, va paralitzar tot allò que
provenia de l’anterior, i cita a tall d’exemple Les Glòries, provocant un endarreriment general,
per arribar a la conclusió que les obres endegades s’han de continuar, malgrat la seva actitud
revisionista, perquè són d’interès general de la ciutat que, com en el cas que els ocupa, es
tracta d’una infraestructura imprescindible per evitar inundacions i que es malmetin béns
materials, ja que sortosament no hi ha hagut danys personals.
Per tant, ofereix col·laboració al govern municipal, li demana que els expliqui quines són les
necessitats urgents de la ciutat, i considera que de ben segur que podran trobar punts
d’acords; i creu que més enllà del debat pressupostari, hauria d’expressar sensibilitat i
capacitat de fer costat als veïns i les veïnes que pateixen les conseqüències de la gestió
municipal.
El Sr. Badia replica que el govern municipal ha estat als barris afectats, i confirma que hi
estan treballant; això no obstant, entén que si el prec que formula el grup Demòcrata fa
referència al pressupost, la responsabilitat és compartida, ja que estan parlant d’una obra de
més de vint milions d’euros, que requereix un gran acord pressupostari.
Nega que en arribar al govern de la ciutat aquest govern paralitzés cap obra en marxa, i que,
en aquest cas, el procés de participació sobre el Paral·lel no va paralitzar les obres del carrer
Vilà i Vilà.
En conseqüència, diu que no pot acceptar el prec fins que no arribin a un acord de
pressupost.
No s’accepta.
2. (M1519/9932) Que l'alcaldessa de Barcelona s'impliqui personalment en la tasca de suport
al teixit associatiu i al conjunt del sector esportiu de la ciutat, tot establint-hi una interlocució
directa i constant.
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El Sr. Trias posa en relleu que és un fet incontestable que Barcelona és una ciutat esportiva a
escala mundial, amb gran prestigi internacional en aquest àmbit; i remarca que això s’ha
aconseguit gràcies a la tasca d’aquest ajuntament, però també i en gran part pel teixit
associatiu, per la participació de federacions, clubs i consells, que fomenten la pràctica
esportiva i que aglutinen en els seus àmbits respectius l’èxit esportiu de la ciutat.
Igualment, entén que el govern subscriu que l’esport és una eina d’integració social, laboral,
que educa en valors i en benefici de la salut, i vertebra el teixit social i veïnal dels barris.
Per tot plegat, consideren que l’Ajuntament té l’obligació de fer costat i col·laborar amb els
clubs i les federacions i, per tant, demanen a l’alcaldessa que s’impliqui personalment en la
tasca de suport al teixit associatiu i al conjunt del sector esportiu de la ciutat establint-hi una
interlocució directa i constant.
La Sra. alcaldessa coincideix amb què per a Barcelona és un orgull ser una ciutat esportiva i
de referència internacional; i remarca que el seu prestigi en el món de l’esport no està només
vinculat a grans esdeveniments, sinó sobretot al fet que es practica l’esport, cosa que forma
part d’un model de ciutat àmpliament compartit pel conjunt de la ciutadania.
En conseqüència, diu que, valorant la feina feta en mandats anteriors, l’actual govern manté
el compromís amb el model esportiu de proximitat, que genera cohesió social i sostenibilitat; i
confirma que, en aquesta línia, participen en molts esdeveniments esportius, i posa com a
exemple la recent celebració del Mundial de Pilota, o abans de l’estiu el campionat Europeu de
Waterpolo, que també va ser un èxit, i afegeix que hi ha previstes altres competicions
internacionals d’atletisme, de patinatge i d’altres modalitats esportives.
Confirma que tot això s’assoleix a partir del diàleg amb les entitats esportives, que són un
tresor de la ciutat, i precisa que aquesta és la metodologia habitual de treball per part de la
comissionada Maite Carranza i el tinent d’Alcaldia Jaume Asens, com a responsables
d’aquesta interlocució, una feina que valora molt positivament; i afegeix que ella, com a
alcaldessa, intervé puntualment en reunions i esdeveniments.
El Sr. Trias està d’acord amb aquest plantejament que ha fet l’alcaldessa, però diu que, a la
pràctica, no succeeix així. Precisa que el sector esportiu expressa un cert malestar perquè no
existeix un regidor d’Esports; també perquè, en ocasions, se cedeixen a empreses
equipaments i serveis que estaven gestionats per clubs i entitats, i posa com a exemple la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que representa 627.332 esportistes,
amb iniciatives i plantejaments que els pren aquest ajuntament, en comptes de col·laborar-hi.
Explica que el president de la UFEC, que és, alhora, vice-president del Consell municipal
d’Esports, ha demanat una quinzena de vegades de ser rebut per l’alcaldessa, i mai no ho ha
estat.
La Sra. alcaldessa puntualitza que amb el responsable de l’UFEC s’han trobat moltes vegades,
i posa en valor la feina que fa aquest ajuntament mitjançant la Tinència d’Alcaldia, i precisa
que s’han atorgat subvencions ordinàries per valor de 2,7 milions d’euros, a més de tres
cents mil euros que es van traspassar a Districtes per atendre projectes de proximitat d’àmbit
de barri; i indica que la immensa majoria de subvencions van a clubs esportius. Afegeix que
en el PIM hi ha destinats setanta milions d’euros a l’Institut Municipal d’Esports, i nou milions
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al Pla de Barris; igualment, s’ha fet una convocatòria extra de quatre-cents mil euros per a
millores als clubs privats; s’ha continuat el servei d’oficina d’atenció als clubs amb contracte,
una vegada finalitzat el conveni; i s’han mantingut les formacions específiques per a clubs i
entitats, per un import aproximat de setanta mil euros.
Afirma que podria posar molts altres exemples de la feina de la comissionada i el tinent
d’Alcaldia, que mantenen la interlocució dia a dia amb clubs i entitats, tot i que és evident
que temps d’aquesta resposta no li ho permet.
No s’accepta.
Del Grup Municipal Cs:
3. (M1519/9917) Instar el govern municipal a ampliar i completar la informació continguda a
la pàgina web de l'IMHAB perquè les persones que consultin aquesta web puguin conèixer
tots els habitatges, en construcció o en projecte, que estiguin disponibles i als que puguin
accedir en funció de la seva situació personal, familiar, social i econòmica, de manera que es
garanteixi la màxima transparència en la seva adjudicació.
La Sra. Mejías comenta que fa pocs dies es van assabentar per la premsa que l’alcaldessa
pensava posar en marxa una campanya per donar publicitat a les noves promocions
d’habitatge in situ; assegura que els va sorprendre la gran quantitat de promocions, motiu
pel qual van acudir a comprovar-ho a la pàgina de l’Institut Municipal de l’Habitatge, i es van
trobar que no hi consten les dades necessàries per esbrinar quantes promocions estan en
marxa, quants habitatges significaran, i qui són els promotors o els constructors.
Entén que donar tota aquesta informació al web és facilitar les coses a les persones
interessades a accedir a un habitatge públic o de protecció. Per tant, justifica la presentació
d’aquest prec en aquest sentit, la iniciativa del qual prové d’un grup de joves que va tenir
moltes dificultats per saber com podien accedir a un habitatge públic i quins eren els
procediments que havien de seguir. En conseqüència, sotmeten a la consideració de
l’alcaldessa la possibilitat d’actualitzar i detallar les promocions d’habitatge públic en marxa.
La Sra. alcaldessa indica que el nou portal d’habitatge es va crear fa dos anys, especialment
per donar resposta a l’increment de les accions en política pública d’habitatge, essencialment
de lloguer assequible. Així doncs, per fer accessible tota aquesta informació sobre
promocions, ajudes i altres qüestions, s’ha impulsat el web, que conté un apartat sobre el
parc públic d’habitatge amb un plànol interactiu on surten totes les promocions i l’estat en
què estan, a més d’explicacions sobre el nombre d’habitatges i la tipologia.
Assenyala que també hi ha el Registre de sol·licitants, la funció del qual està explicada al
web, i la manera com es procedeix per fer la inscripció, i fa una derivació al web del Consorci
de l’Habitatge que és qui té la competència i allotja el registre esmentat.
Afegeix que, tot i això, sempre tenen la voluntat de millorar l’accessibilitat i el contingut del
portal; i, per tant, avança que si el sentit d’aquest prec és constructiu estaran ben disposats a
treballar per la millora.
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La Sra. Mejías insisteix que l’accés és molt dificultós, i que fa sis mesos que no s’actualitzen
les dades. Repeteix que moltes persones els han fet saber que no aconsegueixen accedir ni
participar els processos d’adjudicació d’habitatges.
Puntualitza que aquest prec és la translació de la petició d’aquestes persones.
Observa que la Sra. alcaldessa presumeix que durant aquest mandat s’ha construït molt
habitatge públic, malgrat que sap que això no és cert, i que hi ha molta demanda social. Per
tant, consideren que, en comptes de gastar-se els diners en propaganda a base de grans
cartells, haurien de fer un web que faciliti l’accessibilitat als processos d’adjudicació
d’habitatges, als registres per saber qui promou les construccions, quan estaran accessibles, i
a quines es pot accedir depenent dels requisits socials i econòmics dels sol·licitants d’uns
habitatges que, d’altra banda, el govern no s’ha cansat de prometre però que mai no farà.
La Sra. alcaldessa precisa que hi ha en marxa més de setanta promocions d’habitatge,
projectades més de quatre mil sis-cents habitatges, que signifiquen un punt d’inflexió en les
polítiques d’habitatge municipals. I afegeix que si, a més, poguessin comptar amb l’ajuda de
la Generalitat i de l’Estat encara en farien més.
Puntualitza, si allò que demanda el grup de Ciutadans és si estan treballant en la millora de la
informació del portal –que hi estan treballant–, i assegura que estan plenament disposats a
tornar a avaluar l’accessibilitat del web per mirar de millorar-la; altrament, demana a la
regidora Mejías que no li digui que allò que li preocupa és l’accés a l’habitatge a Barcelona,
perquè no és creïble. Així doncs, pel que fa a l’accés a l’habitatge, li recorda que Ciutadans
sempre vota en contra de les lleis que regulen l’habitatge; i que fa poc, en aquest
ajuntament, no van votar a favor que les noves promocions privades d’habitatge tinguin una
reserva del 30% d’habitatge assequible. I afegeix que al Congrés, que és on es decideixen les
lleis que tenen a veure, per exemple, amb els desnonaments Ciudadanos vota amb els
convergents independentistes, amb qui aparentment sempre estan barallats; també voten en
contra de regular els lloguers abusius, de la llei de la PAH per regular la dació en pagament
dels habitatges de les famílies estafades per les entitats financeres, o per aturar els
desnonaments.
Conclou que en totes les ocasions, Ciutadans ha votat en contra del dret a l’habitatge i a
favor de l’especulació i dels privilegis immobiliaris; per tant, demana a la Sra. Mejías que
sigui coherent en les seves preocupacions.
4. (M1519/9918) Instem al govern municipal a la presentació de manera urgent de les
anomenades "mesures de contenció" en serveis socials que va anunciar a la passada comissió
de drets socials.
La Sra. Barceló fa referència a les mesures de contenció en serveis socials –retallades–
anunciades per la Sra. Ortiz; i confirma que, malgrat que presumien d’inversió social, al final
del mandat comencen a fer retallades.
Per tant, diu que presenten aquest prec amb què demanen un informe que expliqui les
retallades que ja van ser anunciades en la comissió de Drets Socials, i que el seu grup valora
com una conducta molt irresponsable per part del govern.
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La Sra. Ortiz fa notar a la regidora que per molt que es repeteixi una mentida no acaba sent
una veritat. Així, precisa que ha estat confonent en tot moment contenció amb retallada.
Puntualitza que retallada significa reducció del pressupost, cosa que afirma que no passa en
el pressupost del 2018 respecte al del 2017; i assenyala que allò que van explicar en comissió
és que els increments de totes les partides pressupostàries havien crescut per damunt del
20%, concretament en el cas del servei d’atenció domiciliària d’un 41%, en el d’àpats a
domicili d’un 38%, o Àpats en Companyia un 19%. Afegeix que en ajuts d’emergència han
incrementat un 67%. Remarca que, en tots els casos, estan parlant d’un major increment
respecte al 2017.
Quant al concepte de contenció, observa que els ajuntaments no poden fer dèficit, de manera
que en constatar que el novembre els increments de despesa superaran el que s’havia previst
es donen criteris de contenció de la despesa, i no pas de reducció.
La Sra. Barceló replica les puntualitzacions terminològiques que ha fet la Sra. Ortiz afirmant
que la realitat és que aquest govern serà recordat com el de les retallades, cosa que és una
irresponsabilitat ja que van fer una inversió d’1,7 milions d’euros per fer un diagnòstic dels
serveis socials; hi ha una llista d’espera de més de vint dies per accedir a la primera visita, i
els professionals es queixen de la manca d’eines. Afegeix que a Barcelona han augmentat els
assentaments irregulars amb famílies que hi viuen en situació de total precarietat; i alerta
que aquesta nit més de sis-centes persones dormiran al carrer. Continua denunciant que és
una greu irresponsabilitat, ja que més d’un miler de persones sobreviuen als carrers, sense
que el govern hagi estat capaç de flexibilitzar ni tan sols els serveis d’higiene.
Considera que tot plegat és una irresponsabilitat, i afegeix a la situació el fet que diàriament
es produeixen entre vuit i nou desnonaments a Barcelona, en la majoria dels quals hi ha
menors.
Continua dient que han crescut d’un 45% els desnonaments en habitatges municipals, i hi ha
veïns que no tenen garantida la targeta solidària. Igualment, els acusa de retallades en els
fons d’ajuts per a emergències socials per a infants i menors de 16 anys.
Conclou, doncs, que els qui van arribar a l’alcaldia fent tot un reguitzell de promeses, que no
han complert, i de ser els grans defensors dels drets socials acabarà sent el govern de les
retallades, i que ha convertit la ciutat en un desgavell.
La Sra. Ortiz considera que la regidora arriba al Plenari amb les seves intervencions
preestablertes, sense importar-li la resposta, atès que ja fa temps que la seva formació està
en campanya.
Replica que justament en serveis socials la inversió ha estat rècord, i precisa que això no ho
diu el govern sinó els i les gerents de l’àmbit, que reconeixen que Barcelona és la primera
ciutat de l’Estat en inversió social. Indica que s’han posat més de cent cinquanta nous
professionals als serveis socials, cosa que té un impacte en la reducció de les esperes i en la
millora de la qualitat de l’atenció; el pressupost de l’Institut Municipals de Serveis Socials ha
passat de noranta milions d’euros a dos-cents trenta durant el present mandat.
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I diu que voldria que la regidora es preguntés, quan es refereix als assentaments, per què hi
ha situacions de pobresa, per què creixen les desigualtats a Barcelona i al conjunt de l’Estat; i
li demana que es qüestioni si les solucions a tot això són les que proposa el Sr. Valls, que
justament s’ha dedicat a expulsar famílies rom d’allà on ha governat a l’estat francès.
Conclou que si aquesta és la recepta per a Barcelona que subscriu Ciutadans, entén que és
molt millor que continuï governant l’actual govern, amb un rècord en inversió social.
Del Grup Municipal d’ERC:
5. (M1519/9913) Que el govern municipal elevi a la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de
Barcelona, durant la propera reunió d'aquest òrgan, la proposta de donar el nom d'U
d'Octubre a un espai públic significatiu de la ciutat, com a homenatge als ciutadans i
ciutadanes de Barcelona i del conjunt de Catalunya que l'1 d'octubre de 2017 van defensar,
de forma cívica i pacífica, escoles i equipaments per preservar el seu dret a decidir
democràticament el futur del nostre país, davant la violència repressora exercida per l'Estat
espanyol.
La Sra. Benedí diu que és evident la significació que ha adquirit l’1 d’octubre de 2017 com a
data referent de la defensa de les llibertats i dels valors universals de la democràcia per a
bona part de la ciutadania de Barcelona i del país.
Fa referència a la sessió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal del
desembre de l’any passat en què ERC va demanar que es donés el nom d’U d’Octubre a un
espai públic de la ciutat, i que va ser resposta negativament pel comissionat de Memòria
Històrica, argumentant que calia que transcorregués un període de cinc anys per plantejar la
demanda. Posa de manifest que el comissionat va aplicar a un esdeveniment històric un
criteri que les normes del Nomenclàtor preveuen per a les persones, mentre que no existeix
cap criteri preestablert en aquestes normes que reguli la denominació d’espais públics amb
fets històrics.
Continua dient que en la darrera sessió de la comissió de Presidència, el grup Demòcrata va
tornar a plantejar la qüestió, amb més fortuna que la primera vegada, ja que el comissionat
va reconèixer en aquesta ocasió que el govern municipal estudiava la possibilitat, i no massa
dies abans, el primer tinent d’Alcaldia havia declarat que era una acció a considerar.
Per tant, insisteix en nom del seu grup a demanar que el govern municipal elevi a la Ponència
del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona en la propera reunió d’aquest òrgan la proposta de
donar el nom d’U d’Octubre a un espai públic significatiu de la ciutat, un homenatge de tot
merescut als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona que aquella data van defensar de forma
pacífica i cívica escoles i equipaments per preservar el seu dret de decidir democràticament el
futur del país.
En conseqüència, consideren que és hora que l’alcaldessa es posicioni al respecte i n’expliqui
els motius.
La Sra. alcaldessa subscriu del tot la intervenció de la Sra. Benedí; i puntualitza que fa un any
el comissionat va optar per ser prudent atesa la proximitat dels fets de l’1 d’octubre, i va fer
una interpretació en base al criteri que habitual, en el cas dels noms de persona, de deixar
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passar cinc anys després de la seva mort; tot i que, certament, aquest criteri no existeix en el
cas dels esdeveniments.
Entén que és un fet incontestable que l’1 d’octubre, un any després, es consolida com una
data d’una rellevància històrica, política, democràtica summament remarcable per a la ciutat,
tant en el vessant positiu com en el negatiu, i que ultrapassa l’opció política de cadascú i es
tracta d’un fet històric d’una grandíssima importància.
Per tant, manifesta que accepta el prec i que es traslladi al personal expert de la Ponència
Nomenclàtor perquè puguin valorar la proposta i fer les consideracions que considerin
pertinents.
La Sra. Benedí agraeix l’acceptació del prec, i es mostra convençuda que arribarà el dia que la
ciutat tindrà un espai per homenatjar aquestes persones que amb els seus cossos van
defensar els drets i les llibertats de tota la ciutadania.
6. (M1519/9914) Que el govern municipal impulsi un seguit de mesures de dinamització
comercial orientades als comerços de l'avinguda Meridiana (entre la plaça de les Glòries i el
carrer de Mallorca) i el seu entorn, amb l'objectiu de disminuir els efectes negatius de les
obres.
La Sra. Capdevila fa referència a les dificultats per què passa el comerç a la ciutat,
especialment el petit comerç de proximitat, i l’esforç que suposa apujar la persiana cada dia i
tirar endavant el negoci.
Fa avinent que el seu grup considera que una de les problemàtiques a què s’enfronta aquest
comerç és la generada per les obres a l’espai públic, atès que dificulten l’accés als
establiments i els resten visibilitat, i que empitjora en els casos d’obres de llarga durada,
afectant fins i tot la seva supervivència.
Posa com a exemple d’això les obres a la plaça de Les Glòries, que des de fa anys dificulten la
comunicació entre barris i el seu entorn, i suposen un fre per a l’activitat econòmica de la
zona; igualment, esmenta el cas de les obres de construcció de les sortides d’emergència del
túnel de la línia d’alta velocitat en dues zones del districte de l’Eixample.
Afegeix que el juliol passat es van iniciar les obres de reforma de la Meridiana, entre la plaça
de Les Glòries i el carrer Mallorca, i que com a mínim es prolongaran fins al març de 2019.
Per tot plegat, formulen aquest prec amb què demanen que aquest ajuntament impulsi un
seguit de mesures de dinamització comercial orientades als comerços de l’avinguda Meridiana
en el tram esmentat, amb l’objectiu de disminuir els efectes negatius de les obres.
El Sr. Colom avança que accepten el prec atès que ja estan treballant en la línia proposada.
Indica que els comerços afectats per obres prolongades reben suport per part de la direcció
de Comerç mitjançant els Districtes, que són qui determinen els projectes d’acord amb els
eixos comercials. Això no obstant, ressalta que bona part del teixit comercial no està associat,
tot i trobar-se ubicat en espais d’influència d’eixos comercials, fet que dificulta enormement la
interlocució. I precisa que justament per això la direcció de Comerç està treballant en la línia
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de poder arribar a aquests comerços, tant per afavorir i promocionar l’associacionisme com
per avançar en mesures de dinamització comercial amb l’horitzó de la propera campanya de
Nadal.
La Sra. Capdevila agraeix l’acceptació del prec, ja que consideren imprescindible posar de
seguida aquestes mesures a l’abast dels comerciants.
Tanmateix, remarca que a la part baixa del Clot, una zona molt propera a la plaça de les
Glòries, hi ha associacions de comerciants amb les quals aquest ajuntament pot parlar a fi de
valorar quines són les dificultats que tenen causades per la proximitat de les obres de la
plaça.
Afegeix que també estan en aquesta situació les botigues del carrer Mallorca properes a les
obres de Meridiana, i les que estan a prop de les obres de les sortides d’emergència de l’AVE.
El Sr. Colom observa que el prec presentat pel grup d’ERC fa referència a l’avinguda
Meridiana, entre Glòries i Mallorca. Reitera, quant a la zona de Glòries, que fa temps que
treballen aspectes de senyalització i dinamització amb l’eix comercial del Clot, el dels Encants
i amb el tram afectat del carrer Mallorca.
Del Grup Municipal del PSC:
7. (M1519/9928) Que s'executin, i s'informi de la seva execució als grups municipals, els
diversos acords inclosos a la Declaració Institucional per l'eradicació de l'amiant aprovada pel
Plenari del Consell Municipal de juliol de 2017 i s'introdueixi, entre les mesures de forma
urgent, un informe extraordinari i immediat de la presència d'amiant als vagons i
instal·lacions del Metro de Barcelona i de les accions preses per la seguretat i atenció de
possibles afectats, especialment als treballadors i treballadores del servei.
La Sra. Andrés precisa que aquest prec enllaça amb la Declaració Institucional aprovada per
unanimitat el juliol de 2017, que demanava que aquest ajuntament elaborés un inventari de
tots els equipaments i espais amb edificacions públiques municipals on s’havia constatat
presència d’amiant, i que establís calendari i dotació de recursos econòmics per a la retirada
progressiva d’aquest material, alhora que també demanaven fomentar la retirada d’amiant en
edificis privats.
Indica, doncs, que amb aquest prec demanen un informe de l’execució, i que es complementi
l’inventari amb les darreres dades aparegudes que afecten 38 vagons que presten servei en
les línies metro 1 i 3, a fi de garantir la seguretat als operaris i als usuaris de metro i, també,
de Ferrocarrils de la Generalitat, que tenen aquesta mateixa problemàtica.
La Sra. alcaldessa accepta el prec amb l’objectiu que s’introdueixi l’informe sobre la
presència d’amiant en la xarxa de metro en les mesures de la Declaració Institucional
aprovada el juliol de 2017.
Explica que la presència d’amiant als vagons prové dels anys vuitanta, època en què aquest
material s’emprava en múltiples instal·lacions, i que del 1987 al 2003 es va procedir a una
primera retirada d’elements susceptibles de contenir amiant en les instal·lacions del metro,
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tot i que no ha estat fins al present mandat que s’ha decidit de fer una auditoria integra i
exhaustiva de la presència d’amiant en els instal·lacions i els trens de la xarxa de metro.
Per tant, posa en valor aquesta actuació que ha permès detectar la presència d’amiant en
alguns vagons i en les instal·lacions i que ha comportat la posada en marxa d’una actuació
que ja es va explicar el 23 d’octubre.
La Sra. Andrés agraeix l’acceptació del prec, i diu que coincideixen amb les preocupacions
expressades per la plantilla del metro, que demana disposar d’una informació fefaent i
transparent per part d’aquest ajuntament, rebre formació per desenvolupar sense perill les
seves tasques laborals, revisions mèdiques preventives i controls periòdics; alhora que també
demanen un tècnic especialista per aplicar els protocols de prevenció, i articular mesures
preventives per garantir i no comprometre la salut dels usuaris.
Afegeix que també demanen incorporar el personal del metro al registre RERA com ja es va
fer el 2002. I diu que entenen que amb l’acceptació del prec s’hi inclouen totes les mesures
esmentades.
La Sra. alcaldessa remarca l’abast metropolità del metro, i recorda que TMB ja es va referir a
la qüestió el 23 d’octubre. Per tant, no només s’elabora l’informe sinó que s’inicien un seguit
d’accions en la línia del prec, com ara la creació d’una estructura de coordinació pel que fa a
la detecció d’amiant al metro, l’anàlisi dels vagons susceptibles de presència d’aquest
material, eliminant-lo o encapsulant les parts afectades fins que es pugui substituir el vagó
per un de nou.
Indica que a dia d’avui no s’ha detectat amiant en contacte amb usuaris ni treballadors del
metro, i tan sols se n’ha trobat en espais aïllats. No obstant això, confirma que s’accelera la
compra de 42 unitats, que ja estaven previstes per renovar la flota actual, i que passa a ser
una actuació prioritària en el marc del contracte programa.
Afegeix que també s’ha previst un reforç formatiu de prevenció de riscos laborals a tota la
plantilla, mesures ambientals i neteja dels fossats dels tallers, i contractació immediata
d’empreses especialitzades en presència d’amiant, alhora que es destinen 1,3 milions d’euros
a la realització d’analítiques, tasques de desamiantat, i revisions mèdiques, entre més.
I precisa que es retiraran del serveis els vagons amb presència de pintura bituminosa amb
amiant friable, tot i que fins ara no se n’ha trobat cap.
Del Grup Municipal del PP:
8. (M1519/9921) Que el Govern municipal requereixi al Govern de la Generalitat i de l'Estat a
prendre les mesures necessàries per donar resposta a les necessitats de les persones menors
d'edat no acompanyades, i així mateix es promogui, entre altres respostes, el retorn als seus
països d'origen i reintegrar-los en els seus nuclis familiars.
El Sr. Fernández Díaz posa en relleu la preocupació creixent pel fenomen dels menors no
acompanyats (MENA), i si la previsió es compleix, enguany hi hauria tres mil menors no
acompanyats, xifra que multiplica per quatre la de fa dos anys a tot Catalunya.
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Confirma que atendre aquesta situació genera un problema i una obligació social, tot i que
arran de l’actitud i comportament d’alguns d’aquests menors també s’està convertint en un
problema de seguretat i de convivència als barris.
Per tant, el seu grup reclama al govern municipal que, al marge del seu àmbit competencial,
insti el govern de l’Estat i el de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per donar
resposta a les necessitats d’aquestes persones menors d’edat no acompanyades i, alhora, que
es promoguin accions davant d’altres instàncies de cooperació internacional, com ara el
retorn d’aquests menors als seus països d’origen i reintegrar-los als seus nuclis familiars.
La Sra. Ortiz entén que és positiu promoure un debat sobre la situació d’aquests menors no
acompanyats i sense referents familiars, i que en molts casos, amb onze o dotze, tretze o
catorze anys, emprenen viatges molt perillosos en solitari. I, confirma que, efectivament, està
creixent el nombre d’arribades.
Considera que, d’entrada, el primer que cal plantejar-se són els motius d’aquest fenomen,
que no és nou. Tanmateix, diu que els sorprèn que el PP, ara que no té responsabilitats a
l’Estat, es preocupi tant per l’assumpte.
Posa de manifest, en aquest sentit, que va acudir a la Delegació del Govern fa un parell
d’anys a presentar un informe sobre l’increment del nombre de menors que arribaven sense
referents familiars; sobre les dificultats i les traves legals que els posava l’administració de
l’Estat, que els deixava en un llimb jurídic, sense possibilitat de tenir autonomia ni poder
treballar. Afegeix que també va demanar ajuda per treballar amb el consolat del Marroc, ja
que hi havia infants que volien tornar i el consolat no els garantia la seguretat del retorn.
Malgrat tot, entén que el plantejament d’aquest prec va per un altre cantó, i està vinculant
arribada de menors amb seguretat; i remarca que es tracta d’un fenomen que cal abordar
amb extrema sensibilitat, que requereix recursos, i que la DGAIA gestioni millor l’acollida i la
tutela d’aquests menors.
Retreu que, durant dos anys, el govern del PP a l’Estat no els escoltés com a ciutat i, a més,
anés engrandint cada vegada més els obstacles per poder fer un bon acompanyament i donar
autonomia als menors i, sobretot, solucions per quan compleixen divuit anys.
Addueix, doncs, que amb bones paraules, el prec fa referència expulsions des d’una
perspectiva dels drets de la infància i que de cap manera consideren que ha de ser
l’enfocament quan parlen de menors sense referents familiars.
El Sr. Fernández Díaz diu que en cap moment ha parlat d’expulsió de menors no
acompanyats; i que s’ha limitat a dir que hi ha tractats i convenis internacionals que s’han de
complir, i és que tot menor té el dret, i les institucions l’obligació de garantir-li l’atenció
social.
Puntualitza que del que ha parlat ha estat de promoure acords internacionals, en aquest cas
amb Algèria o amb el Marroc que és d’on prové el 80% dels menors no acompanyats que
arriben a Catalunya, molts dels quals estan disseminats per les comissaries de Barcelona o
vagant per parcs públics i, alguns d’ells, comencen a generar problemes de seguretat als
barris.
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Entén que negar això és obviar una realitat que ja comencen a patir arreu de Catalunya.
Considera, doncs, que no és pas tan greu plantejar d’arribar a acords internacionals, en
aquest cas amb els països d’on provenen majoritàriament aquests menors, per repatriar-los. I
recorda que aquest ajuntament destina anualment deu milions d’euros a la cooperació
internacional.
La Sra. Ortiz manifesta que voldrien poder establir acords per garantir la seguretat dels
menors, també que els agradaria poder intervenir en allò que succeeix al Marroc i que causa
la fugida massiva, valorar com poden tutelar els drets dels infants i avaluar les polítiques al
respecte.
Remarca que els únics acords a què va arribar el govern del PP amb el Marroc van ser de
caire comercial, mirant cap a una altra banda de la vulneració dels drets humans i de la
infància, i va permetre que arribessin massivament, i de les comunitats autònomes on
governa el PP els expulsaven cap a Catalunya.
Conclou, per tant, que no atorga legitimitat al grup del PP per parlar de segons quina mena
d’acords.
No s’accepta.
d) Preguntes
Del Grup Municipal del PSC:
1. (M1519/9929) De quines partides del pressupost de l'Ajuntament (sectors i districtes)
s'han retallat els 17,1M d'euros que no s'havien previst en el pressupost aprovat pel 2018 per
finançar el Conveni col·lectiu i quin impacte econòmic té el Conveni col·lectiu en els instituts,
empreses i altres organismes municipals en els que també resulta aplicable aquest acord,
detallant també amb càrrec a quines partides es finançarà aquest impacte econòmic?
La Sra. Ballarín reconeix que l’acord per al conveni col·lectiu d’aquest ajuntament va ser molt
bona notícia per als serveis municipals i per a la ciutat, ja que posa en valor la tasca dels
treballadors i les treballadores municipals i dóna garanties per fer la feina en condicions, que
es tradueix en serveis de més qualitat adreçats a la ciutadania.
Per tant, en nom del seu grup, felicita novament el personal municipal per aquest acord.
Tanmateix, manifest que el motiu d’aquesta pregunta és per conèixer els números que hi ha
al darrere del conveni. Recapitula que el govern era conscient que havia de tancar un nou
conveni, i de l’existència en el marc dels pressupostos de l’Estat d’un acord que establia
millores de retribució. Malgrat saber-ho, i segons es desprèn de l’informe de la Intervenció
que cita textualment un informe del director d’Organització i Planificació, de 31 d’agost de
2018, en el pressupost municipal només s’havien previst 3,6 milions d’euros per aquest
concepte per als treballadores i treballadores de la Casa Gran, dels sectors i dels Districtes,
deixant fora els dels instituts, empreses i organismes, als quals també se’ls aplica el conveni
col·lectiu. Continua dient que en l’informe esmentat es considerava necessària una dotació de
17,1 milions d’euros més per donar resposta als increments retributius acordats el juliol
d’enguany. I afegeix que en el mateix informe es diu que ja s’ha confirmat la disponibilitat
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per a una aportació pressupostària d’altres capítols que han estat reduïts per afrontar les
despeses derivades dels requeriments retributius per a l’exercici de 2018.
En conseqüència, diu que volen saber d’on s’han reduït els 17,1 milions d’euros, i a quant
ascendeix la despesa derivada de l’aplicació del conveni per als instituts, empreses i
organismes i amb càrrec a què es finançarà.
El Sr. Badia concreta que, majoritàriament, aquests diners provenen dels fons de
contingència; i observa que no es pressuposta la negociació d’un conveni laboral, ja que
s’estarien ensenyant les cartes, sinó que es disposa d’uns marges i se sap fins a quins límits
es pot arribar.
Indica que l’impacte pel que fa als instituts arriba a dotze milions d’euros. Constata que el
conveni abraça des del 2017, i fins al 2019 s’estima un 3% d’increment salarial, que és el
paràmetre amb què actualment es mou la COE.
La Sra. Ballarín diu que no li quadra l’explicació, ja que es diu que han estat reduïts altres
capítols i no només el fons de contingència que és, exclusivament, una partida pressupostària
més i no altres capítols.
Considera, per tant, que el govern no ha fet un exercici de transparència per explicar als
grups que han donat suport al conveni què estava succeint, i quines partides calia reduir per
fer front al conveni, i lamenta que avui tampoc no hagin obtingut una resposta clara.
El Sr. Badia insisteix en què quan es negocia un conveni no es pressuposa el que es donarà
als treballadors, sinó que se sap que es disposa d’uns marges, i és del fons de contingència
majoritàriament que s’ha cobert aquesta qüestió.
Del Grup Municipal del PP:
2. (M1519/9922) Considera adient condicionar i subordinar els pressupostos municipals de
Barcelona en correspondència a altres acords pressupostaris relatius als de la Generalitat i de
l'Estat?
El Sr. Fernández Díaz observa que recentment l’alcaldessa ha proposat el que denomina
irònicament “neotripartit pressupostari tridimensional”; justifica la denominació perquè, en
primer lloc, es requereix un acord entre Barcelona en Comú, independentistes i el PSC, i
“tridimensional” perquè cal un acord entre aquest ajuntament, la Generalitat i l’Estat.
Diu que espera que aquest invent no arribi a bon port, entre altres coses perquè l’únic que
aconseguiria seria no només no resoldre els problemes de la ciutat, sinó triplicar la negativitat
de la gestió municipal; i, així, l’alcaldessa, no satisfeta d’enfonsar la situació econòmica i
social Barcelona, es proposa enfonsar-la a Catalunya i Espanya amb l’aplicació de les seves
polítiques en l’àmbit pressupostari.
En conseqüència, justifica la presentació d’aquesta pregunta.
La Sra. alcaldessa replica que mai no podria estar d’acord amb què se subordinessin els
pressupostos ni cap política de Barcelona a una altra administració.
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Això no obstant, afirma que ha de ser responsable en l’exercici de les seves funcions
d’alcaldessa i manifestar allò que considera que és cert i urgent, i és que necessiten uns
pressupostos en totes les administracions per acarar una situació d’emergència que fa temps
que creix, en gran part per l’acció desastrosa del govern del PP amb Catalunya, però també
en general pel que fa a retallades i privatització dels drets socials, que han generat
precarietat en l’àmbit laboral, sanitari o d’habitatge, castigant també Catalunya.
Constata que aquesta situació acumulada, juntament amb el càstig infligit pel ministre
Montoro als ajuntaments, controlant-los la despesa tot i que tinguessin uns comptes sanejats,
a diferència dels seus propis, ha provocat tensió als serveis públics.
Confirma, doncs, que allò que li preocupa són les persones, l’atenció bàsica en àmbits tan
essencials com els hospitals, els CAP, els serveis educatius, o les ajudes a la dependència a
les quals estan obligats per llei, i que no s’estan donant; que hi hagi jubilacions i un salari
mínim interprofessional dignes, un salari que a Barcelona cobren cent quaranta mil persones,
que poden passar de cobrar set-cents i escaig euros mensuals a cobrar-ne nou-cents. I
remarca l’impacte que això té en els serveis socials municipals, milions d’euros que ha de
posar aquesta administració pel càstig que el govern de l’Estat infligeix massivament a la
població. Assegura que és això que intenten revertir, les desastroses polítiques del PP amb les
ciutats i amb Catalunya, a fi de començar a reforçar els serveis públics.
Per tant, considera que és obligació seva com a alcaldessa fer una crida a la responsabilitat a
totes les administracions, i fer el màxim esforç perquè s’aprovin els pressupostos que han de
permetre revertir les polítiques desastroses protagonitzades pel PP.
El Sr. Fernández Díaz replica que l’alcaldessa ha oblidat de dir que amb les polítiques del PP a
Barcelona, finalment, s’ha superat la xifra d’un milió de barcelonins i barcelonines afiliats a la
seguretat social; o que el 90% dels ingressos públics d’aquest ajuntament procedeixen de
l’Estat, que transfereix recursos a la ciutat per sobre de les seves previsions pressupostàries.
Tanmateix, diu que no li estranya l’amnèsia selectiva de l’alcaldessa, i li retreu que no li
vulgui respondre la pregunta sobre el “neotripartit pressupostari tridimensional”. Considera
que allò lògic hauria estat que l’alcaldessa avalés els pressupostos que ahir apuntava el tinent
d’Alcaldia, i que més que els comptes del Gran Capità semblen els del lloctinent Pisarello, ja
que no concretaven res; i, per intentar que quadressin, es preveia l’ingrés de 140 milions
d’euros més de l’Estat i de la Generalitat que ningú no sap on són, entre altres raons perquè
no consten en els pressupostos de les dues administracions, ni aquest ajuntament tampoc no
els ha presentat en el seu propi.
Suggereix a l’alcaldessa que, d’entrada, presenti el pressupostos municipals, sense ingressos
que no estiguin avalats; i a partir d’aquí, els podrà pactar amb altres administracions
mitjançant les esmenes corresponents.
La Sra. alcaldessa valora que cal molta gosadia per dir que els bons indicadors econòmics de
Barcelona es deuen a les polítiques del PP. Remarca que Barcelona ha estat resilient gràcies
al seu dinamisme i a la implicació de la ciutadania, la societat civil, les empreses, i del seu
ecosistema, però en cap cas gràcies al PP, que ha castigat sistemàticament el municipalisme,
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retallant, per exemple, cent milions d’euros al transport públic metropolità, rebaixant d’un
70% les polítiques d’habitatge, entre més.
Del Grup Municipal de la CUP:
3. (M1519/9925) Quines actuacions durà a terme el Govern municipal per garantir un bon
servei d'inspecció de l'activitat d'allotjament turístic que serveixi per clausurar tot aquell que
és il·legal?
Es retira.
4. (M1519/9926) Davant les notícies aparegudes sobre els pisos rusc i les declaracions del
seu impulsor i responsable: Quins recursos està destinant el Govern a estudiar l'imminent
desenvolupament d'aquesta iniciativa privada denigrant dels drets fonamentals? Hi ha un
equip jurídic fent aquesta recerca, així com un de tècnic que proposi solucions reals per
aquesta població no atesa? Està disposat el govern del districte, fent-ho extensiu al de ciutat,
a comprometre's a no emetre cap tipus de llicència que doni paraigües a aquesta vergonyosa
iniciativa que cerca fer negoci amb la precarietat?
La Sra. Rovira indica que la pregunta fa referència als anomenats “pisos rusc”, i que està
relacionada amb una altra pregunta que van presentar al ple del Districte de Sants-Montjuïc,
sobre la qual els resten moltes incògnites pel que fa a l’actuació del govern i a les
declaracions d’una de les conselleres del Districte.
Per tant, formulen la present pregunta sobre els recursos humans que destina el govern a
estudiar el desenvolupament d’aquesta iniciativa privada; si hi ha un equip jurídic treballant
en l’avaluació dels possibles drets denigrats i quant a la proliferació d’aquest tipus d’iniciativa,
i quines àrees hi estan treballant.
Afegeix que també volen saber si s’està fent alguna mena d’estudi per oferir solucions
habitacionals a una població cada vegada més àmplia que no pot assumir els preus de
lloguer, i que valora aquest infrahabitatge com una opció real, atès que no tenen possibilitat
d’entrar en cap taula d’emergència habitacional ni reben una resposta suficient per part dels
serveis socials, que estan absolutament desbordats.
Finalment, també pregunten per les mesures que es prenen per aturar l’obra i evitar
l’escenari de confrontació de drets de persones en situació de màxima vulnerabilitat i que
volen garantir el seu dret a l’habitatge.
La Sra. Sanz respon que aquests habitatges són, d’entrada, il·legals, per la qual cosa no
tenen cabuda a la ciutat els pisos d’aquesta tipologia, essencialment perquè el decret de la
Generalitat que estableix les condicions mínimes, i la cèdula d’habitabilitat dels habitatges
especifica uns mínims de superfície per persona, a més de les normes urbanístiques.
Afirma que el govern és del tot contundent a no acceptar això a la ciutat, i per això des del
primer moment es coordinen amb l’equip d’inspecció, de llicències, guàrdia urbana i regidoria
del Districte de Sants-Montjuïc, amb la finalitat d’actuar àgilment quan es detecti que es fan
obres sense la llicència corresponent –que mai no s’obtindrà per a aquest tipus d’activitat– i
aturar-les.
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Precisa que el problema és que ara mateix no es fa cap activitat d’aquestes característiques,
a banda de comunicar que es volen tirar endavant i marejar tothom amb aquesta qüestió. En
conseqüència, aquest ajuntament ha presentat una denúncia a Consum pel que fa a la
informació falsa que es tramita constantment respecte a aquesta activitat, i alhora envia un
missatge d’alerta a la ciutadania sobre aquests habitatges.
Confirma que ara com ara no tenen cap tramitació de llicència en marxa, i que actuaran de
forma immediata quan comprovin que es fan obres en els edificis que tenen identificats els
equips de Districte i de ciutat.
Altrament, posa en valor la feina per oferir habitatge a preu assequible que fa aquest
ajuntament.
La Sra. Rovira diu que allò que els preocupa, més enllà del fet que s’estigui complint la part
legal de la qüestió, és, sobretot, el vessant de consciència i socialitzar entre la ciutadania que
no es pot tenir la voluntat d’accedir a aquests habitatges per la seva indignitat; i per fer-ho,
adverteix que és necessari que aquest ajuntament garanteixi sostre a les persones.
Entenen que és aquí on hi ha el gran repte del govern, i expressa que el seu grup sempre
està disposat a ajudar en el que convingui.
La Sra. Sanz agraeix la predisposició del grup de la CUP; i reitera que estan treballant en
aquesta línia, que hi ha setanta-dos solars en marxa que han d’acollir més de quatre mil siscents habitatges socials assequibles, alhora que també es refereix a la mesura de la reserva
del 30% en totes les noves promocions per generar habitatge de protecció.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/9933) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició
aprovada al Plenari ordinari del Consell Municipal del 23 de febrer de 2018, (M1519/8451)
amb el següent contingut: El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el govern
municipal a implantar la línia D30 com a prova pilot, per optimitzar la xarxa de bus a la
Diagonal fins que s’implanti una solució definitiva de transport públic per aquesta avinguda. Que aquesta implantació es faci de la manera més rigorosa possible, cercant la màxima
rendibilitat econòmica i social en base a un bon disseny del recorregut, el nombre de parades
i la permeabilitat amb el territori i la xarxa de transport públic. - Que aquesta implantació es
desenvolupi en el termini màxim de tres mesos, i que durant un any sigui sotmesa als
escrutinis de qualitat necessaris (passatge, velocitat comercial, etc...) reportats
trimestralment en el marc de la Comissió Informativa de Plenari d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
La Sra. Vila recorda que es fa vuit mesos que el Plenari del Consell Municipal va aprovar per
majoria una proposició per a la implementació de la línia D30, i per aquest motiu formulen
aquesta pregunta de seguiment.
La Sra. Sanz observa que aquesta qüestió no és nova, i recorda que sempre que es planteja
el debat sobre la implantació D30 ha qüestionat si es tractava d’un canvi de nom les línies 6 i
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7 de bus que passen per la Diagonal, cosa que no té cap impacte; o bé si allò que pretenen
és una transformació de l’avinguda, que és el que requeriria la implantació d’aquesta línia tal
com la planteja el grup proposant.
Es ratifica en l’argument que no resisteix la comparació un tipus d’estructura de mobilitat com
l’autobús i una altra com el tramvia. Entén que el grup Demòcrata continua enrocat defensant
l’opció de la D30, però constata que no fa competència al tramvia, que és millor.
En conseqüència, diu que per assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic, de
reducció d’emissions, i d’impuls de la mobilitat sostenible no els queda altra opció que
transformar la Diagonal i connectar la xarxa de tramvia, que és l’operació de sentit comú.
Altrament, repeteix que si allò que demana el grup Demòcrata és que les línies 6 i 7
s’unifiquin en la D30, en poden parlar.
La Sra. Vila retreu a la tinenta d’Alcaldia que frivolitzi amb les iniciatives dels grups de
l’oposició, cosa que troba una falta de respecte.
Reitera que la D30 és un acord majoritari del Plenari, de consens; i que la posada en marxa
d’aquesta línia ja podria ser una realitat si el govern s’hi hagués posat; i també s’hauria fet la
segona fase de remodelació de la Diagonal que es va iniciar el mandat anterior.
Insisteix, doncs, que es tracta d’una mesura molt concreta aprovada per la majoria del
Plenari; i retreu al govern, que tanta sensibilitat demostra alhora de consultar els veïnats per
a determinades actuacions, faci cas omís de les majories del Plenari.
Addueix que, tal vegada, hauran d’acabar demanant empara a la regidora de Participació i
que amb un vídeo expliqui el menyspreu del govern envers l’oposició, que entén que és
perquè discrepa de les seves tesis.
Repeteix que en aquest cas hi ha hagut un consens ampli respecte a la implantació de la D30
a la xarxa ortogonal, mentre el govern està tossut a aturar-ho, com ha fet amb altres coses, i
que ara descobreixen que se’ls gira en contra; però el més greu de tot és l’impacte negatiu
que això té per a la ciutat.
La Sra. Sanz respon que el primer a no fer un debat rigorós sobre aquesta qüestió ha estat el
grup Demòcrata, ja que si es llegís els informes i n’entengués el contingut sortiria de la
situació de dogmatisme que manté quant a l’autobús per la Diagonal, que de cap manera no
suposarà una solució idònia per a la mobilitat en aquesta avinguda, on ja hi ha autobusos
actualment. Remarca que la solució és una infraestructura de transport capaç d’assumir tota
la demanda de mobilitat i superar-la fins i tot.
Proposa fer un debat seriós, deixant de banda el dogmatisme de l’autobús i del populisme
que practica el seu grup amb aquesta qüestió des de fa molt de temps.
Del Grup Municipal del PP:
2. (M1519/9923) Es sol·licita al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió del dia 30 de setembre de
2016 del Plenari del Consell Municipal: El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al
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Govern municipal a presentar a la Comissió de Seguiment de la Sagrada Família i al Grup de
Treball de la Sagrada Família, en el període dels propers 6 mesos, una proposta per debatre
sobre les següents qüestions, i traslladar-la a la major brevetat possible al Consell Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona: 1. La urbanització dels entorns de la Basílica de la Sagrada
Família. 2. Les modificacions de planejament que siguin necessàries, en el seu cas, per tal de
portar a terme el futur projecte. 3. L'adquisició, si fos necessari, del solar del carrer Mallorca
424-432 per al reallotjament dels possibles expropiats per la transformació dels entorns de la
Basílica de la Sagrada Família. 4. La proposta que presentarà el govern municipal haurà
d’incorporar els plantejaments de major consens social i veïnal, especialment, dels afectats.
El Sr. Fernández Díaz es refereix a la Sagrada Família com una icona de la ciutat, i per a
molta gent també un referent d’espiritualitat, i recorda que ara fa dos anys que, a instàncies
del seu grup, el Plenari va aprovar, també amb el vot a favor del govern, una iniciativa
segons la qual en sis mesos el govern es comprometia a traslladar a la comissió de treball i
seguiment de la Sagrada Família una proposta d’urbanització dels entorns, de modificació del
planejament, i d’adquisició del solar del carrer Mallorca que hauria de permetre el
reallotjament dels residents de les finques afectades, i que al més aviat possible ho
traslladaria al Plenari del Consell Municipal.
Tanmateix, confirma que aquest compromís va més a poc a poc que les obres del temple, que
ja fa gairebé un segle i mig que duren.
La Sra. Sanz posa de manifest que sempre han respost que calia anar pas a pas, i que el
primer que calia era regularitzar una situació d’anomalia històrica com és que la Sagrada
Família portés cent trenta anys sense un títol que acredités que podia desenvolupar les obres
legalment. Per tant, remarca que hi ha un ampli consens en el sentit d’aconseguir que el
temple disposés d’una llicència d’obres i que pagués per fer-les com és preceptiu. Confirma
que aquest objectiu els ha portat dos anys de treball, l’elaboració d’una proposta de pla
especial, que tindran oportunitat de votar en aquesta cambra, a fi de veure les implicacions
que té l’obra.
Entén que al regidor no se li escapa que tota la transformació de l’àmbit d’una de les fases
del projecte plantejat per Gaudí implica unes afectacions històriques i, en aquest sentit, allò
que aquest ajuntament ha traslladat als veïns ha estat que es tracta d’un debat de ciutat, no
només de l’entorn afectat, ja que implica l’habitatge, el model turístic i la relació del temple
amb l’entorn. En conseqüència, manifesta que l’obtenció de la llicència d’obres, i l’aspecte
inèdit de la contribució de la Sagrada Família al transport públic, estarà en marxa a partir del
2019. Precisa que una vegada decidida la urbanització del carrer Provença, els accessos al
metro i l’aportació permanent per les despeses de neteja i d’agents cívics, es podrà abordar el
debat.
Concreta, per tant, que l’objectiu del govern és que a principis del 2019 s’estableixi la taula
de ciutat amb tots els agents implicats per determinar si és necessària la proposta d’obertura
i d’actualització del projecte de Gaudí per a l’entorn del temple.
El Sr. Fernández Díaz puntualitza que el que acaba d’apuntar la Sra. Sanz és a allò a què es
van comprometre fa dos anys, i li demana que no confongui la regularització administrativa
de la concessió d’una llicència d’obres, fins ara inexistent a la Sagrada Família, amb les
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tramitacions urbanístiques que s’han d’acarar, amb les determinacions que en el seu moment
es precisin.
Conclou que el govern ha passat el caixonet de les almoines a l’església, i s’ha ventilat
l’obligació de traslladar al Plenari una proposta de planejament urbanístic de reordenació dels
entorns de la Sagrada Família, i sobre la conveniència o no d’adquirir un solar pròxim al
carrer Mallorca per al reallotjament dels possibles afectats pel planejament.
Recorda que s’han reunit amb els veïns tan sols un parell de vegades en dos anys, mentre
que la proposta que havien de traslladar a la comissió de seguiment i treball de la Sagrada
Família els sis mesos posteriors a l’aprovació de la iniciativa presentada pel seu grup no s’ha
produït.
Conclou, doncs, que no han fet altra cosa que cobrar a l’església i desatendre les seves
obligacions; i tot i que reconeix que és positiu que aconsegueixin regularitzar unes obres que
duren d’ençà del 1882, confirma que manca tota la resta que fa referència a l’escalinata de la
façana principal, els accessos, el planejament urbanístic i l’ordenació dels entorns, el
reallotjament dels afectats; uns aspectes que ha desatès no només aquest govern sinó també
els anteriors que tampoc no es van pronunciar al respecte. Adverteix que acabaran les obres
de la Sagrada Família d’aquí a vuit anys i, altrament, no conclouran les obligacions d’aquest
ajuntament d’urbanitzar els entorns de la basílica.
La Sra. Sanz puntualitza que les obligacions d’aquest ajuntament són que qualsevol activitat
que es faci a la ciutat de forma al·legal es regularitzi, i aquesta era la seva primera obligació.
Entén que al regidor li sembla bé que l’Ajuntament hagi exigit a l’església que pagui el que
correspon i que contribueixi amb una aportació extraordinària a la ciutat, que és un primer
pas després de cent trenta anys.
MOCIONS
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
La Sra. Mejías demana la paraula per una qüestió d’ordre, i expressa que el seu grup
considera que les Declaracions Institucionals que venen a continuació no són competència
d’aquest ajuntament, i que són inacceptables; la primera perquè no tenen capacitat d’exigir la
llibertat de ningú que estigui empresonat; i la segona perquè, en cap cas, condemnaran el
cap de l’Estat.
En conseqüència, anuncia que els membres del grup de Ciutadans s’absentaran de la sessió
durant la lectura d’aquestes Declaracions.
La Sra. Ortiz, que assumeix momentàniament la presidència del Plenari, diu que el grup de
Ciutadans és lliure de restar a la cambra o d’absentar-se, i puntualitza que les Declaracions
Institucionals es poden referir a assumptes que no siguin competència municipal i que, de fet,
aquesta és la seva funció.
Seguidament, dóna pas a la lectura dels punts resolutius de les Declaracions Institucionals.
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DI1. El dia 27 d’octubre farà un any que el Ple del Senat espanyol va autoritzar el Govern
d’Espanya per a que apliqués a Catalunya l’article 155 de la Constitució Espanyola, procedint
a la suspensió de l’autogovern de Catalunya.
El dia 2 de novembre farà un any que els membres del legítim Govern de Catalunya, escollit
democràticament el dia 27 de desembre de 2015, pateixen presó, exili i persecució política,
per la defensa d’una determinada opció política.
Aquesta persecució política ja s’havia iniciat amb anterioritat i, en concret, en data 16
d’octubre de 2017, quan van ser empresonats diferents líders socials, com són el Jordi
Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana i d’en Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural.
Durant aquest any ha transcendit a la opinió pública diferents informacions que posarien de
manifest les irregularitats en la instrucció dels diferents procediments judicials que mantenen
diferents líders catalans a la presó, així com diferents accions dutes a terme pel Govern de
l’Estat contràries a l’Estat de Dret en la seva persecució contra els diferents líders, socials i
polítics, independentistes catalans i el moviment que els representa.
I diferents resolucions judicials europees ja han posat en evidència la manca de fonamentació
de l’empresonament dels líders polítics i socials catalans i l’arbitrarietat amb la que ha actuat
la justícia espanyola per justificar el seu empresonament, desestimant les diferents
extradicions sol·licitades i que han provocat la retirada de la resta de sol·licituds d’extradició
incoades per part de la justícia espanyola.
És per això i d’acord amb els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.3 del Reglament Orgànic Municipal,
el Plenari del Consell Municipal aprova la següent Declaració Institucional:
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Exigir la
llibertat immediata del que fou regidor d’aquest Ajuntament i Conseller d’Interior, Sr. Sr.
Joaquim Forn i Chiariello així com de la resta de líders polítics i socials en presó
preventiva, Sra. Carme Forcadell i Lluís, Sr. Oriol Junqueras i Vies, Sr. Jordi Turull i Negre,
Sr. Josep Rull i Andreu, Sr. Raül Romeva i Rueda, Sr. Jordi Sánchez i Picanyol, Sr. Jordi
Cuixart i Navarro i Sra. Dolors Bassa i Coll, alguns d’ells empresonats des de fa més d’un any.
Segon.- Exigir la fi de la judicialització del conflicte polític, i reclamar que es donin totes les
garanties jurídiques als polítics Srs. Carles Puigdemont i Casamajó, Sr. Toni Comín i Oliveres,
Sr. Lluís Puig i Gordi, Sra. Meritxell Serret i Aleu, Sra. Clara Ponsatí i Obiols, Sra. Anna
Gabriel i Sabaté, Sra. Marta Rovira i Vergés i els activistes i artistes Srs. Adrià Carrasco i
Josep Miquel Arenas Beltran (Valtonyc). Tercer.- Reclamar que es donin totes les garanties
jurídiques a l’activista Sra. Tamara Vila i altres membres dels CDR acusats injustament de
terrorisme. Quart.- Exigir una profunda reforma del sistema judicial espanyol que garanteixi
la seva independència i el ple sotmetiment de les seves institucions a l’Estat de Dret i als
principis democràtics, proscrivint tota actuació arbitrària i de persecució ideològica. Cinquè.Dialogar i negociar amb el govern espanyol per trobar una sortida a la situació actual i per
celebrar un referèndum d’autodeterminació que permeti als catalans i catalanes decidir
lliurement el seu futur.
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S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Ciurana, amb el
posicionament favorable de tots els Grups municipals i dels Srs. Ardanuy i Puigcorbé, excepte
el dels grups de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Popular.
Llegida la Declaració, la Sra. Ortiz indica que el grup del PP ha demanat un torn d’intervenció
d’un minut per a cada Declaració. I el Sr. Fernández Díaz suggereix la possibilitat d’agrupar
els minuts de les tres intervencions a fi que puguin explicar els motius pels quals no
subscriuen les Declaracions Institucionals, motiu pel qual no han marxat de la sessió.
2. El proppassat 17 d’octubre s’ha sabut que Grècia ha destituït el seu cònsol honorari a
Barcelona, l'empresari i arquitecte Fernando Turró, a petició del Ministre d’Exteriors, Josep
Borrell, que l’ha acusat de "greuges a la bandera d'Espanya al carrer". Aquests greuges es
concreten en haver acudit a la darrera manifestació de la Diada amb una samarreta amb
l'estelada i haver participat a finals del 2017 en un acte públic amb el President de la
Generalitat, cosa que el ministre considera actes que no són propis de la condició diplomàtica.
Turró és el cinquè cas d'un cònsol honorari destituït a petició del govern espanyol. El primer
va ser Xavier Vinyals, cònsol de Letònia, a qui el ministeri va acusar, tot i que ell ho va negar,
d'haver penjat una estelada a l'edifici consular. Després van venir la destitució del cònsol
búlgar i conegut exfutbolista Hristo Stóixkov i la del cònsol honorari de les Filipines, Jordi
Puig, per una foto feta durant l'aturada del 3 d'octubre del 2017, que va provocar una queixa
del govern espanyol.
L'últim, abans del de Grècia, va ser Albert Ginjaume, cònsol honorari de Finlàndia fins al
febrer d'aquest any i que ocupava el càrrec des de feia més de sis anys. Ginjaume, que
també era secretari general del cos consular català, va haver de deixar el càrrec per les
pressions del ministeri d'Exteriors espanyol a la diplomàcia finlandesa després que convidés a
la presidenta de la Diputació de Barcelona a un dinar amb els cònsols acreditats a Barcelona.
Amb l’escàndol encara calent de la retirada de l’estatut diplomàtic del representant de
Flandes a Espanya, el ministre d’Afers Estrangers espanyol, Josep Borrell, ha continuat,
doncs, la purga de cònsols honoraris a Catalunya que va començar el govern del PP. Tots amb
l’argument que, d’una manera o altra, van donar suport a l’independentisme i negant-los, per
tant, com a cònsols honoraris, la seva llibertat d’expressió i manifestació.
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer.- Reconèixer la importància de la tasca representativa i d’impuls de les relacions
econòmiques i culturals dels i les membres del cos consular a Catalunya, mostra de la vocació
internacional de Barcelona, quarta ciutat que no és capital d’Estat -darrere de Hong Kong,
Nova York i Hamburg- amb una major representació consular. Segon.- Reiterar el rebuig
d’aquest consistori cap a qualsevol forma de coartació de la llibertat d’expressió i
manifestació, condemnar el responsable d’aquests abusos envers el cos consular de la ciutat i
mostrar el suport als cònsols honoraris que n’han estat víctimes. Tercer.- Exigir l’aturada
immediata d’aquests intents d’incidir en les relacions culturals, econòmiques, comercials i
d’intercanvi de Barcelona i Catalunya amb els països representats pel cos consular. Quart.Comunicar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern espanyol, a la Conselleria
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d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i a la
Secretaria General del Cos Consular de Barcelona.
S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Bosch, amb el
posicionament favorable de tots els Grups municipals i dels Srs. Ardanuy i Puigcorbé, excepte
el dels grups de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Popular.
Del Grup Municipal de la CUP:
3. En el marc del que ja es coneix com els fets d’octubre del 2017, context on el poble català
estava exercint el dret a l’autodeterminació amb la participació d’una gran part de la població,
i davant la incapacitat de l’Estat espanyol per aportar solucions polítiques a un problema
polític, els poders de l’Estat van decidir emprar la Monarquia com una trinxera més de l’Estat
vers el poble organitzat.
El 3 d’octubre de 2017, la Casa Reial va exercir una de les funcions per les quals la dictadura
franquista li va atorgar els privilegis, privilegis avalats per la constitució sortint del règim del
78, la Casa Reial va emetre un discurs amenaçador contra part de la població que diu
representar, amb la intenció d’acabar amb la mobilització popular, amb la obsessió de
preservar la unitat d’Espanya a qualsevol preu.
Davant la constatació, una vegada més, de que la monarquia és una estructura al servei d’un
projecte que poc o res te a veure amb els interessos de bona part de la població, i en
coherència amb els valors republicans, declarem:
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona declara:
1. Reprovar els actes repressius en contra de la ciutadania i condemnar les amenaces
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, l’amenaça de la il·legalització de partits polítics
catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals. 2.
Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte
català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
3. Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia.
S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra. Rovira, amb el
posicionament favorable de tots els Grups municipals i dels Srs. Ardanuy i Puigcorbé, excepte
el dels grups de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Popular.
La Sra. Ortiz obre un torn d’un minut perquè els grups del PSC i del PP expressin el seu
posicionament, i apunta la possibilitat que intervinguin la resta de grups si així ho desitgen.
El Sr. Fernández Díaz justifica que el seu grup no ha abandonat la sessió per donar veu als
qui defensen la llei i l’estat de dret, i a tots els catalans que se senten espanyols, i que
respecten les institucions de l’Estat, i la monarquia n’és una.
Quant a la primera Declaració, constata que a la democràcia espanyola ningú no és perseguit
per les seves idees, sinó per actes contraris a la llei i la desobediència als tribunals.
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Pel que fa a la monarquia, diu que no estan disposats a callar davant dels qui volen
desprestigiar les institucions amb voluntat de destruir allò que és i que representa Espanya; i
proclama que en l’Espanya moderna d’avui la monarquia és una institució vertebradora de
l’ordre institucional i símbol de la unitat d’Espanya i la imatge internacional del país.
Lamenta que aquestes Declaracions hagin prosperat amb el vot d’una alcaldessa, la Sra.
Colau, absent en aquests moments, i que amb el seu vot fa uns instants ha impedit que es
pogués aprovar el rebuig a la declaració unilateral d’independència, mentre que ara rubrica
aquest menyspreu a la Corona, a la unitat d’Espanya i al desprestigi de les institucions
bàsiques del país com és la mateixa justícia.
La Sra. Andrés vol deixar constància que el PSC no ha subscrit cap d’aquestes tres
Declaracions, i reitera en nom del seu grup el respecte i la defensa de totes les institucions,
que són legítimes i democràtiques. I vol posar en valor que resten en aquesta sala, amb
normalitat, escoltant la lectura de declaracions que el seu grup no ha signat, però que ho fan
per respecte al Plenari del Consell Municipal.
El Sr. Coronas diu al Sr. Fernández Díaz que el respecte no s’hereta sinó que es guanya.
Quant a la unitat d’Espanya, concepte que el regidor ha repetit diverses vegades, assenyala
que el concepte de pertinença també cal treballar-lo i, de cap manera, imposar-lo.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les setze hores i
trenta minuts.
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