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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 21 de desembre de 2018.

A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-u de
desembre 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, Jordi Coronas i Martorell, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol,
Gemma Sendra i Planas, 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 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.
Excusa la seva absència l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores i trenta
minuts.
La Sra. alcaldessa es disculpa pel retard a incorporar-se al Plenari, que confirma com una
situació excepcional, i informa breument del motiu, indicant que obrirà un torn de paraula
dels grups municipals tot seguit.
Explica que, sabent que es faria el Consell de Ministres avui a Barcelona, fa setmanes que van
instar el govern de l’Estat a aprofitar l’avinentesa per mantenir una reunió amb el president
Sánchez i transmetre-li algunes de les prioritats de la ciutat, entre les quals i en primer lloc la
difícil situació i d’excepcionalitat de Catalunya i, per això, concretar una reunió amb el
president Torra, que finalment es va fer ahir; i també ahir a darrera hora van concertar una
reunió amb el president Sánchez aquest matí a primera hora, i amb el qual ha tingut ocasió
de parlar durant una hora i mitja i li ha fet avinents algunes de les prioritats de la ciutat.
Concreta que han tractat, en primer lloc, la problemàtica dels lloguers i la necessitat de posar
límit a l’especulació i impulsar una reforma legislativa de la LAU, que permeti que les ciutats
puguin regular els lloguers abusius; i confirma que el president Sánchez s’ha compromès a
què això succeeixi en el tràmit parlamentari. Igualment, afegeix que han tractat la possibilitat
de poder convocar la comissió bilateral entre l’Estat i l’ajuntament de Barcelona, que
contempla la Carta Municipal, a fi de desencallar alguns dels molts assumptes acumulats
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durant el govern del PP, entre els quals els que fan referència a infraestructures, cultura, o
inversions pendents. Confirma que la resposta del president ha estat positiva i ha avançat
que traslladaria la petició a la ministra Batet.
Feta aquesta breu intervenció, obre un torn de paraula als grups.
El Sr. Trias reconeix que la Sra. alcaldessa té tot el dret, i l’obligació, de reunir-se amb el
president del govern i exposar-li els assumptes que atenyen a la ciutat, per tant, no té res a
dir sobre el seu retard. Altrament, considera insòlit és que els faci esperar perquè s’està fent
fotos, cosa que considera una vergonya; i aprofita per recordar-li que el Plenari es pot
començar sense la seva presència, ja que la pot substituir un tinent o tinenta d’alcalde.
Valora que el motiu del retard és, per tant, un menyspreu al Plenari i, alhora, un error. Així,
com bé ha dit, la situació és d’excepcionalitat i molt difícil la que viuen avui, i que espera i
confia que totes les accions que es facin siguin pacífiques i correctes; això no obstant,
remarca que es tracta d’una situació excepcional, que exigeix una actitud excepcional
d’aquest Plenari.
En conseqüència, demana que es passi la part decisòria al primer punt de l’ordre del dia, i
confirma que el seu grup no farà intervencions, tan sols expressarà el seu posicionament. I
assenyala que, fet això, retiraran les proposicions, precs i preguntes formulades pel seu grup
i abandonaran la sessió.
La Sra. Mejías diu a la Sra. alcaldessa que els prioritats dels barcelonins es determinen i es
tracten al Plenari del Consell Municipal; i confirma que pot entendre que estableixi com a
prioritat una reunió amb el president del govern, però adverteix que allò que no pot fer,
perquè és una falta de respecte i un menyspreu a aquesta cambra, és entretenir-se a fer una
roda de premsa per explicar als mitjans abans que al Plenari allò que s’ha acordat a la reunió.
Subscriu, tal com ha dit el regidor Trias, que la sessió es podria haver començat sense ella,
presidida pel primer tinent d’Alcaldia, si no és que també fa desistiment de funcions fins i tot
quan ha d’actuar de substitut.
Confia, doncs, que a més que l’alcaldessa els expliqui què li ha dit el president del govern,
faci una crida a la calma a fi d’evitar el que ja s’està produint als carrers de Barcelona, que
alguns intenten convertir en un escenari de violència i disturbis.
Insisteix que Barcelona no es mereix això, com tampoc no es mereix tenir el Plenari del
Consell Municipal esperant. Afegeix que també espera que la sessió se celebri amb normalitat
democràtica, com correspon a la institució.
La Sra. Benedí recorda que fa pocs dies el seu grup va demanar avançar el Plenari d'avui al
dia 20; i anuncia que els membres del seu grup deixaran la sessió per sumar-se a les
mobilitzacions cíviques i pacífiques que s’estan produint al carrer, i diu que la seva
responsabilitat com a regidores i regidors municipals és fer costat a la gent i amb la gent.
Per tant, confirma que quan acabin els torns d’intervenció dels grups marxaran.
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El Sr. Collboni també expressa l’enuig del seu grup i el rebuig pel retard, injustificat a parer
seu, en el començament d’aquesta sessió plenària. Admet que s’ha produït una reunió de
l’alcaldessa amb el president d’Espanya, i assegura que no criticaran pas que hi hagi diàleg i
totes les trobades que calguin, però entén que és obvi que no iniciar la sessió de ple de
l’ajuntament de Barcelona perquè s’està atenent els mitjans de comunicació és una falta de
respecte institucional, i també personal envers els membres del consistori, que estan en
aquesta cambra complint amb la seva obligació i amb el seu dret. Puntualitza, doncs, que la
seva feina és representar els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.
Per tant, demana a l’alcaldessa que no introdueixi més inestabilitat ni més anormalitat de la
que ja hi ha avui a la ciutat; i reconeix que té l’atribució de decidir de continuar aquesta
sessió o bé suspendre-la, i li demana que la continuï, ja que si bé reconeix que hi ha regidors
i regidores que tenen tot el dret a fer allò que considerin amb el seu temps i anar a les
manifestacions que creguin convenient, afirma que el seu grup també té el dret de fer la feina
que li pertoca, i que és representar la ciutadania. Insisteix que es tracta d’un dret i d’una
obligació, i no és la primera vegada que en aquest ajuntament es conculca aquest dret i
obligació dels membres del consistori a fer la seva feina.
Per tot plegat, reitera la demanda de normalitat en aquest moment d’excepcionalitat, que no
s’introdueixi més inestabilitat ni tensió, i que els assumptes que consten a l’ordre del dia, que
tenen a veure amb el pressupost, amb les escoles bressol o transport públic es puguin tractar
amb normalitat. I afegeix que, a més, l’alcaldessa està obligada pel Codi Ètic d’aquest
ajuntament a ser imparcial; i diu que si els números no li fallen, hi haurà quòrum per
continuar la sessió amb normalitat.
El Sr. Fernández Díaz manifesta que més enllà de les formes de l’alcaldessa, que són
clarament reprovables, vol centrar-se en el fons. Considera evident que el grup del PP és
favorable sempre al diàleg institucional i, en aquest cas, entre l’Ajuntament i el govern
d’Espanya; malauradament, però, l’alcaldessa avui no buscava el diàleg institucional sinó la
gesticulació institucional, la foto. Li retreu haver mantingut, doncs, una reunió improvisada,
mancada d’una veritable agenda, sense continguts concretats prèviament i susceptibles de
donar fruits profitosos per a la ciutat. Altrament, confirma que l’alcaldessa ha fet un ràpid
esment de qüestions, que ha plantejat en els pocs minuts que s’ha trobat amb el president
del govern; i assenyala que una veritable agenda hauria introduït l’assumpte del transport
públic, una reflexió coherent i acurada sobre el mercat de l’habitatge, hauria expressat el
rebuig a la llei hipotecària que ahir es va aprovar al Congrés; i diu que desconeix si haurà tret
l’assumpte del tancament dels CIE, amb què han fet tant de soroll els darrers anys,
especialment quan governava el PP.
Afegeix que li preocupa que en la seva primera intervenció en aquest Plenari, l’alcaldessa no
hagi esmentat, ni hagi expressat la seva preocupació i indignació pel segrest avui de la ciutat,
que evita que Barcelona pugui gaudir de normalitat perquè els grups radicals i els CDR
imposen l’excepcionalitat de la violència i la manca de respecte a la llibertat i als drets de la
ciutadania, a la seva lliure circulació, impedeixen que les famílies puguin acompanyar els
infants a l’escola, o que els joves puguin acudir a la universitat, que tothom pugui arribar al
lloc de treball, que els comerços puguin obrir sense impediments, o que serveis essencials es
puguin desenvolupar amb normalitat.
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Afirma que té la confiança que aquest Plenari es pugui desenvolupar amb normalitat, que és
el que avui els està reclamant la ciutadania, fins i tot aquells que són independentistes i que
no comparteixen la Barcelona segrestada pels CDR. I demana a l’alcaldessa que no
converteixi aquest ajuntament en una eina útil de l’independentisme més radical, i que
garanteixi el desenvolupament normal de la sessió, normalitat de la qual no podran gaudir la
resta de barcelonins per l’actuació dels CDR minoritaris i dels grups radicals a qui es consent
absolutament tot, entre altres coses per la passivitat i la comprensió del govern municipal.
Finalment, recorda que l’alcaldessa declarava ahir que respectava els drets de tots els
manifestants de Barcelona, i li pregunta si considera un exercici de llibertat que un centenar
de persones tallin les rondes, si ho defensa.
Assegura que defensen el dret de manifestació sempre que es respecte la lliure circulació dels
altres, i el fet que l’alcaldessa no expressi el seu rebuig pels que tallen les rondes i
impedeixen que la ciutadania es pugui moure lliurement suposa una contribució a
l’excepcionalitat que avui campa per la ciutat segrestada; i això fa que l’alcaldessa es
converteixi en un membre més, deliberadament o no, dels CDR.
La Sra. Reguant assenyala que en la Junta de Portaveus de dimarts passat el seu grup va
demanar l’ajornament d’aquesta sessió plenària entenent que es vivia una situació
d’excepcionalitat; i així ho constaten ara mateix, veient que el centre de la ciutat està ocupat
policialment, i hi ha un helicòpter que sobrevola sistemàticament la ciutat. Confirma que és
aquesta l’excepcionalitat que denuncien, i entenien que no s’havia de celebrar un Plenari del
Consell Municipal fent veure que no passa res i que tot és normal, ja que aquesta normalitat
no existeix perquè la ciutadania tampoc no pot viure amb normalitat amb un centre de la
ciutat pres per la policia, i amb un helicòpter que fa tres dies que la sobrevola.
Assenyala que la a la Junta de Portaveus es va desestimar la demanda formulada pel seu
grup, malgrat que el govern de la ciutat viu amb excepcionalitat la celebració d’un Consell de
Ministres a Barcelona com demostra el fet que aquesta sessió s’ha iniciat amb mitja hora de
retard.
Recorda que també van informar en aquella Junta de Portaveus que si no s’ajornava la sessió
no s’hi quedarien, tan sols hi acudirien en començar per denunciar l’excepcionalitat de la
jornada.
Confirma, doncs, que una vegada finalitzi aquesta ronda de paraules abandonaran el saló de
plens.
El Sr. Puigcorbé se suma a les paraules de la regidora Reguant, i a les expressades pels grups
Demòcrata i d’ERC, i es posiciona en el mateix sentit.
La Sra. alcaldessa diu que no té cap problema a tornar a reiterar les disculpes pel retard, i
reconeix que hauria pogut haver demanat a un tinent o tinenta d’alcalde que la suplissin, però
ha considerat que era important que fos ella mateixa qui els expliqués les causes del seu
retard atès que es tractava d’un motiu excepcional.
Dit això, replica que la tardança no ha estat motiva perquè es volgués fer fotos, i que tan sols
ha fet una breu explicació als mitjans, i puntualitza que la reunió amb el president Sánchez
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estava previst que durés menys estona i, atès que els continguts eren interessants per a la
ciutat, s’ha permès allargar-se en interès de Barcelona.
Pel que fa a la continuïtat d’aquesta sessió, diu que té la responsabilitat de presidir-la, i
justament per l’excepcionalitat política del país, i que tenen intenció de reconduir cap a
l’àmbit de la política, denunciaran tantes vegades com faci falta que hi hagi líders socials i
polítics en presó provisional ja fa més d’un any; també denuncia la judicialització de la política
i l’excepcionalitat permanent a les institucions. I per tot plegat, considera que la seva
responsabilitat és no contribuir a aquesta excepcionalitat.
Entén que el fet que s’estiguin produint manifestacions no és un motiu per suspendre un ple
municipal; els recorda que són regidors i regidores de Barcelona i que tenen una feina per
complir; així doncs, constata que Barcelona és una ciutat oberta a tothom, on se celebra un
consell de ministres i, alhora, s’hi fan manifestacions, com tantes de pacífiques se n’hi han fet
aquests darrers anys. Per tant, considera benvingudes les manifestacions, la llibertat
d’expressió i les protestes ciutadanes, sempre que siguin pacífiques, perquè Barcelona és una
ciutat que defensa les reivindicacions, compromesa amb la democràcia i amb la llibertat, i
també és una ciutat de pau.
Per tant, fa una crida a la calma i a garantir les llibertats de tothom, i remarca que són
benvingudes les expressions de la ciutadania, però recorda que com a membres del consistori
barceloní han de complir amb la seva feina, i confirma que no pot compartir que se suspengui
el ple perquè hi ha manifestacions i, per tant, es manté l’odre del dia de la sessió tal com
estava previst.
Seguidament, els Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila i
Rognoni de Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Coronas i les Sres. Benedí,, Capdevila i Sendra,
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, les Sres. Rovira i Reguant i el Sr.
Casas dels Grup Municipal CUP-Capgirem Barcelona, i també el Sr. Puigcorbé abandonen la
sessió.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de novembre 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. Credencial expedida per la Junta Electoral Central expressiva de la designació de la Ima.
Sra. Gemma Sendra i Planas com a regidora d’aquest Ajuntament en substitució, per
renúncia, del Sr. Alfred Bosch i Pascual; i acta de la presa de possessió.
2. Comunicar al Plenari del Consell Municipal, pel seu assabentament, la configuració del Grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal:
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, presidenta
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Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell, portaveu
Ima. Sra. Trini Capdevila Burniol, portaveu adjunta
Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas, regidora
3. Decret de l’Alcaldia, de 22 de novembre de 2018, que designa la Sra. Montserrat Escoda
Mallorques membre del Consell d’Administració de l’Institut de Prestacions d’Assistència
Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en substitució del Sr. Ricard Fernández Ontiveros.
4. Decret de l’Alcaldia, de 22 de novembre de 2018, que designa la Sra. Judith Nieto Lázaro
secretària del Consell Ciutat i Comerç, en substitució de la Sra. Laura Vilella Viñals.
5. Decret de l’Alcaldia, de 22 de novembre de 2018, que deixa sense efecte els nomenaments
dels següents membres en el Patronat de la Fundació Museu Picasso:
- Sr. Antonio Fernández Pérez
- Sr. Ferran Barenblit Scheinin
- Sr. David Madí Cendrós
- Sr. Jaume Alsina Oliva
i, designa com a membres en el Patronat de la Fundació Museu Picasso:
- Sra. Pilar Soldevila Garcia
- Sr. Vicenç Villatoro Lamolla
- Sr. Santi de Torres Sanahuja
- Sra. Anna Gener Surrell
- Sr. Genís Roca Salvatella
6. Decret de l’Alcaldia, de 22 de novembre de 2018, que inicia la tramitació de l’expedient
regulat als articles 86 de la Llei de Bases de règim local i articles 137 a 149 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals per acreditar la conveniència i oportunitat de que
aquest Ajuntament exerceixi l’activitat de serveis d’odontologia; constitueix la Comissió
d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat
d’exercir la iniciativa econòmica municipal en matèria de serveis d’odontologia; nomena
membres de l’esmentada Comissió d’estudi; i fixa en tres mesos el termini màxim per a la
presentació de la memòria justificativa, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, memòria que s’haurà de
sotmetre a la consideració del Plenari del Consell Municipal.
7. Decret de l’Alcaldia, de 22 de novembre de 2018, que primer completa el Decret d’Alcaldia
de 30 de novembre de 2017 (S1/D/2017-3735) en el sentit d’indicar que l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados és Patró nat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
(BIT Habitat), d’acord amb l’article 19 dels Estatuts de l’esmentada Fundació; segon proposa
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deixar sense efecte el nomenament dels següents membres del Comitè executiu de la
Fundació BIT Habitat: Im. Sr. Agustí Colom Cabau i Sr. Francisco A. Ullod Marcos i; tercer
proposa al Patronat de l’esmentada Fundació el nomenament, com a membres del Comitè
Executiu, de les persones següents: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, com a president i Sra.
Anna Majó Crespo.
8. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que modifica el Decret d’Alcaldia
S1D/2015-3130, de 23 de setembre de 2015, en el sentit d’afegir el Gerent Municipal a
l’estructura executiva en la que es delega la competència per resoldre les sol·licituds de dret
d’accés a la informació pública previst a l’article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
9. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que nomena el Sr. Joan Melenchon Soria
membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en substitució del Sr. Néstor
Ballesteros Díaz.
10. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que nomena l’Im. Sr. Jordi Coronas i
Martorell regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella, en substitució del Sr. Alfred Bosch i
Pascual.
11. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que designa representants de
l'Ajuntament de Barcelona als Consorcis que es relacionen, les persones següents:
Consorci de Turisme de Barcelona
Vocal del Consell General:
- Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol en substitució del Sr. Alfred Bosch i Pascual
Consorci Fira Internacional de Barcelona
Vocal del Consell General:
- Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés en substitució del Sr. Alfred Bosch i Pascual
12. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que delega la presidència de la comissió
administrativa gestora, regulada en la clàusula quarta, del Conveni de col·laboració pel que es
designa la Comissió Interadministrativa Gestora de l’esdeveniment d’excepcional interès
públic “Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018”, en la Comissionada d’Esports
d’aquest Ajuntament, Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, donat que la presidència
correspon a l’Ajuntament de Barcelona.
13. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que delega la presidència de la comissió
administrativa gestora, regulada en la clàusula quarta, lletra a), del Conveni de col·laboració
que designa la Comissió Interadministrativa Gestora, de l’esdeveniment d’excepcional interès
públic “Barcelona Equestrian Challenge, 3ª Edición”, en la Comissionada d’Esports d’aquest
Ajuntament, Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, donat que la presidència correspon a
l’Ajuntament de Barcelona.
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14. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2018, que delega la presidència de la comissió
administrativa gestora, regulada en la clàusula quarta, lletra a), del Conveni de col·laboració
pel que es designa la Comissió Interadministrativa Gestora de l’esdeveniment d’excepcional
interès públic “4ª Edición de la Barcelona World Race”, en la Comissionada d’Esports d’aquest
Ajuntament, Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, donat que la presidència correspon a
l’Ajuntament de Barcelona.
b) Mesures de govern
c) Informes
1. La Salut a Barcelona 2017.
La Sra. Ortiz comença la seva intervenció agraint a l’Agència de Salut Pública i al seu equip
de professionals que facin possible l’elaboració d’aquest informe anual, que conté un nombre
ingent de dades tractades amb rigor, i que ha esdevingut un referent no només per millorar
les polítiques públiques, sinó també per a entitats que treballen en l’àmbit de la salut.
Precisa que l’informe els serveix per prendre decisions i per millorar les polítiques en marxa, i
remarca que l’aspecte de la salut impregna totes les polítiques municipals, de manera que
aquest informe contribueix a la millora del benestar de la ciutadania.
Destaca aspectes contemplats en l’informe com ara, i en primer lloc, que les desigualtats pel
que fa a la salut rauen en els determinants socials i en el seu impacte en l’estat de salut. En
aquest sentit, diu que no volen pas ser triomfalistes, però es feliciten per comprovar que els
indicadors demostren una evolució positiva, ja que per primera vegada la distància entre
barris i entre col·lectius més vulnerables es frena; així, l’indicador de l’esperança de vida
millora en els barris més empobrits, cosa que amb tota probabilitat confirma un canvi de
tendència, i alhora palesen la necessitat de continuar treballant en polítiques amb una mirada
envers l’equitat, i d’adaptar-les en funció dels indicadors.
Així doncs, assenyala que l’Àrea de Drets Socials entén que la prioritat de treballar contra les
desigualtats obté resultats, però que tanmateix s’han de mantenir i millorar de manera
sostinguda.
Indica que una segona qüestió important, i que ja va aparèixer en l’informe de l’any anterior,
és la de les malalties infeccioses i, concretament, les de transmissió sexual; reconeix que són
dades preocupants, tot i que després d’un creixement molt important reflectit en l’informe
anterior, en aquest es constata una reducció d’aquest creixement i, per tant, marca la línia
pel que fa a les polítiques a seguir, com ara mantenir i incrementar els programes de salut
sexual i reproductiva que es duen a terme en escoles, els programes comunitaris als barris,
els programes per promocionar i fer més accessibles les proves de detecció precoç; i, també,
millorar la coordinació amb les entitats i la xarxa sanitària.
Esmenta com un altre element clau, i que també ha estat una prioritat en les polítiques de
ciutat, la millora de la qualitat de l’aire i constata que és clar que cal una reducció del trànsit.
Concreta que es calcula que durant el 2017 va morir a Barcelona un total de 354 persones
per causes relacionades amb un excés de partícules contaminants, i que determinen que
Barcelona continua superant els nivells de referència de l’OMS quant a les xifres de partícules
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contaminants; i afirma que d’això n’han de fer una prioritat política i un compromís de primer
ordre. Per tant, remarca que cal perseverar en les mesures de millora de mobilitat i, sobretot,
en la pacificació en el conjunt de la ciutat.
Afegeix que a més d’aquests aspectes que acaba d’esmentar, vol destacar l’augment de
l’esperança de vida i el fet que s’assoleixen els registres més alts de la història –augmenta en
els homes situant-se per sobre dels 81 anys, i en les dones arriba als 86,9 de mitjana–.
Remarca que aquestes xifres situen l’esperança de vida dels barcelonins i les barcelonines per
damunt de les dades de Catalunya i del conjunt de l’Estat.
Comenta que també hi ha bona evolució dels indicatius de salut com ara la taxa d’embarassos
juvenils, que palesa l’impacte de les polítiques públiques respecte a la reducció d’embarassos
no desitjats, especialment en adolescents. Igualment, destaca l’estratègia Barcelona Salut als
Barris, que s’ha ampliat a vint-i-tres barris i que està tenint un bon impacte en polítiques
preventives de salut.
Explica que s’han elaborat informes monogràfics quant a aspectes com el benestar emocional
i la salut mental, que valoren com una prioritat.
Conclou que l’informe que presenten ajuda a visualitzar quina línia cal seguir en les polítiques
públiques de salut i confirma quines ja estan donant resultats en la millora de la salut de la
ciutadania.
La Sra. Barceló agraeix a la tinenta d’Alcaldia la presentació de l’informe, i fa notar que
comença amb la dada preocupant que és que s’hi confirma que el risc de pobresa o d’exclusió
social a Barcelona és del 22,5%, quan fa dos anys era del 14%. Per tant, considera evident
que això palesa que no han disminuït les desigualtats socials; i apunta que avui mateix mil
persones dormiran al carrer. I afegeix que no entenen com és que, tal com el govern va
comentar en la comissió de Drets Socials, havent creat quatre-centes places noves per acollir
aquestes persones encara no s’hagin posat en marxa, ja que es discrimina la seva obertura
en funció de la temperatura.
Fa referència a què en l’informe anterior el risc de pobresa es mesurava per districtes, mentre
que en aquest no; i afegeix que també hi troben a faltar en l’actual dades sobre la pobresa
energètica per districtes, mentre que en el de l’any passat van poder constatar dades
preocupants a Ciutat Vella i a Nou Barris.
Confirma la importància de la prevenció, tal com apuntava la Sra. Ortiz, i en aquest sentit
apunta que cal augmentar els programes de prevenció en salut mental, ja que les dades
posen de manifest que cada vegada hi ha un major nombre d’usuaris atesos als serveis de
salut mental.
Diu que també és preocupant la confirmació de l’increment de les malalties de transmissió
sexual com la sífilis, la gonocòccia i l’augment del nombre de persones portadores del VIH,
que assenyala que anaven a la baixa el 2012, mentre que a partir del 2016 han començat a
augmentar. I posa en relleu la proposta que va fer el seu grup en la darrera sessió de la
comissió de Drets Socials, en el sentit que cal treballar contra l’estigmatització que pateixen
les persones amb VIH.
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Subscriu que cal continuar treballant els aspectes de la contaminació de l’aire, per la qualitat
de l’aire i, també, de l’aigua; i també esmenta la xifra de les persones que van morir l’any
passat arran de la contaminació. Retreu al govern que, en base a això, hagi fet un munt
d’eslògans però ben poques mesures efectives.
En aquest sentit, assenyala que el grup Demòcrata va demanar crear una comissió per
estudiar els problemes de contaminació a la Zona Fòrum, que encara no s’ha fet; com tampoc
no s’ha atès el prec del seu grup per parlar a la comissió de Drets Socials sobre els possibles
problemes de contaminació que poden afectar la ciutadania.
Finalment, assenyala que tampoc no els van fer arribar l’estudi sobre la qualitat de l’aigua de
les fonts del parc Antoni Santiburcio que el seu grup ha sol·licitat en reiterades ocasions.
Per acabar, assenyala que la definició de salut que fa l’OMS és el benestar físic, psicològic i
social, i fa notar que en l’informe no hi ha cap referència a l’àmbit social, i creu que caldria
incorporar-lo.
Tanca la seva intervenció repetint que a Barcelona hi ha un risc de pobresa del 22,5%,
mentre el govern acaba el mandant anunciant retallades en l’àmbit social.
La Sra. Andrés també agraeix a la tinenta d’Alcaldia la presentació d’aquest informe i la feina
feta per l’Agència de Salut en l’elaboració d’aquest estudi, un dels més apreciats i valuosos
que fa aquest ajuntament des de fa trenta-un anys, que s’elabora de manera seqüencial i
seriada.
Posa de manifest que els indicadors que aporta l’informe revelen que hi ha moltes polítiques
per treballar intensament i prioritària, ja que afecten directament les condicions de vida de la
ciutadania. Entre aquests aspectes esmenta l’habitatge i, per tant, es felicita per la notícia
que els ha donat l’alcaldessa en començar; i remarca que també té una gran repercussió en
la salut mental el fet de tenir feina o no, treballar en bones condicions i poder portar una vida
digna i saludable.
En conseqüència, confirma que cal incidir molt en la promoció econòmica i en matèria
d’inversió a fi de garantir llocs de treball dignes que facilitin una bona salut psíquica. En
aquest sentit, adverteix que també cal un reforç dels serveis de salut mental, que ja eren
deficitaris abans de conèixer els indicadors actuals; i, per tant, un govern que tingui en
compte la salut mental com una prioritat.
Diu que els preocupa molt la constatació de l’augment de les malalties de transmissió sexual,
i del VIH –un 4% d’ençà del 2016–, i que sembla que respon a una abaixada de la guàrdia en
les mesures de prevenció. Per tant, apunta que cal informació i millora de la diagnosi.
Igualment, constata la importància de les dades sobre contaminació, tant atmosfèrica com
acústica, i subratlla que aquesta darrera supera, de dia, un 56% dels nivells permesos i un
70% en hores nocturnes. Així doncs, insisteix que cal treballar la regulació de les emissions
sonores en benefici d’unes condicions de vida més saludables.
El Sr. Villagrasa també valora molt positivament aquest informe anual, però recorda que les
competències en matèria de salut i de sanitat depenen bàsicament del govern de la
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Generalitat i, per tant, insten al govern municipal a exigir els equipaments sanitaris que
calen, entre els quals alguns CAP, i que continuï treballant per millorar la reducció de les
llistes d’espera.
Observa que, en aquest sentit, les dades demostren que cal molta feina en matèria de
prevenció, informació i acompanyament, sobretot de la població més jove. Apunta que seria
positiu fomentar la pràctica esportiva i consolidar els bons hàbits de vida, que tal com afirma
l’informe és el millor mètode preventiu per a una bona qualitat de vida.
Pel que fa a la població jove, entre disset i divuit anys, consideren que s’ha de prioritzar la
prevenció del consum de drogues, especialment de cànnabis; i justifica aquesta observació
perquè, en molts casos, hi ha qui banalitza els clubs cannàbics com si en realitat fossin un
servei més de la ciutat. Altrament, l’informe adverteix dels resultats perniciosos de l’ús i abús
del cànnabis.
Destaca l’increment de les malalties de transmissió sexual, i també especialment entre els i
les joves, cosa que denota que cal fer molta tasca pedagògica en col·legis, instituts i centres
educatius.
Posa de manifest que també genera certa preocupació l’augment de casos de tuberculosi a la
ciutat, que segons consta en l’informe és més freqüent entre la població immigrant, sobretot
a Ciutat Vella i a Nou Barris. Confirma que fa anys que es considerava una malaltia superada,
però que ara té una afectació no desitjada a la ciutat. En aquest sentit, consideren que s’ha
de treballar amb els grups de persones immigrants per ajudar-les, d’entrada, a la curació,
però també per frenar la propagació de la malaltia entre la població.
Recorda que, quant a salut i qualitat de vida, aquest govern té un compte pendent amb els
treballadors i treballadores del servei de dependència, que confia que resolgui pel bé dels
treballadors i per les persones usuàries.
La Sra. Ortiz, després d’agrair les aportacions, fa un parell d’aclariments; així, quant al VIH,
indica que la tendència és pràcticament estable, i que l’increment s’ha produït en altres
malalties de transmissió sexual.
Observa que el grup de Ciutadans s’ha mostrat molt preocupat per l’exclusió social, i li
recorda que Barcelona és líder en l’Estat en inversió social; han implementat un pla de barris
per reduir les desigualtats, i el pla de salut mental compta amb un 92% de mesures en
marxa.
Per tant, diu a la Sra. Barceló que si tant els preocupa això, no poden entendre com és que
Ciutadans sigui la formació que més boicoteja les polítiques de mobilitat sostenible com les de
reducció de les desigualtats com en el cas de la implantació del salari mínim de ciutat.
Per acabar, demana al grup de Ciutadans més coherència amb allò que diu que defensa i amb
allò que fa.
La Sra. Barceló replica a la Sra. Ortiz, que assegura que inverteixen molt, i fa dos anys hi
havia un 14% de risc de pobresa, i ara ha augmentat al 22,5%, el problema és que
inverteixen malament.
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2. Aportacions de la Comissió no permanent d’estudi sobre les diferents solucions
urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge.
La Sra. Sanz presenta l’informe de conclusions de la comissió que es va crear per analitzar les
diferents solucions urbanístiques a la problemàtica d’habitatge que viu la ciutat, i incorporar
reflexions de diverses persones expertes i professionals que puguin contribuir a valorar
quines opcions en matèria legal tenen sobre la taula per poder tirar endavant.
Destaca que en el marc de la comissió s’ha produït un acord, que ha rebut un ampli suport
del Plenari, de manera que els satisfà poder anunciar que ja és efectiva la modificació de PGM
per destinar el 30% de les noves promocions a habitatge protegit, publicada des del dia 14 de
desembre.
Constata que aquesta mesura ha estat pionera en tot l’Estat, que converteix Barcelona en
referent pel que fa al dret a l’habitatge, que comporta fer créixer el parc d’habitatge
assequible en aproximadament tres-cents trenta pisos anualment, repartits per tota la ciutat,
i als quals podrà accedir el 75% de la població. Afegeix que la mesura neix de l’impuls
d’entitats com la FAVB, la PAH, l’Observatori Desc, BTS i el sindicat de Llogaters, a totes les
quals reitera novament l’agraïment públic per la tasca desenvolupada. Fa extensiu l’agraïment
al personal tècnic municipal i als grups polítics que hi han donat suport.
Igualment, agraeix l’esforç de tothom qui ha participat en la comissió, els ponents, la
presidència, els grups municipals, i totes les persones que hi han dedicat moltes hores perquè
aquesta comissió pogués demostrar quines són les actuacions que es poden desenvolupar a la
ciutat en matèria d’habitatge.
Remarca que és fonamental poder disposar d’espais de reflexió com aquesta comissió en què
puguin participar diferents actors i aportar opinions i propostes, i confirma que tots hi han
après coses i n’hi han pogut promoure, així com analitzar què poden fer amb les
competències municipals i allò que és competència de la resta d’administracions, Generalitat i
Estat, i que com a ajuntament volen exigir-los.
Reconeix, però, que en la comissió no hi ha pogut participar tothom qui tenia alguna cosa a
dir en matèria d’habitatge, i tot i que els grups han pogut convocar qui consideraven que
podia portar-hi plantejaments interessants, diu que cal continuar disposant d’espais oberts a
la participació i la reflexió a fi d’incorporar el màxim nombre de veus.
Comenta, seguidament, que una de les conclusions importants de la comissió és que aquest
ajuntament havia de fer moltes més coses de les que fa, i es posava de manifest que,
històricament, l’ajuntament de Barcelona podia anar més enllà i no ho estava fent.
Tanmateix, confirma que s’ha demostrat que s’estan impulsant mesures innovadores, deixant
clar que era essencial que també les assumissin altres administracions competents directes
en matèria d’habitatge, com són la Generalitat i l’Estat.
Afegeix que han de poder disposar, doncs, d’un espai de reflexió conjunt amb aquestes altres
administracions, que han estat les grans absents d’aquesta comissió.
Destaca, entre les mesures proposades i que ja s’estan tirant endavant, la reducció del
termini de concessió de les llicències, la modificació de les densitats de l’habitatge protegit, el
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foment de l’operador metropolità d’habitatge, repensar el 22 incorporant una proposta
d’augmentar l’habitatge protegit de lloguer a l’àmbit, o actualitzar el sector de la Marina. I
afegeix que també hi ha altres mesures que no són directament competència municipal i que
es recullen en l’informe, que tenen molta repercussió a la ciutat, com ara incrementar els
recursos, millorar el finançament, recuperar els ajuts de la promoció d’habitatge protegit,
obtenir major inversió per part de la Generalitat, promoure i incidir perquè la durada de la
qualificació d’habitatge protegit sigui indefinida, tant si depèn del sector públic com si no;
assenyala que també es pretén tirar endavant mesures complementàries socioeconòmiques
per millorar la capacitat adquisitiva, i altres que tenen molt a veure amb l’accés a l’habitatge i
amb la millora dels barris, entre les quals el foment del transport públic o infraestructures.
Remarca que tots els grups que formen part del Plenari també en formen d’alguna de les tres
administracions amb competències en habitatge, i confia que entre totes podran donar
resposta al problema de l’accés a l’habitatge i coresponsabilitzar-se de les obligacions de
cadascuna de les administracions. En aquest sentit, destaca que es proposa un gran pacte per
tirar endavant l’acord pel dret a l’habitatge, que consideren que ha de tenir abast de país i
que no només sigui impulsat a Barcelona; necessiten que tothom faci la feina que li pertoca
en aquesta direcció per evitar, per exemple, subhastes d’habitatges, retallades en inversió; o,
com avui s’ha anunciat després de la reunió de l’alcaldessa amb el president del govern de
l’Estat, treballar per fer efectiva la limitació dels preus dels lloguers.
El Sr. Blanco agraeix a l’alcaldessa que no hagi cedit enfront dels qui volen trencar el normal
funcionament de les institucions democràtiques, ja que això els permet parlar d’assumptes
tan importants, fonamentals i estratègics com l’habitatge.
Dit això, considera pertinent que es presentin al Plenari les aportacions sobre política
d’habitatge que s’han debatut en la comissió, atès que són imprescindibles. Subratlla que les
polítiques d’habitatge són estratègiques per a Barcelona i seran fonamentals els propers
anys; i aquest ajuntament ha de tenir en compte que l’habitatge serà un dels eixos principals
de l’acció municipal, per a la qual cosa cal consens polític i amb tots els agents socials i
econòmics per definir noves polítiques d’habitatge.
Observa que estan en un període de transició, que Espanya tenia un model propi de polítiques
d’habitatge que es va mantenir durant quaranta anys, d’ençà que el 1968 que es va aprovar
el reglament de la llei d’habitatges de protecció oficial, vigent fins al 2008, any en què va
esclatar la crisi econòmica i que trenca amb les polítiques d’habitatge. Precisa, doncs, que la
crisi va acabar amb el vell model, però constata que encara no han estat capaços de
substituir-lo, tot i que estan en procés; i, mentrestant, els municipis han de saber aplicar
mesures adreçades a la consolidació del nou model que s’haurà d’implantar, tard o d’hora, a
tota Espanya. Apunta que per fer-ho és indispensable el consens polític, i que es tracta
d’idees que requereixen ser pensades a llarg termini; i afegeix que també cal el consens amb
el sector privat, que aquest govern municipal no ha estat capaç d’aconseguir.
Reconeix que cal experimentar amb
n’hauran de prendre exemple ja que
Adverteix, però, que no es tracta de
mesures que hagin demostrat realment

noves mesures, com fan altres països, dels quals
tenen polítiques avançades en matèria d’habitatge.
copiar allò que fan, sinó per aplicar únicament les
la seva eficàcia en contextos comparables al d’aquí.
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Per tant, constata que la feina no s’acaba amb les conclusions d’aquesta comissió i que és
necessari continuar treballant per assolir consensos en col·laboració amb experts i amb els
operadors públics i també amb els privats, ja que la seva complicitat és necessària per tirar
endavant i consolidar un nou model de polítiques públiques d’habitatge.
El Sr. Mòdol es felicita per haver aconseguit aquest document de consens i molt valuós com a
guió de les polítiques d’habitatge que aquest ajuntament pot tirar endavant. Això no obstant,
es pregunta per què ha calgut esperar al final del mandat per tenir un criteri clar sobre allò
que cal fer en matèria d’habitatge; i confirma que ha estat necessari que el grup del PSC
planteges la creació d’una comissió perquè s’escoltessin les veus expertes i s’establissin unes
línies clares. Insisteix a qüestionar, però, si realment calia esperar tant.
Altrament, mostra el seu convenciment que no era necessari esperar, que la reflexió s’hauria
pogut fer molt abans i, de ben segur, a dia d’avui la situació de l’habitatge seria molt diferent
i, per exemple, no hi hauria vuitanta-dos solars municipals buits, no s’hauria retallat
habitatge a la plaça de les Glòries, no s’hauria fet un conflicte de la qüestió de la reserva del
30% en les noves promocions d’habitatge, més aviat simbòlica, i no s’hauria posat en peu de
guerra el sector per una qüestió que és pràcticament impossible que pugui assumir aquesta
administració.
Acaba la seva intervenció repetint que celebren l’existència d’aquest document, i agraint la
col·laboració de tots els grups polítics, i assegura que ha estat un plaer poder presidir aquesta
comissió tot i que lamenta que hagi arribat tan tard, però entén que servirà per a qui d’aquí
alguns mesos governi la ciutat, que ja no tindrà excuses per assumir polítiques d’habitatge
perquè tindrà la feina feta.
El Sr. Villagrasa assenyala que aquesta comissió no permanent d’estudi sobre diferents
solucions urbanístiques en matèria d’habitatge pot haver estat una gran oportunitat per
millorar la proposta del govern en aquest àmbit.
Tanmateix, constata que la comissió hauria tingut sentit si s’hagués fet abans de l’aprovació
de la reserva del 30% per a habitatge social en les noves promocions, i l’afectació de tota la
ciutat a la possibilitat de tanteig i retracte d’aquest ajuntament proposada, la legalitat de la
qual molts compareixents, també el grup del PP, posaven en dubte.
Quant a les conclusions de la comissió, ressalta que els compareixents van fer unes
intervencions de gran interès; constata que bona part d’aquests compareixents no acabaven
de veure amb bons ulls la proposta aprovada de la reserva del 30%, ni el tanteig i retracte.
Igualment, també consideraven que era una oportunitat perduda, ja que l’afectació de
l’aplicació real i efectiva sobre la proposta del govern és nul·la. I afegeix que posar París com
a exemple pel que fa a aquesta reserva no és el més encertat, ja que la realitat és que en
aquella ciutat s’està expulsant la classe mitjana del centre de la ciutat perquè només hi poden
adquirir un habitatge els qui tenen dret a un habitatge social i els qui poden pagar un preu
elevat.
Finalment, constata que avui no aproven res, tan sols debaten un document de conclusions
d’una comissió que va ser més que res un fòrum de conferències, i que ha servit de coartada
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al govern per afirmar que ha escoltat el sector i per tapar el fracàs de les seves polítiques
d’habitatge.
Conclou, per tant, que han estat excel·lents les aportacions fetes pels experts, i molt mal
aprofitades pel govern.
La Sra. Sanz agraeix les aportacions dels grups, i reitera l’agraïment per la feina feta.
Remarca que Barcelona disposa d’un Pla per al Dret a l’Habitatge molt complet, i que també
compta amb un gran consens de moltes actuacions per desenvolupar i més de quatre mil
habitatges en marxa, i la reserva del 30%, una mesura pionera que implica molts recursos en
habitatge.
PART DECISÒRIA / EXECUTIVA
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
3. Restar assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any 2017.
El Sr. Pisarello indica que un any més el Consell Tributari presenta la seva memòria
d’activitats al Plenari del Consell Municipal, i aprofita per felicitar-lo pel recent aniversari i
expressar la satisfacció del govern municipal per la tasca que desenvolupa sota la presidència
del Dr. Tomàs Font. Reconeix que les dades són excel·lents, tant en la baixa del nombre de
recursos com en la duplicació d’informes emesos. I celebra, sobretot, que el 90% de les
resolucions del Consell coincideixen amb el sentit expressat inicialment per l’Institut Municipal
d’Hisenda.
La Sra. Mejías també agraeix al Consell Tributari la presentació de la memòria del 2017 sobre
la seva tasca d’assessorament sobre els ingressos tributaris d’aquest ajuntament.
Confirma que la memòria conté dades molt interessants, i addueix que el baix nombre de
recursos presentats no és important per ell mateix, sinó perquè manifesta el desconeixement
que tenen molts ciutadans de la tasca que fa aquest consell.
Precisa que la memòria planteja l’aspecte de les pèrdues en la recaptació de les plusvàlues,
que és l’impost més conflictiu per a aquesta administració, i en la mateixa memòria
s’estableixen els mecanismes i itineraris per poder sol·licitar la devolució de l’impost de les
plusvàlues a pèrdues, que el govern ha ignorat sistemàticament pel que fa als pressupostos i
als seus efectes en la recaptació.
Afegeix que també hi consta un seguiment dels recursos presentats en referència a l’IBI i
l’IAE, arran, sobretot, de la modificació cadastral.
Finalment, expressa la consideració que caldria donar més publicitat entre la ciutadania de la
tasca del Consell Tributari.
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La Sra. Ballarín lamenta que la memòria del Consell Tributari no s’hagi presentat
acompanyant el projecte d’ordenances fiscals del 2019, i entén que això contribueix al
trencament de la normalitat.
Això no obstant, felicita el Consell per garantir els drets dels contribuents i la seva
independència respecte al govern i l’administració municipal, tal com demostra el fet que
s’hagin estimat parcialment 74 dels 304 recursos rebuts. Igualment, celebra la dotzena
trobada d’òrgans tributaris municipals que va tenir lloc el 2017, en què no només van fer de
bons amfitrions, sinó que van saber establir una reunió del més alt nivell.
Finalment, destaca la contribució del Consell Tributari en solucionar els problemes que genera
l’impost de plusvàlues, així com el rigor amb què aborda temes nous, com és el cas de
l’informe que ha emès sobre vehicles de mobilitat personal.
El Sr. Mulleras agraeix també la presentació d’aquesta memòria al Consell Tributari.
Dit això, posa de manifest que enguany tampoc no hi hauran ordenances fiscals, la proposta
de les quals hauria d’haver coincidit amb la presentació d’aquesta memòria; així com també
sembla que no es presentarà el pressupost de l’any vinent, probablement per la incapacitat
del govern municipal per arribar a acords polítics per a unes de les eines de gestió més
importants d’aquesta administració. En aquest sentit, remarca que les ordenances fiscals
permeten ingressar 1.300 milions d’euros, gairebé la meitat dels 2.700 milions d’euros de
pressupost municipal.
Fa notar que aquesta memòria del Consell Tributari palesa, amb els 305 recursos que s’han
presentat, que la queixa predominant dels barcelonins és sobre l’elevada fiscalitat municipal, i
que fa de Barcelona la ciutat més cara d’Espanya.
S’acorda l’assabentament de la Memòria del Consell Tributari.
4. (F-1808) Autoritzar a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) la formalització d’un
préstec col·lectiu a llarg termini pel sistema crowdlending per un import màxim de
300.000,00 euros, d’acord amb les condicions annexes, i destinat a la instal·lació de dues
plaques fotovoltaiques en dos edificis municipals de Ciutat Vella i Nou Barris respectivament.
El Sr. Badia explica que amb aquesta autorització es formalitza el mecanisme de finançament
de projectes de generació fotovoltaica mitjançant una emissió de deute, amb la finalitat de
donar seguretat a les inversions ciutadanes que es puguin produir; i, per tant, s’autoritza
aquest endeutament a Tersa.
El Sr. Alonso diu que el seu grup està a favor de la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de
les energies renovables en general, de generació local, de proximitat al consumidor.
Destaca que, en aquest cas, l’aspecte més nou és el sistema crowdlending, i diu que estaran
molt atents a la gestió.
La Sra. Ballarín confirma que el seu grup està a favor del model; i aprofita per destacar que la
mesura de govern presentada el 2017 sobre energia solar preveia finançament privat, i dotze
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milions d’euros de finançament públic, en els quals estava inclosa la placa solar de l’Ateneu
de Nou Barris, que justament ara es vol instal·lar amb finançament privat.
Consideren, per tant, que aquest canvi és conseqüència de les retallades que es veu obligat a
fer el govern de la ciutat.
Afegeix que discrepen amb què es tracta de conscienciar la ciutadania perquè posi diners per
finançar les plaques, i entenen que si realment volen fer aquesta conscienciació caldria més
que tres-cents mil euros i dues plaques, i establir una mesura molt més ambiciosa.
El Sr. Mulleras afirma que el seu grup també està a favor de la implantació de plaques
fotovoltaiques i de l’aposta per aquest tipus d’energia també en els edificis municipals.
Observa, però, que no estan votant aquesta qüestió sinó el finançament d’aquesta
implantació de plaques.
Diu que el seu grup continua sense entendre la raó d’aquest tipus de finançament, que
implica dues plaques fotovoltaiques en dos edificis municipals, perquè entenen que Tersa ho
podria gestionar directament; no comprenen el sistema de crowdlending que es vol imposar.
Manifesta que, atès que també van plantejar aquesta qüestió en comissió i que no els han
proporcionat cap nova informació, mantenen el posicionament que hi van expressar i faran,
novament, una abstenció.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
5. (2018/610) Aprovar l’expedient 2018/610 de reconeixement de crèdit per un import de
60.902,04 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’Autoritat
Portuària de Barcelona, amb CIF Q0867012G i no reconegudes en l’exercici que li
corresponien. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
60.902,04 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a
favor de l’Autoritat Portuària de Barcelona amb CIF Q0867012G.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i
Villagrasa.
6. (EM 2018-12/15) Prendre raó dels acords de la Junta General ordinària i extraordinària de
la societat Fira 2000, SA, de 29 de juny de 2018, relatius a la reducció de capital social, per
import de 92.054.297,66 euros, mitjançant l’amortització i consegüent anul·lació d’accions,
de les quals 36.728 accions, de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, dels números
575.480 a la 585.585, de la 632.461 a la 645.771 i de la 676.611 a la 689.921 corresponen a
l’Ajuntament de Barcelona, així com la consegüent renumeració de les accions resultants, de
manera que es reassignen a l’Ajuntament de Barcelona 133.213 accions de 601,01 euros de
valor nominal cadascuna, dels números 76.199 a 209.411, ambdues inclusivament. Autoritzar
la modificació de l’article 6 dels estatuts de Fira 2000, SA, relatiu al capital social, per tal
d’adequar-lo a l’import resultant de les operacions aprovades. Facultar el representant de
l’Ajuntament de Barcelona en la Junta General d’accionistes de Fira 2000, SA per a que pugui
efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord.
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El Sr. Pisarello indica que la Fira es finança mitjançant ampliacions de capital, i que les
successives ampliacions dels socis han fet que el patrimoni real estigui per sota de les dues
terceres parts del capital social, que està en el límit legal. Per tant, a fi d’equilibrar-lo, cal
reduir capital social, que ja ha estat acordat per la Generalitat el 26 de juny d’enguany, per la
Diputació el 28 d’agost, i ara procedeixen a fer-ho com a ajuntament.
La Sra. Mejías constata que Fira 2000 acumula un deute de més de cinc-cents vint milions
d’euros, fet que sumat al cànon baix que cobra pel lloguer a Fira de Barcelona dels terrenys
que ocupa comporta que les pèrdues s’acumulin any rere any, i que fa que s’hagi de formular
aquesta reducció de capital, una mesura a què obliga la llei de societats quan les pèrdues
sobrepassen uns límits determinats respecte al patrimoni net.
Per tant, atès que es tracta d’una operació obligada per llei, avança que el seu grup votarà a
favor.
La Sra. Ballarín observa que no es tracta d’un acord polític, que ja es va prendre el 2000,
quan es va constituir la societat Fira 2000, participada per la Generalitat, la Diputació, l’Àrea
Metropolitana, l’ajuntament de l’Hospitalet i la Cambra de Comerç. Així doncs, constata que
avui procedeixen a complir amb allò que estableix la llei de societats anònimes, que obliga a
fer una reducció de capital per restablir l’equilibri patrimonial, atès que en aquest cas s’han
anat acumulant pèrdues.
El Sr. Mulleras fa referència a què el 29 de juny la junta general d’accionistes de Fira 2000 va
acordar per unanimitat una reducció de capital de 92 milions d’euros per obligació legal; per
tant, ara aquest ajuntament ha de donar trasllat d’aquest acord.
Observa, però, que la qüestió no és si es tracta d’una obligació legal o no, que ho és, sinó per
què s’ha arribat a aquesta situació; i assenyala que la resposta és que durant aquests anys
Fira 2000 ha acumulat pèrdues per valor de 196 milions d’euros i, amb aquesta operació, es
traslladen directament les pèrdues a les institucions que formen part de la societat, ja que la
reducció de capital s’estableix per imputar les pèrdues.
Per tant, avança que faran una abstenció.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
7. (20180464) Donar conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci privat per
transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una societat d’economia
mixta”(“Plec de condicions”) i els seus annexes en els quals figuren: la modificació dels
Estatuts de l'HMB; el contracte per a la gestió de la construcció i promoció dels sòls d'HMB; el
contracte per a la gestió del parc d'habitatges de lloguer; el pacte d'accionistes. Facultar a la
societat HMB per procedir a la licitació i adjudicació del contracte per a la selecció del soci
privat, d’acord amb el “Plec de condicions”, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
Donar conformitat a la modificació d’Estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, que figura
com annex a aquest acord, i que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, que té com
objecte l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per a la incorporació d’un
soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit en els “Plecs de condicions”,
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precisant, així mateix, que la Junta d’accionistes podrà esmenar qualsevol defecte no
substancial que se susciti en la tramitació de la inscripció de la modificació en el Registre
Mercantil. Donar conformitat a l’ampliació del capital d’HMB que haurà d’acordar la seva Junta
d’accionistes, per un import màxim de 23.940.000 euros, d’acord amb el que preveu el “Plec
de condicions”. Facultar el primer tinent d’Alcaldia, per adoptar les resolucions necessàries i
per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i una
execució millor del present acord. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
a HMB.
El Sr. Montaner indica que presenten el plec de condicions per seleccionar el soci privat en
aquesta societat d’economia mixta, que és Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), operador
metropolità d’habitatge assequible, que actuarà juntament amb l’Àrea Metropolitana i aquest
ajuntament, i que obeeix a una de les cinquanta-nou actuacions essencials del Pla pel Dret a
l’Habitatge que és comptar amb un operador publicoprivat.
Indica que aquest operador pren model de les housing association europees i nordamericanes que, aquestes darreres dècades, han aconseguit fer habitatge assequible en
moltes ciutats.
Remarca que l’escala que s’afronta és metropolitana, que és la convé al problema de
l’habitatge, i serà exclusivament habitatge de lloguer assequible.
El Sr. Blanco posa de manifest que aquesta iniciativa compta amb alguns requisits
fonamentals per a les polítiques d’habitatge: ambició metropolitana, cooperació privada, i
l’objectiu fonamental de constituir un parc públic d’habitatge assequible permanent.
En conseqüència, diu que no volen posar traves per tirar endavant aquest projecte que, si té
èxit, serà estratègic i innovador, malgrat que amb un objectiu modest, que és la construcció
de 2.250 habitatges en un període de deu anys, un 0,3% del parc residencial total.
Finalment, insta al govern municipal a fer la licitació amb transparència i que tot el procés es
gestioni eficientment.
El Sr. Mòdol avança el vot favorable del seu grup a l’aprovació dels plecs de condicions que
per assolir aquest enfocament metropolità de l’habitatge, que ha de fer possible generar una
economia d’escala que permetrà abordar la problemàtica des d’una perspectiva que
ultrapassa estrictament l’habitatge, i que inclou la governança i el transport metropolitans.
Afegeix que aquesta economia d’escala, a més, els possibilita incrementar de 4.500
habitatges el parc metropolità, i confia que amb aquest operador els habitatges es podran
comptar novament per milers.
Remarca el fet que es tracta d’un operador mixt, i celebra que es col·labori amb el sector
privat a fi de ser més potents i donar una resposta de més abast que no només des de
l’administració pública.
El Sr. Fernández Díaz anuncia que el seu grup es mantindrà en l’abstenció expressada al llarg
de la tramitació d’aquest expedient, no perquè posin en qüestió la col·laboració
publicoprivada, sinó per diverses qüestions que ja han posat de manifest en altres ocasions.
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Entén que allò que queda clar és que aquest acord no posa fi a la constitució de l’operador
metropolità ja que continua sense seleccionar-se el soci privat; i es pregunten, atès que
Barcelona aporta el 50% del finançament públic d’aquesta empresa mixta, si també farà el
50% d’habitatge social. Consideren que això evidencia la frivolitat del discurs del govern
municipal, ja que si fos un altre qui promogués aquest acord està segur que avui llançarien
acusacions de privatització de la construcció d’habitatge públic a Barcelona. Altrament, atès
que es el govern qui ho fa, ho justifica amb l’argument que quan privatitza l’esquerra es diu
externalització.
El Sr. Montaner aclareix que l’aportació de l’ajuntament de Barcelona és del 25%,
essencialment sòl, que continuarà sent de titularitat pública perquè els habitatges seran de
lloguer.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa,
amb el nou redactat següent:
Donar conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci privat per transformar
Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una societat d’economia mixta”(“Plec de
condicions”),i els seus annexes en els quals figuren: la modificació dels Estatuts de l’HMB; el
contracte per a la gestió de la construcció i promoció dels sòls d’HMB; el contracte per a la
gestió del parc d’habitatges de lloguer; el pacte d’accionistes. Facultar a la societat HMB per
procedir a la licitació i adjudicació del contracte per a la selecció del soci privat, d’acord amb
el “Plec de condicions”, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal. Donar conformitat
a la modificació d’Estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, que figura com annex a
aquest acord, i que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, que té com objecte
l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per a la incorporació d’un soci privat,
com a conseqüència del procés de selecció definit en els “Plecs de condicions”, precisant, així
mateix, que la Junta d’accionistes podrà esmenar qualsevol defecte no substancial que se
susciti en la tramitació de la inscripció de la modificació en el Registre Mercantil. Donar
conformitat a l’ampliació del capital d’HMB que haurà d’acordar la seva Junta d’accionistes,
per un import màxim de 23.940.000 euros, d’acord amb el que preveu el “Plec de
condicions”. Autoritzar i disposar la despesa a favor d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA
“HMB” (NIF A67187609), amb càrrec al pressupost i a l’aplicació pressupostària indicats en
aquest document d’import de 10.590.908,29 euros per a l’exercici 2021, de 17.651.513,82
euros per a l’exercici 2023 i de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2025, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient, per a la subscripció i desemborsament de les accions
de la classe A representatives de la part que li correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona en
l’ampliació de capital que ha de portar a terme Habitatge Metròpolis Barcelona, SA. Facultar
el primer tinent d’Alcaldia, per adoptar les resolucions necessàries i per subscriure tots els
documents necessaris per a una concreció més adequada i una execució millor del present
acord. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a HMB.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
8. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a
soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els següents acords: Primer.- Nomenar l’Im.
Sr. Jordi Coronas i Martorell membre del Consell d’Administració de l’esmentada Societat, en
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substitució del Sr. Alfred Bosch i Pascual. Segon.- Establir que el termini de designació del
conseller que es nomena serà l’establert en els respectius Estatuts, sense perjudici de la
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar
indistintament el president i el Secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant
notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció
d’errors materials en cas necessari.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres.
Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la inscripció
en el Registre Mercantil.
9 Designar la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés representant de l’Ajuntament de Barcelona
al Ple del Consorci de la Zona Franca, en substitució del Sr. Alfred Bosch i Pascual.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres.
Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
10. (20180268) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Joaquim Maria Puyal i Ortiga
en reconeixement de les tasques realitzades, durant més de 40 anys, com a pioner de les
retransmissions de futbol en català; pel seu paper de referència cultural; per la seva capacitat
de treball en equip i de mestre de periodistes; i per la seva contribució a la promoció de
l’esport en general en promoure l’ètica de l’esport des de les seves narracions esportives.
La Sra. alcaldessa anuncia que els punts 10, 11, 12, 13 i 14 de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament.
El Sr. Asens assenyala que avui fa quaranta anys va ser un dia important per a la ràdio
catalana i per a la normalització del català en tots els àmbits de la societat; se sortia del llarg
túnel del franquisme, quan un jove Joaquim Maria Puyal va retransmetre el primer partit de
futbol en català, d’ençà del temps de la República, als micròfons de Ràdio Barcelona. I atesa
la seva llarga trajectòria en aquesta tasca, constata que és tota una institució.
Comenta que el català havia estat dècades silenciat a la ràdio i a la televisió, restant
circumscrit en l’àmbit privat, però fa quatre dècades, la retransmissió d’un partit del Barça
contra la Unión Deportiva Las Palmas va significar un gran canvi i l’inici d’una relació que
duraria anys, i que de ben segur molts dels presents en aquesta cambra també recorden.
Entén que parlar de Puyal és fer-ho d’una veu propera, familiar, compromesa, lúcida i
constant d’un narrador de la història del país. Així, diu que si Montalbán els va ensenyar que
narrar la idiosincràsia de presenciar un partit de futbol era també una manera d’explicar el
país i la seva gent, i Puyal ha seguit aquesta estela amb un estil inconfusible i vibrant,
retratant una societat canviant al llarg dels anys. Remarca que Puyal i els seus col·laboradors
han esdevingut un referent en la normalització de l’ús del català i han propiciat que diverses
generacions s’hagin apropat al món de l’esport. Per tant, consideren de justícia reconèixer el
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seu paper pioner en aquestes retransmissions, el seu valor de referent cultural i de renovador
del llenguatge esportiu, la seva capacitat de treballar en equip i com a mestre de periodistes.
Seguidament, es refereix a Assumpció Malagarriga com una de les principals impulsores de la
renovació dels programes educatius musicals de Barcelona i de Catalunya, erigint-se en una
professional valorada arreu del món i creant un llegat de valor incalculable. Recorda que el
1991 va ser nomenada cap de programes d’educació musical de l’Institut d’Educació Musical
de l’IMEB, i més tard es va encarregar durant quinze anys del servei educatiu de l’Auditori de
Barcelona.
Per tant, per aquestes i altres raons assenyala que també votaran favorablement a la
concessió d’aquesta medalla al Mèrit Cultural.
Pel que fa a Jorge Herralde posa en valor que ha contribuït a la incorporació de grans
novel·listes d’ençà que les primeres publicacions d’Anagrama van iniciar-se el 1969 i arriben a
gairebé a quatre mil a dia d’avui els títols que ha posat en circulació l’editorial. En
conseqüència, Herralde s’ha guanyat en aquests gairebé cinquanta anys el reconeixement
unànime del sector del llibre català i llatinoamericà.
Comenta que al llarg de la seva carrera Herralde ha posat en marxa diversos premis per
promocionar el talent, i ell mateix també ha rebut nombrosos reconeixements nacionals i
perifèrics.
Tot seguit fa referència a Maria Dolors Bonal, nascuda a Arbúcies el 1932, com una persona
amb una sòlida formació musical, reconeguda també a escala internacional, especialment en
la seva faceta de pedagoga que ha revolucionat l’ensenyament musical a Catalunya;
igualment, esmenta que va cofundar la coral Esquitx, el Secretariat de Corals Infantils,
l’escola de música l’Arc, i l’entitat cultural Xamfrà al Raval, entre altres iniciatives. Precisa que
ha apostat per un model centrat en la música com a eina educativa, fet que l’ha fet
mereixedora de reconeixements, entre els quals la concessió d’aquesta medalla d’Or al Mèrit
Cultural.
Finalment, se centra en la figura de Pere Portabella, que defineix com un agitador cultural,
incansable i inclassificable, productor i director de cinema, i una figura clau en la història de la
filmografia a Catalunya i un referent ineludible per entendre la cultura catalana de la segona
meitat del segle XX. Comenta que Portabella va començar a deixar empremta al món
cinematogràfic en el camp de la producció amb films tan remarcables com Viridiana, tot i que
la faceta per la qual més ha destacat ha estat la direcció, i les seves obres es caracteritzen
per la ruptura de codis i la constant recerca de noves formes d’expressió, que el situen a la
cruïlla entre l’avantguarda artística, la pràctica fílmica i l’activitat política en què es patent la
seva participació a la Caputxinada, l’Assemblea de Catalunya, o la seva etapa de senador per
Entesa dels Catalans.
En conseqüència, atesa la seva dilatada trajectòria cinematogràfica, el seu compromís cívic,
polític i cultural, i també per la seva contribució a l’enriquiment d’un llenguatge innovador que
ha influït en les generacions de cineastes catalans, el consideren mereixedor de la concessió
del més alt guardó de la ciutat.
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La Sra. Barceló enceta la seva intervenció referint-se a Joaquim Maria Puyal, que fa cinquanta
anys que va començar la seva activitat radiofònica, en què sobresurt la retransmissió de
partits de futbol en català, àmbit en què va ser pioner, i la transmissió a Catalunya Ràdio dels
partits del Barça d’ençà del 1985. Fa notar que va deixar la televisió per dedicar-se
exclusivament a la ràdio, que no ha deixat fins ara.
Diu que es queda amb la declaració que va fer en una entrevista, en què deia que a la vida
s’han de prendre decisions sobre allò que es vol fer malgrat que no sempre sigui fàcil.
Entrant en l’àmbit musical, que permet expressar i sentir emocions, esmenta la Sra.
Assumpció Malagarriga, que ensenyava als alumnes de treball social i educació social a
utilitzar la música com a eina pedagògica en els seus camps de treball. Remarca que la
música té un poder terapèutic innegable, i ha de ser clau en la formació educativa. Per tant,
expressa l’agraïment a la Sr. Malagarriga per apropar la música als infants i joves de la ciutat.
Continuant en el mateix àmbit, fa referència a Maria Dolors Bonal, qui diu que l’art és un foc
d’esperança per viure, per encomanar i arreglar el món. Destaca que el seu model musical ha
obtingut gran reconeixement com a eina educativa, i que ha estat desenvolupat en diverses
escoles dels barris de la ciutat. Constata que per a la Sra. Bonal és clau que la música arribi a
cada racó de la ciutat.
Seguidament fa referència a la medalla proposada per al Sr. Jorge Herralde per la seva
trajectòria en el món de l’edició, amb gran quantitat de títols editats que permeten viure el
passat, el present i el futur. Destaca, a més de la seva faceta d’editor i fundador i director de
l’editorial Anagrama, la d’escriptor; i constata que si Barcelona és una de les capitals de
l’edició al món, sens dubte que també ho deu a la seva contribució per fomentar l’edició tant
en català com en castellà.
Posa en relleu, igualment, els nombrosos reconeixements internacionals que ha rebut, entre
els quals estan convençuts que no hi pot faltar la Medalla d’Or de la ciutat.
Per acabar, esmenta Pere Portabella, director, guionista i productor de cinema, que entre el
1977 i el 1984 també va exercir com a polític, i que va aportar noves facetes al llenguatge
cinematogràfic, sovint amb to poètic i amb gran contingut social. I cita el seu discurs
d’investidura com a Doctor Honoris Causa per la UAB, on va dir que per pensar una pel·lícula
sempre necessitava posar-se davant d’un full en blanc, que és el camí més curt per arribar en
les millors condicions a la pantalla blanca i buida, ja que, de certa manera, és com treballar
en la mateixa pantalla. Recorda, també, que se li va concedir el premi Goya a la millor
pel·lícula documental el 2001.
Finalment, expressa en nom del seu grup el vot favorable a la concessió de totes les medalles
proposades.
El Sr. Collboni observa que atorgar quatre medalles al Mèrit Cultural, juntament amb una
Mèrit Esportiu en un mateix Plenari és un reconeixement que palesa la importància de
cultura en la vida social barcelonina; i ho valora com una raó més per reflexionar sobre
paper que té la cultura a l’hora de definir el perfil d’una ciutat, la seva imatge global, i
manera com afronta els reptes quotidians.

al
la
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la
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Constata que mai no seran prou els recursos que es destinen als reconeixements que es fan a
la cultura; i, en aquests casos, en què es ret reconeixement a títol personal mai no s’ha
d’oblidar la trajectòria, l’impacte i la grandesa social de les persones guardonades.
Destaca que la cultura és un contenidor molt generós, i fins i tot la medalla al Mèrit Esportiu
que s’atorga a Joaquim Maria Puyal també podria ser una medalla al Mèrit Cultural, i no
només perquè el foment de l’esport i la promoció esportiva és cultura, sinó perquè el mestre
Puyal és, sobretot, l’iniciador el 1976 de les retransmissions dels partits de futbol en català en
el programa de Ràdio Barcelona Futbol en català. Posa en valor que la seva tasca de
recuperació i de creació d’un llenguatge específic per a les retransmissions dels partits, de les
jugades i les tècniques del futbol significa una aportació cultural molt important, a més de la
seva tasca periodística a la ràdio i a la televisió.
Assenyala que també s’atorga una medalla a Assumpció Malagarriga pel seu paper en
l’educació musical, desenvolupat entre altres llocs al Conservatori Superior de Música de
Barcelona i com a cap de programació d’educació musical de l’IMEB. Destaca que Barcelona
ha tingut l’honor de comptar amb ella per impulsar el projecte Cantates a les escoles
municipals, i el projecte Cantània a l’Auditori, en què han participat més de quaranta mil
infants.
Per tant, remarca que la ciutat li vol tornar una mica d’allò que ella li ha donat atorgant-li
aquesta medalla més que merescuda. I afirma que si volen una ciutat que practiqui i estimi la
música calen persones com ella.
També en l’àmbit musical cal Maria Dolors Bonal, creadora de la coral Esquitx, del Secretariat
de Corals, de l’escola de música l’Arc i l’entitat Raval Xamfrà. Confirma que també és una
personal clau a la ciutat en l’àmbit de la pedagogia musical, impulsant l’educació musical des
dels barris i les escoles, les entitats, especialment amb la fundació Tot Raval, i conjuga amb
la seva activitat amb alguns dels valors més importants de Barcelona com a ciutat educadora,
de cultura, de proximitat, de participació i integradora, que projecta amb especial atenció
amb capacitats diverses.
I de la música, fa avinent que han de passar també a les arts audiovisuals amb Pere
Portabella, activista cultural en ple franquisme, productor de pel·lícules tan transcendentals
com Viridiana de Buñuel, i com a director de El Pont de Varsòvia o al més recent El silenci
abans de Bach. Remarca que Portabella ha estat un dels grans artífexs de la modernitat al
cinema i la cultura catalana.
Assenyala que Pere Portabella té tots els premis que un artista com ell mereix, entre els quals
la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema o el Gaudí, però avui estan convençuts
que la medalla de la ciutat, de la Barcelona transgressora, creadora, innovadora i moderna
que tant li deu, serà ben rebuda.
Finalment, manifesta la satisfacció del seu grup per la concessió de la medalla al Mèrit
Cultural a Jorge Herralde, amb una trajectòria de cinquanta anys al capdavant Anagrama que
bé s’ho mereix.
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Conclou que Barcelona és música, ràdio, cinema, però sobretot és literatura, una ciutat de
llibres per l’esforç i l’empenta de persones com Herralde que ha donat a conèixer a la ciutat
escriptors i escriptores, i a ell li deuen poder disposar de les obres de molts dels autors més
rellevants del segle XX. Diu que Anagrama vol dir Barcelona perquè porta el nom de la ciutat
arreu, i agraeix al seu fundador la promoció de la literatura, la creació de premis per
promocionar el talent literari des de la seva ciutat i a la qual ha donat tant.
El Sr. Fernández Díaz comença la seva intervenció destacant que amb la medalla que s’atorga
a Joaquim Maria Puyal reten homenatge a un dels professionals més populars, prestigiosos i
reconeguts no només en el món radiofònic català sinó també en el periodisme espanyol, fet
que demostren els quatre Premis Ondas que ha rebut al llarg de la seva trajectòria
professional, que ha conclòs recentment en l’àmbit de la retransmissió de partits de futbol.
Comenta que d’ençà dels seus inicis a Ràdio Barcelona i posteriorment a Catalunya Ràdio ha
radiat més de dos mil partits, primer en castellà i des del 1976 en català, sent pioner a ferho, i algunes de les seves expressions com “orsai”, “més i més”, “Urruti t’estimo!”, o “Don
Andrés”, i malgrat que alguns puguin trobar a faltar expressions periques, aquestes ja formen
part de l’imaginari col·lectiu.
Afegeix que la popularitat i el prestigi de Puyal es deu tant a la seva tasca radiofònica com,
també, a la seva presència a la televisió, un mitjà on ha dirigit i presentat diversos
programes, tant a TVE com a TV3. Destaca que ha estat definit com a mestre de periodistes,
atès el gran nombre de professionals als quals ha donat la seva primera oportunitat; alhora
que també esmenta la seva trajectòria en l’àmbit universitari i la recerca en teoria de la
comunicació.
Apunta que Assumpció Malagarriga és una de les principals impulsores dels programes
educatius musicals municipals, tant a Barcelona com a Catalunya, que s’han convertit en un
referent obligat. Destaca la seva faceta de mestra de música a Barcelona, en els àmbits de
l’educació infantil, primària i secundària, també ha fet escoles de música en l’àmbit
universitari, ha dirigit corals, ha fet formació, i també gestió durant deu anys a l’IMEB i
quinze al servei educatiu de l’Auditori. Posa en valor que gràcies a la seva dedicació
professional i personal, i al fet que ha sabut transformar la seva experiència en protocols, ha
configurat projectes educatius musicals amb una filosofia pròpia, que s’han aplicat amb molt
d’èxit a Barcelona, entre els quals esmenta Cantates, Cantània o Òpera a Secundària. I
remarca que Assumpció Malagarriga sempre ha tingut en compte a l’hora de desenvolupar un
projecte l’entorn cultural i social, la percepció de les necessitats educatives musicals, i la
implantació d’una metodologia clara a partir d'un treball intuïtiu, però rigorós i detallat, que
ha desembocat en projectes educatius sòlids i pioners.
Seguidament, fa referència a la proposta d’atorgar la medalla de la ciutat a Jorge Herralde,
editor i constructor de bona part de la memòria sentimental de barcelonins i barcelonines com
a lectors; i que en el recent homenatge que li van retre el juny passat els editors, autors,
agents literaris, llibreters i estudiants el van qualificar com l’enginyer editor. Destaca que se’l
considera un dels millors editors literaris del món, tal com demostra la infinitud de guardons i
reconeixements que ha rebut al llarg de la seva vida, i l’editorial que fa fundar, Anagrama,
compta a dia d’avui amb un catàleg amb prop de quatre mil títols.
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Afegeix que ha estat i és amic de grans escriptors i intel·lectuals, i es va guanyar els drets de
publicació a còpia d’honradesa i fiabilitat.
Esmenta, tot seguit, Maria Dolors Bonal, de la qual destaca el seu compromís amb la música
com a eina d’interpretació i transformació social, a una vida professional dedicada a la
pedagogia musical, amb una visió clara de renovació i un marcat accent social. També fa
referència a què va fundar el 1967 l’escola l’Arc, i el 2004 Raval Xamfrà, de música i escena,
per a la inclusió social al barri del Raval; alhora que també és fundadora de la coral Esquitx i
del secretariat de Corals.
La defineix com a apassionada i crítica, i una de les personalitats del sector musical que han
dedicat la seva vida professional prioritàriament a la pedagogia i que han contribuït a fer
avançar l’ensenyament musical a Catalunya en qualsevol dels seus àmbits. Destaca,
igualment, la seva voluntat per educar mitjançant la música, que empra com una eina per
educar l’estètica i la sensibilitat que han d’inspirar les noves generacions de músics.
Finalment, glossa la figura de Pere Portabella, en les seves facetes de director, productor i
guionista de cinema i, també, de polític, que el fan, sens dubte, una de les personalitats més
notables de la cultura catalana, i en la qual s’uneixen cinema i art, i remarca que algunes de
les seves obres formen part del fons permanent del MOMA i de la Fundació Thyssen.
Comenta que com a cineasta, i amb un estil experimental, va cercar nous llenguatges
cinematogràfics, sempre amb contingut social; i destaca que durant més de cinquanta anys
ha tingut una presència important en l’àmbit del cinema del país, tot i que com ell mateix
reconeix ha viscut aliè a una indústria del cinema que mai no l’ha considerat un dels seus.
Assenyala que amb la seva productora Films 59 va impulsar algunes de les obres més
emblemàtiques del cinema espanyol; i en el seu vessant polític va ser un gran defensor
durant els anys seixanta de les llibertats democràtiques individuals i col·lectives inherents a
un estat de dret, i va ser un dels responsables d’organitzar el viatge de retorn del president
Tarradellas, i del director Luis Buñuel. Afegeix que va ser triat senador en les primeres
eleccions democràtiques, i aprofita per recordar que va participar en la comissió redactora de
la Constitució.
Per acabar, confirma que el seu grup votarà favorablement totes les propostes de concessió
de les medalles de la ciutat.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
11. (2018/667) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Assumpció Malagarriga
Rovira per la seva tasca en la difusió del coneixement i l’educació musical de la ciutat,
contribuint a incrementar el prestigi internacional de la ciutat com a capital cultural i
educativa.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
12. (2018/668) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jorge Herralde Grau pel seu
paper decisiu en fer de Barcelona una de les capitals editorials del món i per l’innegable
enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat.
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S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
13. (2018/669) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Maria Dolors Bonal i de
Falgàs pel seu compromís amb l’ús de la música com a eina d’interpretació i transformació
social, fugint d’uns cànons limitadors i obrint les disciplines artístiques musicals i d’arts
escèniques a un ampli ventall de la societat.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
14. (2018/670) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Pere Portabella i Ràfols pel seu
compromís cívic, polític i cultural, així com per la creació d’un llenguatge innovador que ha
influït en generacions senceres de cineastes catalans.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
15. (860/2018) Aprovar la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de
Barcelona integrada per la relació de llocs de treball i la de les seves dotacions (annexos 1 i
2). Iniciar els treballs de valoració dels llocs de treball incorporats a la mateixa, de manera
immediata, amb la mesa general de negociació, i d’acord amb el calendari que consta a
l’annex 5. Aprovar les taules retributives i les categories vigents amb l’objectiu de garantir
l’estabilitat del personal i la gestió de recursos humans que requereix el normal funcionament
de l’administració (annexos 3 i 4), de manera provisional mentre es realitza la valoració de
llocs de treball. Instar els ens adherits a l’Acord de Condicions de Treball i Conveni Col·lectiu
de l’Ajuntament de Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin en el seus
respectius òrgans de govern, en relació als apartats anteriors, per tal de garantir la seva
adopció i el manteniment del principi d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord
amb els seus estatuts. Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, acord que serà
eficaç a partir de l’endemà de la seva darrera publicació.
El Sr. Badia indica que es tracta de la proposta definitiva de la relació de llocs de treball
(RLT), que s’ha assolit amb l’acord dels delegats sindicals de la mesa general, i que dóna
compliment, també, a la sentència del SOM; i remarca que, juntament amb el Conveni, ha
suposat un gran acord del qual se’n poden felicitar tots plegats.
Recorda, tanmateix, que ara s’han de desenvolupar les eines de gestió de la RLT i les
valoracions dels llocs de treball, de manera que en el proper mandat es continuarà treballant
el desplegament.
El Sr. Alonso considera evident que l’ajuntament de Barcelona ha de disposar d’una relació de
llocs de treball, i que és una obligació legal. Confirma que el seu grup valora positivament
l’acord amb els representants dels treballadors, però diu que també els preocupa que la RLT
s’hagi hagut d’elaborar amb la pressió pel compliment d’una sentència judicial, i que de
l’acord s’hagi tret la valoració econòmica de la RLT i, per tant, assenyala que faran una
abstenció.
La Sra. Andrés anuncia el suport del seu grup a la relació preliminar de llocs de treball amb el
benentès que es tracta d’una fase inicial d’una RLT que s’ha de treballar molt encara.
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Valora positivament l’acord amb els membres de la mesa general, i aprofita per saludar la
representació sindical present avui en aquesta sessió plenària.
Remarca que per al seu grup és important la feina de valoració dels llocs de treball, i la
necessitat d’establir criteris i eines per facilitar-la a fi que respongui a la realitat de les
tasques que es desenvolupen en aquest ajuntament; alhora que també cal desenvolupar
reglamentàriament la gestió, o la redacció de l’estatut del directiu, entre més.
El Sr. Mulleras, també saluda els representants sindicals que els acompanyen, i confirma que
l’ajuntament de Barcelona necessita una relació de llocs de treball que contingui la descripció
dels llocs, el complement de destinació i l’específic, així com la manera de cobrir els llocs de
treball i quins requisits han de complir els funcionaris que hi accedeixen.
Reconeix que després d’aquesta aprovació de la RLT encara hi ha un període de trenta dies
perquè els sindicats, associacions i tècnics hi presentin al·legacions, i per aquest motiu el seu
grup vol esperar a veure quines són aquestes esmenes; i consideren que encara hi ha
mancances en aquesta RLT. En conseqüència, avança que de moment faran una abstenció.
El Sr. Badia agraeix els vots afirmatius i les abstencions en positiu.
Finalment, posa en valor la feina feta pels equips de recursos humans de l’Ajuntament i
també els fets per la part sindical ja que, en definitiva, la RLT és un èxit compartit que ha
implicat molta dedicació i esforç de totes les parts.
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.
16. (CO2018-12/18) Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci El Far, Centre
de treballs del Mar, en la sessió de 30 de març de 2017, relatiu a la seva dissolució i
liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el termini d’informació pública.
Dissoldre el Consorci El Far, Centre de treballs del Mar adscrit a l’Ajuntament de Barcelona,
un cop ratificada la dissolució per totes les entitats consorciades. Notificar el present acord a
les entitats consorciades.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
17. (849/18) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública de
l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la Direcció dels
Serveis Jurídics que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació;
incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona; publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal
(Seu electrònica).
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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18. (848/18) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del
Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per
acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la Cap del Departament de
Transversalitat de gènere que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació
definitiva; aprovar definitivament el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de
Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal
(Seu electrònica).
La Sra. Pérez es felicita per poder portar finalment a aprovació definitiva el Reglament
d’equitat de gènere de l’ajuntament de Barcelona, que compta amb vint-i-cinc articles
importants d’obligat compliment, entre els quals n’esmenta alguns com destinar un mínim de
l’1% del pressupost directe a igualtat, i del 5% a la resta d’actuacions d’equitat; igualment,
també inclouen garantir en l’estructura interna municipal quatre òrgans d’impuls de la
igualtat; clàusules de gènere en la contractació i la licitació de les empreses a fi d’avançar en
l’equitat; i obligar-se, com a ajuntament, a disposar d’un pressupost pensat amb equitat de
gènere; ajuts, subvencions, ordenances fiscals o els mateixos planejaments urbanístics, així
com elaborar informes d’impacte de gènere. Afegeix que també s’estableix l’obligatorietat
d’analitzar la bretxa salarial d’aquesta administració i corregir-la; implementar plans
d’igualtat de Recursos Humans; o comptar amb un sistema d’informació que incorpori la
perspectiva de gènere.
Destaca, doncs, que es tracta d’un reglament ambiciós, i precisa que no és el reglament d’un
govern sinó de la ciutat, cosa que ha estat possible gràcies a la participació i l’entusiasme del
Consell de Dones, de dones a títol personal, amb lideratge clar del departament de
Transversalitat de Gènere, i amb la concurrència dels sindicats i dels grups polítics que els ha
permès d’arribar fins aquí amb gairebé unanimitat gràcies a les prioritats majoritàries
d’avançar en l’equitat de gènere.
Considera que amb l’aprovació d’aquest reglament d’obligat compliment per a aquest
ajuntament es blinda la Barcelona antimasclista, i ho fa amb una majoria expressada en
comissió, conscients de representar una majoria social de la ciutat.
La Sra. Barceló agraeix la predisposició al diàleg de la regidora Pérez i del seu equip durant
tot el procés, així com també agraeix la incorporació de les seves esmenes; i també esmenta
la participació dels govern municipals que han precedit aquest.
Considera que és necessari disposar d’un reglament per a l’equitat de gènere, i aquest
ajuntament ha de fer el desplegament de les mesures que conté; alerta, doncs, que han de
continuar treballant molt perquè la igualtat sigui real i efectiva entre homes i dones; i
constata que calen més mesures per acabar amb la bretxa salarial, amb la feminització de la
pobresa, i assolir la conciliació de vida laboral i familiar.
Assenyala que per avançar per aquest camí no els queda més que dialogar i arribar a
consensos en aspectes que són essencials per a la ciutat i per al conjunt de les dones.
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La Sra. Andrés se suma als agraïments a la regidora, al seu equip tècnic i, sobretot, a les
entitats de dones i les dones que a títol particular han treballat en la redacció d’aquest
reglament.
Constata que aquest ajuntament ha estat pioner en fer una mirada transversal, i fa divuit
anys ho va ser també en endegar la lluita contra la violència de gènere, i l’abordatge del tràfic
d’éssers humans, i ara amb aquest reglament que obliga introduir transversalitat en la
igualtat de gènere en aquesta organització i en les polítiques que s’hi impulsen.
Celebra poder participar en aquesta aprovació del reglament, i aprofita per posar en valor el
procés participatiu, i per remarcar que cal garantir l’obligat compliment del reglament, que ha
de significar un compromís perquè les lleis vigents al respecte es compleixin i redactar-ne de
noves per acarar les realitats noves.
Finalment, agraeix a la regidora Pérez la introducció d’algunes de les mesures proposades pel
seu grup, malgrat que no ha estat possible establir el pla que entenen que legalment s’ha
d’acordar amb els sindicats.
El Sr. Mulleras, en primer lloc, també agraeix a la regidora Laura Pérez el seu tarannà obert i
dialogant que mostrat durant la negociació d’aquest reglament.
Reconeix que s’han fet canvis respecte al reglament inicial, però no tots els que hauria volgut
el seu grup, cosa que incideix en el seu posicionament. Precisa que s’han acceptat algunes de
les al·legacions que hi van presentar, essencialment les que feien referència a qüestions de
forma però no tant de fons.
Manifesta que el seu grup creu en la igualtat real entre homes i dones, i que han d’accedir i
continuar treballant per assolir aquesta igualtat que, malgrat que està recollida a les lleis, en
molts casos no es practica.
Tanmateix, expressa discrepància amb el govern i amb altres grups municipals quant a les
mesures concretes que s’han d’introduir per arribar a una igualtat real, tot i que reconeixen
que és evident que existeix una bretxa professional també en aquesta administració; en
aquest sentit, entenen que la maternitat i la conciliació familiar són aspectes que cal protegir,
tal com consta en les al·legacions que han presentat entenent que aquesta protecció ajudaria
a reduir la bretxa salarial i professional.
Fa avinent que el seu grup ha analitzat la situació en aquest ajuntament i confirma que
encara hi ha una gran bretxa professional entre homes i dones.
Per tot plegat, anuncia que faran una abstenció, considerant que hi ha un doble discurs entre
allò que es fa des del govern estant i el que es proposa en el reglament.
La Sra. Pérez considera sobrer dir que aquest reglament és una eina molt potent, i que s’han
de comprometre a desplegar-lo en el menor temps possible, però sí destaca que suposa un
canvi en el concepte sobre la institució i de com han d’abordar, amb totes les eines a l’abast
com els pressupostos o la relació amb les empreses, el compromís per assolir l’equitat de
gènere; i van entendre que ho podien assolir mitjançant un procés obert i generós, i valora
que han arribat fins aquí perquè així s’ho han plantejat tots els actors implicats en la redacció
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del reglament, juntament amb un lideratge tècnic molt rellevant a fi que el marc legal català i
estatal es reflectís en una norma pionera a Barcelona.
Reconeix que no era possible posar-se absolutament d’acord en tot, i assegura que no li
preocupa no arribar a acords sobre alguns aspectes amb el grup del PP, ja que és del tot
natural que sigui així.
Dit això, desitja que altres ajuntaments es pugin emmirallar en el de Barcelona en aquest
sentit i tirin endavant els seus reglaments per avançar envers una societat feminista.
La Sra. alcaldessa felicita tothom qui ha fet possible l’aprovació d’aquest reglament, a totes
les dones que fa anys que lluiten a la ciutat, i a les entitats de dones que han liderat, de
vegades molt soles, aquest procés des de la ciutadania.
En acabar els torns d’intervenció, una part del públic aplaudeix.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
19. (1283/18) Aprovar l’expedient 1283/18 de reconeixement de crèdit per un import de
94.987,37 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de Central de Viajes,
SL, amb NIF B08323404, despeses realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes per les
factures que es relacionen als annex 1 a 11 durant l’exercici corresponent pels següents
òrgans de contractació: Gerència Municipal 188,98 euros; Districte de Sant Andreu 825,14
euros; Districte d' Horta-Guinardó 825,14 euros; Districte de Nou Barris 865,71 euros;
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 17.703,62 euros; Gerència de
Presidència i Economia 15.071,39; Gerència de Recursos 41.336,45 euros; Gerència de
Seguretat i Prevenció 7.078,29; Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació 2.609,41 euros,
Gerència de Drets Socials 5.958,39 euros; Gerència d’Ecologia Urbana 2.524,85 euros.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i
Villagrasa.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
20. (CO 2018-12/16) Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 4 de juliol de 2018,
relatiu a la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, amb l’objecte d’adaptar-los a la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa, previsions que a hores d’ara es recullen a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i d’altres modificacions adients, segons consta en
l’expedient administratiu annex. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a
terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i
especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual cosa implica que l’anunci d’aprovació de
la modificació estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text
refós que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi
el que ha de publicar separadament aquesta entitat.
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S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i
Villagrasa.
Districte de Sants-Montjuïc - Districte d'Horta-Guinardó
21. (07gu5 i 12gu3) Desestimar la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, S.L.
(actual denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), en data 19 de juliol de
2018, per la qual sol·licita que es tingui per resolt el Conveni d’execució del projecte de
reparcel·lació de Can Batlló i de mutu acord expropiatori de determinació del preu just per la
quantitat de 21.200.000 euros de la finca ubicada a l’avinguda Verge de Montserrat, 97-107
(identificació cadastral i número de policia actual 89-103)i de periodificació i vinculació del
seu pagament a les despeses d’urbanització de Can Batlló, signat el 21 de maig de 2012, i
aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 d’abril de 2012, d’acord amb els
motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 30 de novembre de 2018, obrant a l’expedient i a efectes de
fonamentació es dóna íntegrament per reproduït. Notificar aquest acord als interessats.
La Sra. Sanz assenyala que es proposa desestimar la reclamació interposada per Green
Clover Capital SL sobre el conveni signat el 21 de maig 2012 per impulsar l’execució del pla
d’actuació urbanística (PAU) 1 del sector 1 de la modificació de PGM de Can Batlló.
Indica que els motius són, en primer lloc, que l’Ajuntament no ha incomplert amb el
compromís d’execució d’aquest PAU 1 del sector 1 de la modificació de PGM de Can Batlló en
els termes fixats pel conveni; en segon lloc, perquè la modificació de planejament aprovada
el 2017 es limita a reordenar les finques de titularitat municipal i, per tant, no afecta la gestió
en curs de la reparcel·lació d’aquest PAU ni, consegüentment, els termes d’execució pactats al
conveni. I, finalment, indica que un tercer motiu és que l’ajuntament de Barcelona ha
complert escrupolosament amb els terminis pactats, amb els compromisos de pagament o de
compensació per quota d’urbanització del preu just fixat en l’expropiació de la finca de
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat que es deriva del conveni. I, en conseqüència,
procedeixen a desestimar les reclamacions per part de Green Clover Capital d’abonament
d’aproximadament onze milions d’euros en concepte d’interessos de demora.
El Sr. Blanco avança que el seu grup votarà a favor d’aquest punt per responsabilitat, perquè
no volen perjudicar l’Ajuntament obligant-lo a retornar vint-i-un milions d’euros per un
suposat incompliment de conveni.
Entén que aquesta situació s’hauria d’haver evitat, i diu que esperen que els serveis jurídics
trobin una solució satisfactòria a aquest conflicte; i, tanmateix, denuncia que la gestió
municipal podria haver estat negligent en aquest cas.
Observa que, si finalment resulta que l’Ajuntament resulta perjudicat, tota la responsabilitat
recaurà sobre el govern municipal per paralitzar projectes en marxa.
El Sr. Mòdol anuncia que votaran a favor d’aquest punt.
El Sr. Villagrasa assenyala que faran una abstenció, ja que tot i que sembla que té raó
l’Ajuntament, aquest cas és un exemple dels efectes i causes no desitjables que pot tenir
l’allargament en el temps d’un projecte urbanístic; per tant, això palesa la importància de
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complir els calendaris pactats. I afegeix que aquesta mateix exemple és traslladable a les
escoles.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa.
Districte de Sants-Montjuïc
22. (18PL16535) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del
Prat Vermell, a la Zona Franca, 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 assenyala que el motiu d’aquesta modificació és incentivar el desenvolupament
d’aquest àmbit urbà, amb un gran nombre d’habitatges de protecció, i permetre el
manteniment de les activitats, d’alt valor afegit, sense impedir la transformació de l’espai.
Precisa, doncs, que s’actualitza la modificació del planejament del 2006, mantenint els
paràmetres bàsics, cosa que significa que es conserva el 27% d’activitats econòmiques, i per
sobre del 70% l’ús d’habitatge. Indica que tot plegat suposa que la ciutat podrà comptar amb
un desenvolupament de 10.800 habitatges, dels quals més del 50% seran protegits.
Afegeix que s’adopta un model
facilitar l’ordenació dels sectors
també els edificis existents i,
proposa la flexibilització dels
activitats d’interès productiu.

de transformació flexible, es plantegen gàlibs més amplis per
amb edificis i activitats d’interès, que ha de permetre integrar
a més, millorar les condicions ambientals de les illes, i es
usos i les activitats per permetre el manteniment de les

Finalment, comenta l’aspecte de la previsió dels equipaments, una qüestió fonamental per al
desenvolupament del barri, i es projecten equipaments de barri adreçats al servei a les
persones, eliminant la reserva d’equipament per a una pista d’esquí al barri de la Marina.
Conclou, doncs, que amb el desenvolupament, l’obertura i posada en funcionament del metro
i la modificació de PGM es fa tot allò que necessita el barri de la Marina per determinar la
seva transformació els propers anys.
El Sr. Blanco valora que el pla urbanístic de la Marina del Prat és prioritari, un dels més
importants de cara als propers anys, que preveu més de deu mil habitatges i, per tant, cal
aprofitar-lo per construir habitatge assequible i constituir una nova centralitat urbana, en un
barri que no només sigui residencial sinó que també disposi d’equipaments, comerç i activitat
econòmica.
Afegeix que és essencial garantir que el pla urbanístic sigui viable; això no obstant, assenyala
que s’hi han presentat cinc grups d’al·legacions per part d’associacions de propietaris i
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promotors, és a dir, pels qui haurien d’executar el pla, i precisa que les esmentades
al·legacions qüestionen la viabilitat econòmica i, per tant, posen en risc la seva execució.
Manifesta que el seu grup vol que el pla sigui viable, i afirma que no posaran en qüestió
l’informe econòmic encarregat per aquest ajuntament i, per aquest motiu, avança que
votaran favorablement aquest punt; tot i que adverteix que no renuncien, si fos necessari, a
què es puguin flexibilitzar els criteris per facilitar el desenvolupament urbanístic de la zona.
El Sr. Mòdol confirma el vot favorable del seu grup a aquesta modificació de PGM, i observa
que cal agilitar tant com sigui possible la construcció d’habitatge protegit, però que també és
evident que cal adaptar-se a les dinàmiques del sector de la construcció i de la promoció. En
aquest sentit, comenta que allò que fa un temps semblava bo, si no s’executa ràpidament,
deixarà de ser-ho.
Constata que en aquest cas s’han tret càrregues i s’han prioritzat equipaments; tanmateix,
considera que cal tenir present que van pronosticar que calia un 50% d’habitatge protegit en
aquest àmbit, i a dia d’avui no s’ha construït res encara i, per tant, entén que hauria calgut
establir més diàleg amb el sector privat per tirar endavant les promocions, i diu que confia
que això s’hagi fet a fi d’activar aquest sector de la ciutat.
El Sr. Villagrasa indica que votaran a favor d’aquesta modificació, entenent que el
desenvolupament dels projectes urbanístics que afecten el barri de la Marina del Prat Vermell
suposen una oportunitat de futur a aquesta zona, i especialment per la previsió important
d’habitatge de protecció oficial.
La Sra. Sanz agraeix els vots favorables de tots els grups i ratifica el compromís de
l’Ajuntament i del govern per tirar endavant les mesures necessàries per desenvolupar els
barris de la Marina i dotar-los de cohesió i de dignitat.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
23. (17PL16503) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de modificació d'ús de l'equipament privat situat al
carrers Escoles Pies 51, promogut per Mediker Spain SL; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, 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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Martí
24. (18PL16545) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d'ús hoteler i viver d'empreses al
carrer Cristóbal de Moura 49, Barcelona, promogut per TSH Spain Holco SL.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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25.(18PL16608) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de
l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-116 Districte d'Activitats 22 ,
promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.
c) Proposicions
PART D’IMPULS I CONTROL

a)

Proposicions / Declaracions de Grup

Grup Municipal Demòcrata:
1.(M1519/10192) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona acorda: - Que el Govern municipal articuli, de forma immediata, els mecanismes
necessaris per tal de sotmetre a aprovació inicial un pressupost expansiu i de progrés pel
2019 que respongui a les necessitats reals de la ciutat. - Iniciar un procés de participació real
amb la ciutadania i els grups municipals sobre unes bases solvents com a punt de partida per
poder dialogar. - Elaborar un document formal de Pressupost per l'any vinent que sigui
sotmès als mecanismes legalment previstos per tal de ser aprovats de forma definitiva.

NO ES TRACTA
Grup Municipal Cs:
2.(M1519/10185) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona acorda: Que de manera urgent el Govern municipal disposi efectius de la Guàrdia
Urbana de Barcelona als principals punts d'afluència de persones a la nostra ciutat durant la
campanya de Nadal. Que de manera urgent el Govern municipal insti a la prefectura dels
Mossos d'Esquadra per tal que es produeixi el desplegament necessari d'aquest cos policial
per garantir la seguretat dels barcelonins als principals punts d'afluència de persones durant
la campanya de Nadal i al metro de Barcelona. Que de manera urgent el Govern municipal
insti al Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya a que la resta de cossos policials de l'Estat
col·laborin i participin en la seguretat de la nostra ciutat en la campanya de Nadal i en
particular el dia de la celebració del Consell de Ministres.
El Sr. SIERRA diu, en començar, que no pensa donar les gràcies a l’alcaldessa, com han fet
altres, per no haver suspès aquesta sessió, i puntualitza que no es tracta d’un dret, com deia
el Sr. Collboni, sinó de complir amb la seva obligació, per la qual els paga la ciutadania.
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Feta aquesta observació, es dirigeix a l’alcaldessa com a responsable de la seguretat de la
ciutat; manifesta, en aquest sentit, que les pacífiques manifestacions a què al·ludia aquest
matí, les que en aquests moments s’estan duent a terme, ja han fet cinc persones detingudes
per llançar pedres a la policia, i a les quals se’ls ha intervingut fins i tot material per elaborar
còctels Molotov. Afegeix que aquestes manifestacions “pacífiques” han provocat l’agressió
aquest matí del periodista Cake Minuesa, per la qual cosa expressa des d’aquí la seva
condemna i repulsa, i el suport del grup municipal de Ciutadans als diversos mitjans de
comunicació que han estat assetjats i insultats, unes actituds que afirma que no pot tolerar
una societat democràtica, ni poden obviar-les.
Entrant en el contingut concret de la proposició que presenten, atesa la situació excepcional
de violència que estan vivint als carrers de la ciutat, amb una alerta d’amenaça terrorista de
quatre sobre cinc, amb amenaces de l’autodenominat Estat Islàmic, en un autèntic estat de
terror, requereix a l’alcaldessa que de manera urgent es posin els mitjans per no permetre
que Barcelona sigui una ciutat que ofereixi al món la imatge de batalla campal.
Per tant, precisa que reclamen que la guàrdia urbana protegeixi les zones de gran afluència,
que coincideixen amb les que engloben major activitat comercial, no només d’aquestes
manifestacions “pacífiques”, sinó també de les actituds incíviques i les que fan de Barcelona la
ciutat més insegura de tot l’Estat. Constata que aquestes circumstàncies perjudiquen
greument el comerç de la ciutat.
Comenta que el grup del PSC va presentar una proposició semblant a la seva en comissió, a
la qual van donar suport perquè estan convençuts que s’ha de fer costat al comerç i,
sobretot, i protegir la societat emprant la guàrdia urbana, mobilitzant-la, i usant els recursos i
contactes del govern municipal amb el Conseller Buch perquè es procedeixi a un
desplegament efectiu dels mossos d’esquadra a Barcelona.
I, finalment, i particularment avui, també demanen requerir al Ministeri d’Interior del Govern
d’Espanya el desplegament d’efectius de policia nacional i de guàrdia civil per garantir la
seguretat de la ciutadania; i torna a alertar de l’existència d’una alerta quatre sobre cinc
augmentada per amenaces reals, com el fet que qualsevol persona en aquestes
manifestacions tumultuàries pot portar material per a l’elaboració de còctels Molotov, i la
barbàrie terrorista que estan vivint i que els hauria d’haver fet extremar les precaucions.
Per acabar, recorda novament a l’alcaldessa que és la responsable de la seguretat de la ciutat
i que s’ha de prendre seriosament les amenaces que planen sobre Barcelona, també les dels
denominats llops solitaris.
La Sra. Ballarín fa referència a la proposició presentada pel seu grup en la darrera sessió de la
comissió de Presidència, i que pràcticament ha calcat el grup de Ciutadans. Reconeix, però,
que és positiu que aquest grup se sumi a allò que van proposar i que es va aprovar, que tenia
a veure amb el reforç dels dispositius de seguretat, i majors dotacions al centre de la ciutat
especialment, on hi ha més concentració de comerços, d’activitats d’oci i afluència de
persones durant aquests dies.
Considera que no cal ser alarmistes, però tampoc abaixar la guàrdia en un assumpte tan
complicat i sensible, ja que hi ha espais de la ciutat que són molt concorreguts, sobretot en
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aquestes dates, per multitud de persones que passegen, compren i que intenten gaudir d’uns
llums de Nadal, enguany malauradament inexistents. Remarca que es tracta d’espais que
s’haurien de protegir amb molta cura i amb més intensitat ara.
Recorda a l’alcaldessa que la responsabilitat en matèria de prevenció, seguretat i protecció
civil és seva, i li exigeix que es tregui del damunt els complexos, que exerceixi l’autoritat
democràtica i que garanteixi el dret dels barcelonins i barcelonines a gaudir sense pors d’una
ciutat segura.
Comenta que la regidora Gala Pin declarava que després de tres anys s’havien adonat que la
guàrdia urbana era necessària per a la ciutat, cosa que valora com una afirmació molt greu,
ja que això ho haurien hagut de saber en els cent primers dies de mandat, multiplicant per
deu el que és un període de gràcia dels governs.
Considera que actituds com aquesta expliquen les situacions que s’estan vivint, per exemple,
a Ciutat Vella o amb l’ocupació de l’espai públic per part dels manters.
Reitera, doncs, que la responsabilitat en matèria de seguretat és de l’alcaldessa, i per això té
el deure i el dret d’exigir a la Generalitat i al govern d’Espanya que col·laborin i participin per
garantir a la ciutadania el dret a la seguretat. Confirma que el seu grup sempre li farà costat
si exerceix aquesta responsabilitat i fa aquestes demandes, perquè entenen que la seguretat
és un valor d’esquerres, ja que a qui més beneficia és a les classes populars, les que no es
poden pagar seguretat privada. I recorda que no exercir els competències en seguretat pot
tenir conseqüències molt greus, ja que abona els populismes de dretes que, malauradament,
ja han començat a arribar a l’Estat.
El Sr. Villagrasa, en primer lloc, expressa tot el suport del seu grup als diversos cossos i
forces de seguretat que estan treballant avui per intentar que Barcelona tingui un
funcionament normal i endreçat; igualment, se solidaritza amb tots els periodistes que estan
sent coaccionats i agredits; i condemna totes les mostres de violència per part dels grups
independentistes més radicals i violents que avui estan als carrers de Barcelona.
Dit això, valora que aquesta proposició va en la línia d’allò que el PP reclama les darreres
setmanes, que és que el reforç de la seguretat i la prevenció durant la campanya de Nadal i
també per a l’època de les rebaixes del gener i que necessari i urgent. I alerta que per fer-ho
no només serveix la policia de barri, que entén que és evident que no està donant bons
resultats.
Justifica la necessitat i la urgència que exigeixen perquè, en primer lloc, alguns canals
gihadistes radicals han tornat a emetre amenaces d’atemptat a la ciutat i, per tant, no poden
abaixar la guàrdia; en segon lloc, també, per la mateixa dinàmica de seguretat que comporta
l’aglomeració de persones i l’activitat comercial d’aquests dies de Nadal.
Tanmateix, puntualitza la proposició del grup de Ciutadans, que diu que aquest ajuntament
ha d’instar la prefectura dels mossos, i afirma que cal exigir de forma clara i directa al
Conseller Buch que s’impliqui en la seguretat de Barcelona, i constata que aquest ajuntament
no l’insta amb la fermesa que convindria. Afirma que el Conseller d’Interior no s’ha manifestat
arran dels problemes de seguretat al metro, sembla que o vagi amb ell aquest problema, i els
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mossos, tan sols en tenen notícia per televisió o en foto; que només compareix per declarar
que farà purgues a la Brimo, malgrat que li ha de demanar ajuda perquè l’ajudin a sortir
d’amagat de la Conselleria. Afegeix que el Conseller, en comptes d’actuar com un responsable
del govern, ho fa com un comissari polític de l’independentisme.
Quant als fets d’avui arran de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, acusa
d’irresponsabilitat el Conseller; i explica que ahir a última hora els agents de policia activats
per avui desconeixien quina era la seva posició, destí i responsabilitat. Afirma, per tant, que
el Sr. Buch no està preparat per dirigir la seguretat de Catalunya i, encara menys, la de
Barcelona i, per això, demana a l’alcaldessa que exerceixi la seva responsabilitat com a
màxima dirigent de la seguretat de Barcelona i exigeixi al Sr. Buch el reforç dels mossos a la
ciutat per garantir al màxim possible la seguretat.
El Sr. Pisarello diu que li sembla molt pertinent la proposició.
El Sr. SIERRA agraeix els vots favorables a la proposició, i insta novament l’alcaldessa a
exercir de debò la seva responsabilitat.
La Sra. Ballarín diu que mentre que el seu grup, des de l’esquerra, vol la seguretat per
garantir que els populismes de dretes no arribin a Barcelona, Ciutadans directament treballa
per blanquejar Vox a Andalusia. En conseqüència, confirma que donen suport a la proposició
deixant molt clar, però, que el plantejament no és el mateix.
El Sr. Pisarello subscriu les paraules de la regidora Ballarín.
El Sr. Sierra replica que no estan disposats a rebre lliçons del grup del PSC en matèria de
seguretat, i encara més, considera que hauria de callar, ja que ha estat governant la ciutat
durant un any i mig defensant les polítiques públiques d’”inseguretat” de la Sra. Colau, sentne còmplice, també del maltractament al comerç, del top manta i de la manca de seguretat
que hi ha a la ciutat.
Reitera que no admeten cap lliçó de la seva part en matèria de seguretat, ja que de continuar
al govern continuarien sent còmplices de la inseguretat, tal com ho són a l’àrea
metropolitana, on governen amb Barcelona en Comú, entre més.
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup.
Del Grup Municipal PSC:
3. (M1519/10189) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.Reprovar la política econòmica i pressupostaria del govern d’Ada Colau i la seva incapacitat
per gestionar amb solvència les finances municipals. 2.- Denunciar la manca d’un diàleg real
amb els grups municipals per negociar uns pressupostos pel 2019. 3.- Denunciar que
segueixen existint les desviacions pressupostaries denunciades pel plenari municipal. 4.Instar a presentar un projecte de pressupostos real, que doni resposta als problemes reals
dels ciutadans de Barcelona i corregeixi les desviacions pressupostaries fruit dels càlculs
erronis realitzats pel govern municipal.
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El Sr. Collboni justifica la presentació d’aquesta proposició perquè acaba l’any i, novament,
Barcelona no té pressupost.
Indica que el Consell de Ciutat, que aplega representants d’associacions, entitats i
personalitats de la ciutat, i el Consell Econòmic i Social, que representa els sindicats i les
patronals, han comminat els grups municipals amb urgència a negociar el pressupost de
2019, del qual el govern municipal encara no ha presentat cap iniciativa.
Puntualitza que la que acaba de fer era la introducció que havia previst per a la seva
intervenció en un Plenari ordinari, i s’acumulava a la proposició del grup Demòcrata;
igualment, diu que comptava amb què l’alcaldessa, i màxima responsable del govern de la
ciutat, estigués present, i diu que confia que vingui en breus moments.
Tanmateix, afirma que es veu obligat a expressar la seva consternació perquè els
representants del grup Demòcrata i els d’ERC atenguin una convocatòria dels CDR i ara no
estiguin en aquesta cambra defensant una proposició que té a veure amb el pressupost
municipal.
Atesa la situació, assegura que li costa imaginar el Sr. Trias en aquests moments amb un
passamuntanyes pels carrers de Barcelona, atès que la convocatòria d’avui dels CDR
impedeix la marxa normal del Plenari del Consell Municipal, que en el seu ordre del dia
portava el debat sobre la reprovació, o no, d’un govern pel fet de no portar a aprovació uns
pressupostos.
Manifesta, en segon lloc, que durant mesos el govern municipal ha estat parlant d’uns pactes
creuats amb la Generalitat i l’Estat que els haurien de permetre aprovar els pressupostos;
tanmateix, les mateixes formacions que acaben de marxar d’aquesta cambra convocades pels
CDR, ahir mateix es van reunir amb el govern de l’Estat, però avui no són aquí per defensar
aquesta proposta.
Remarca que en tot moment el president del govern d’Espanya ha exercit lideratge i
determinació per aprovar uns pressupostos generals de l’Estat, cosa que el govern municipal
no ha fet. I constata que, malgrat que aquí s’està dient de tot als grups municipals només
per la intenció de voler dialogar, en aquest moments s’ha aprovat el sostre de despesa a
l’Estat. En aquest sentit, posa en valor el suport de Podemos a la proposta de pressupostos
generals, perquè entén que són bons per revertir les retallades i que, entre altres coses,
contenen una mesura que avui s’aprova en el Consell de Ministres a Barcelona, que és la
pujada del salari mínim a 900 euros, i considera que això encara marca un contrast més
acusat amb la manera com s’està actuant a Barcelona: una reunió una hora abans d’una roda
de premsa, una presentació en power point, i uns dibuixos amb xifres que no es corresponen
amb la realitat, cosa que han fet notar els sindicats de CCOO i UGT, i només cal parlar amb
qualsevol directiu de la casa per comprovar el grau de desinformació i de manca de criteri del
govern quant a l’execució del pressupost actual i el del proper exercici,
Entén doncs, que ja no es tracta de desgovern, sinó de pura desídia i que el govern ha llançat
la tovallola, si no és que, paral·lelament, ha parlat amb els grups independentistes per
aprovar els pressupostos a canvi del suport als de la Generalitat. I manifesta que el seu grup
no està disposat als canvis de cromos, ni amb l’Estat, ni amb la Generalitat, ni en aquest
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ajuntament; i la prova és que els pressupostos de l’Estat avancen i els de l’Ajuntament estan
paralitzats, i ni tan sols en tenen notícia.
Reconeix que la conjuntura és complicada, excepcional, que el mapa polític està molt
fragmentat i que hi ha moltes dificultats, però fa notar que, tot i això, l’ajuntament de
Badalona, amb alcalde socialista, ha aprovat els pressupostos amb el vot favorable dels grups
de l’esquerra i, per tant, això demostra que no és impossible. Tanmateix, remarca que la
diferència rau en què a Badalona hi ha un alcalde que té ganes de governar i tirar endavant
els pressupostos de la ciutat, i ho aconsegueix, cosa que el govern de Barcelona no fa.
La Sra. Mejías, en començar, agraeix al grup del PSC la presentació d’aquesta iniciativa que
valora molt pertinent, i que considera que hauria d’haver merescut el respecte d’aquesta
cambra, ja que el del Barcelona és un dels pocs ajuntaments d’Espanya que no té
pressupostos. Entén, però, que amb una alcaldessa absent, no només en aquests moments
sinó de fa temps, i un regidor que actua amb serveis mínims és molt difícil tenir uns
pressupostos.
Així doncs, afirma que aquest govern passarà a la història per no haver negociat ni aprovat
mai un pressupost en tot el mandat, tret del que s’ha aprovat per la porta de darrere amb
qüestions de confiança, un estratagema que considera força antidemocràtic.
Observa, però, que enguany s’ha incorporat la novetat de la mentida; així, el govern ha dit
públicament que està negociant amb els grups, excloent Ciutadans i el PP, però a l’hora de la
veritat resulta que, tal com confirmen les iniciatives que es tracten avui, no hi ha hagut
negociació ni cap possibilitat d’aprovar els pressupostos.
Addueix que la inexistència de pressupostos respon a què el govern està esperant que el PSC
assumeixi les condicions que s’han posat al Congrés de Diputats; en aquest sentit, reconeix
que s’ha aprovat el sostre de despesa, cosa que significa que els ajuntaments d’Espanya
tindran sis mil milions d’euros més, de manera que es taparà el forat que s’ha generat en els
comptes municipals de Barcelona, i alhora assumiran tota mena de condicions draconianes
per arribar a acords sotmetent-se a una humiliació constant. Fa notar al Sr. Collboni que la
seva formació és ostatge del que els exigeixen el govern municipal i els qui avui s’han
absentat del Plenari, i als quals necessiten per poder aprovar uns pressupostos de l’Estat que,
a més, Europa ha tirat enrere i que ho tornarà a fer així que els tornin a presentar.
El Sr. Fernández Díaz fa referència, també, al fet que avui s’havien presentat a l’ordre del dia
de la sessió dues propostes d’acord, una del grup Demòcrata, absent, i una del grup del PSC,
que és la que els ocupa, relativa a la reclamació a l’alcaldessa de la presentació dels
pressupostos per a l’any vinent.
Explica que la situació és que l’actual govern municipal durant el que porta de mandat ha
aprovat dos pressupostos per qüestió de confiança, i els altres dos hauran estat prorrogats;
així doncs, el govern que es proclamava adalil del diàleg i del consens, ha aprovat els
pressupostos municipals per decret o prorrogant-los, cosa que succeirà novament amb el del
2019. Retreu al govern municipal, per tant, que no hagi estat capaç d’aprovar ni un sol
pressupost per majoria durant tot el seu mandat; i afegeix que en aquest cas ni tan sols ha
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estat capaç de presentar-los ni debatre’ls en comissió o al Plenari, tal com hauria correspost, i
procedir a la seva aprovació o al seu rebuig.
Altrament, constata que com fa sempre el govern es limita a gesticular; i recorda que
l’octubre passat va presentar un document genèric, sense cap concreció, que pretenia ser un
pressupost per al 2019 de 2.816 milions d’euros, que suposa un increment del 3%. Constata
que es tracta d’un document exempt de cap mena de rigor pressupostari, fictici, que
contemplava 148 milions d’euros que havien d’aportar la Generalitat i el govern d’Espanya
que no estaven inclosos en els respectius pressupostos.
Alerta que cal estar atents a la liquidació del pressupost de 2018, on les plusvàlues suposen
75 milions d’euros menys a 31 d’octubre, cosa que implica una reducció dels ingressos per
aquest concepte en aquest exercici, i que tampoc no es podrà compensar amb altres
ingressos tributaris o d’altra naturalesa. Això no obstant, les transferències corrents ja han
estat incrementades respecte a les previsions pressupostàries en 82 milions d’euros, i entén
que ho fan perquè ja són a la recta final del mandat; i per si això fóra poc, la paràlisi
pressupostària i d’acció de govern impedeixen que s’executin en aquest exercici cinquanta
projectes d’inversió ja pressupostats per import de 35 milions d’euros, entre els quals el de la
Rambla, el Borsí, l’Arnau, casals de gent gran, escoles, mercats municipals o la gossera.
El Sr. Pisarello recorda al Sr. Collboni que el govern de l’Estat no ha presentat pressupostos i
també començarà l’exercici vinent amb pròrroga pressupostària. Observa que el regidor ha
parlat de lideratge, però fa notar que el govern de l’Estat ha fet una iniciativa pressupostària
perquè ha arribat a un acord amb Unidos Podemos i les confluències; que parla de salari
mínim perquè els diputats i diputades de la seva formació al Congrés ho han acordat amb el
govern; igualment, assenyala que si avui es parla de regulació dels preus dels lloguers és
perquè l’alcaldessa ha fet una reunió amb el president del govern per posar l’assumpte
damunt la taula.
Constata, doncs, que l’administració més important, la de l’Estat, començarà l’exercici
prorrogant pressupostos, malgrat que el Sr. Collboni posi èmfasi a parlar de lideratge.
Tanmateix, confirma que la seva formació fa temps que treballa amb els ministeris i les
conselleries ja que els diners que necessita la ciutat en depenen; i allò que poden fer des
d’aquesta administració ho estan fent, però reitera que els diners són a Madrid i, per això, és
allà on treballen.
Afegeix que l’aprovació del sostre de despesa tampoc no l’ha aconseguit tot sol el govern,
sinó que respon a un lideratge compartit, un compromís de forces que ha fet fora el PP i que
ha permès canviar aquestes polítiques.
Per tant, afirma que de la mateixa manera que el govern central no té pressupostos, ni els té
la Generalitat, l’administració local ha de treballar perquè sigui possible; i entén que el grup
socialista hauria d’estar disposat a col·laborar.
Pel que fa al cas de Badalona que ha citat el regidor Collboni, puntualitza que s’han aprovat
els mateixos pressupostos que els que el PSC va refusar el 2018, i creu que això ho ha de dir;
ha de dir que van fer un pacte amb el PP de García Albiol, el pitjor PP de tota Catalunya i un
dels pitjors d’Espanya, per rebutjar-los, i que això ho van fer per pur electoralisme.
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El Sr. Collboni insisteix a preguntar si el govern té pressupostos o no, i fa notar que el Sr.
Pisarello ha parlat de tot menys de si té uns pressupostos per al 2019, i confirma que al seu
grup no li ha arribat cap proposta.
Precisa que en la negociació amb Podemos hi havia cinquanta punts de negociació i un
pressupost, i en aquest ajuntament tan sols un power point i dibuixos. Per tant, demana rigor
a l’hora de plantejar les iniciatives polítiques del govern.
Reitera que el seu ha dit que estava disposat a asseure’s i dialogar, però sobre una base i
xifres concretes i no sobre idees abstractes; i recorda al Sr. Pisarello que qui impulsa els
acords és qui té el poder i el lideratge, ja sigui el president del govern o l’alcaldessa en aquest
cas, cosa que no ha fet.
La Sra. Mejías entén que ha quedat clar que tot depèn dels pressupostos generals; alhora que
remarca que existeix un desquadrament en els comptes municipals que deixarà sense
executar un munt d’inversions, mentre que molts dels recursos han anat a alimentar xarxes
clientelars.
Justifica el vot favorable del seu grup a la proposició, però, perquè consideren que cal
reprovar la política econòmica d’aquest ajuntament, essencialment perquè el regidor
d’hisenda està en serveis mínims.
El Sr. Pisarello fa avinent que acaben de rebre les dades de tancament del novembre, i
confirma que van en un sentit contrari a tota l’argumentació del Sr. Fernández Díaz; i li
avança que li poden fer arribar aquestes dades si ho vol, i podrà comprovar que l’Ajuntament
continua tenint superàvit, que l’estalvi brut està per sobre del que correspon, i que es preveu
un creixement de 2,3% dels ingressos no financers.
En conseqüència, remarca que no estan en cap situació dramàtica, i diu que no respondrà ara
a la Sra. Mejías.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració de Grup amb onze vots en contra –
emesos 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.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal BnC:
1. (M1519/10179) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Mostrar el rebuig d’aquest
Plenari a l’obertura d’una delegació de la Fundació Francisco Franco a Barcelona. Segon.
Instar al Govern de l’Estat a endegar les mesures necessàries per a la il·legalització de la
Fundació Francisco Franco, així com evitar l’obertura de la seva delegació a Barcelona, per
incomplir la Llei de Fundacions, la Llei de Memòria de 2007 i la Declaració Universal dels Drets
Humans. Tercer. Donar suport a les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona encaminades a
la il·legalització de la Fundació Francisco Franco i a evitar l’obertura de la seva delegació a
Barcelona. Quart. Cooperar amb les entitats memorialistes, el teixit municipalista català i de
la resta de l’Estat, la Xarxa de Ciutats contra la impunitat franquista, l’Intergrup de Justícia i
Memòria del Congrés de Diputats, i les universitats, amb l’objectiu de bastir un front comú
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que serveixi per avançar en la definitiva il·legalització de la Fundació Francisco Franco.
Cinquè.- Refermar el compromís de la ciutat de Barcelona en la seva lluita contra la impunitat
franquista, amb la cultura de pau i la defensa dels drets humans.
El Sr. Asens indica que la proposició té el suport de la majoria d’entitats de drets humans i
memorialistes de la ciutat i també de la majoria de grups de l’oposició, que ha estat
consensuada amb els grups Demòcrata, d’ERC, del PSC, de la CUP i els regidors no adscrits.
Precisa que la iniciativa té a veure amb la notícia de fa un parell de mesos sobre la voluntat
de la Fundació Francisco Franco d’obrir una delegació a Barcelona per realitzar les activitats
que consten als seus estatuts, bàsicament, i literalment, posar de manifest “la grandeza de la
vida y obra de Francisco Franco y de la España que creó”. Així doncs, la principal finalitat de
la fundació és l’exaltació del franquisme i del feixisme, i resulta evident que la proposta
d’instal·lar-se a Barcelona té ànim de provocació, ja que durant els seus quaranta anys
d’existència mai no havia sentit la necessitat de desplegar-se a Barcelona, i entén que resulta
ben evident que ho fa ara aprofitant el moment polític convuls que es viu a Catalunya.
Així doncs, manifesta que el seu grup considera que no es pot banalitzar l’existència de
l’única entitat legal que a Europa reivindica una dictadura, que es va aixecar sobre milers de
forces comunes i que té en el seu ADN l’apologia de les grandeses del feixisme, la repressió i
el colpisme.
Remarca que a Europa aquest anacronisme és il·legal, hi són il·legals fundacions Hitler o
Mussolini, i la Fundació Franco està bloquejada en la majoria de països, i el seu Twitter només
funciona a l’estat espanyol, cosa que fa amb tota normalitat, i fins i tot la fundació rep
subvencions públiques, pot vendre loteria amb una numeració que fa clara al·lusió a l’any de
l’alçament i al de la victòria militar del franquisme, i fa tasques com a grup de pressió
consistents a donar assessorament a ajuntaments perquè incompleixin la Llei de memòria
històrica.
Per tot plegat, consideren que és una vergonya que s’hauria d’exhumar de la societat, que és
una qüestió d’higiene democràtica i de decència iniciar els tràmits per a la il·legalització
d’aquesta fundació i, com a mínim en aquest aspecte, poder-se assemblar una mica a les
democràcies europees.
La Sra. Barceló manifesta que el seu partit treballa per la regeneració democràtica i dóna
suport a la Llei de memòria històrica i, com no podia ser d’altra manera, assegura que estan
disposats a obrir el debat sobre la possibilitat d’il·legalitzar institucions que enalteixen la
figura de dictadors.
Observa, en aquest sentit, que la Fundació Francisco Franco enalteix la figura del dictador i,
per tant, que resta fora dels valors democràtics, i recorda que aquest debat es va portar
l’abril passat al Congrés de Diputats.
Això no obstant, considera que si es vol encetar un debat sobre la il·legalització de fundacions
que no respecten els valors democràtics i constitucionals, també s’hi hauria d’incloure tota
entitat que no els respecti, més encara quan es financen amb fons públics organitzacions que
no respecten l’ordre constitucional.
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Considera que el debat en una societat madura sobre si cal posar límits a aquestes
associacions és legítim i es pot obrir, però entenen que les conseqüències que tinguin les
resolucions que s’adoptin haurien de ser consensuades per tothom.
Afirma que Ciutadans no estarà mai al costat de les dictadures, però fa notar al Sr. Asens
que, de vegades, la seva formació estableix un filtre, és a dir, condemna certes dictadures del
passat, que insisteix que el seu grup també condemna, però no és capaç de condemnar
dictadures actuals en moltes parts del món. I afegeix que no trobaran mai Ciutadans fent-se
fotos amb terroristes i gent condemnada per terrorisme com el Sr. Otegui.
Acusa la formació proposant de viure ancorada en el passat, i que per ocupar-se del passat
no es preocupa d’allò que passa a Barcelona; així, mentre parlen de Franco resulta que a
Barcelona hi ha un 22,5% de risc de pobresa, mil persones que dormen al carrer, i cada dia
es produeixen entre vuit i nou desnonaments, i 430 famílies tenen adjudicat un habitatge
d’emergència que no arriba.
Retreu a Barcelona en Comú que necessiti recórrer al passat per ocultar la gestió ineficaç de
present i de futur de la ciutat de Barcelona.
Finalment, avança que faran una abstenció en aquesta proposició.
La Sra. Andrés indica que per al seu grup la il·legalització de la Fundació Francisco Franco
suposa un acte de justícia, de reparació, de reconeixement i que, com no pot ser d’altra
manera, ha de dur a terme un estat democràtic i de dret, que reconeix la Constitució.
Recorda que en el seu dia el seu grup parlamentari va presentar al Senat una moció per
acordar aquesta mesura, una vegada el govern del PP la vetar al Congrés; així, el seu grup va
instar l’Advocacia General de l’Estat a elaborar un informe sobre la possibilitat legal d’extingir
la fundació. D’aquesta manera, demanaven que la Comissió Constitucional de l’Estat instés el
govern a encarregar uns estudis jurídics a l’administració general de l’Estat i un informe per
determinar l’extinció jurídica de la fundació per no complir els preceptes de la llei de
fundacions, la Constitució, ni la llei de memòria històrica. Remarca que la seva finalitat
funcional suposa un il·lícit evident, i una vulneració dels drets legalment reconeguts a tots els
qui van patir les conseqüències del franquisme i la dictadura.
En conseqüència, confirma que el seu grup té un posicionament clar al respecte, que ja ha
estat ratificat en altres instàncies, i coneixen el posicionament que va tenir el govern del PP i
ara els queda clar el posicionament de Ciutadans, i assegura que els preocupa que un partit
que diu que està per la regeneració democràtica faci una abstenció en una qüestió com
aquesta. I aprofita per preguntar si el Sr. Valls, demòcrata francès, i com diu ell mateix
lluitador contra qualsevol dictadura, està d’acord amb la il·legalització d’aquesta fundació o
no; remarca que és una fundació amiga de Le Pen, l’extrema dreta francesa. Reitera la
pregunta si aquest que es diu socialdemòcrata, que defensa valors socialdemòcrates, no té
posicionament al respecte d’aquesta qüestió, i si és així diu que els preocupa molt que algú
que es defineix d’aquesta manera i un partit que diu que està per la regeneració democràtica
faci una abstenció tan diàfana.
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El Sr. Mulleras observa que sembla que en el manual d’estratègia electoral de l’esquerra
espanyola hi consta com un dels seus punts principals ressuscitar Franco; així, presenten
propostes i mocions per parlar d’una cosa que considera que avui dia no és una prioritat per
als barcelonins. Tanmateix, entén que mentre el govern parla d’aquesta fundació no ho fa
d’altres coses com la seguretat, d’habitatge, de desigualtats, d’ocupació o d’economia, que
són qüestions que sí que preocupen la ciutadania.
Altrament, constata que el govern de la ciutat presenta una proposició amb la qual pretén
generar una cortina de fum per tapar les deficiències i mancances de la seva gestió; per tapar
els fracassos de la seva gestió de la ciutat.
Afegeix que la iniciativa es basa en algunes inexactituds, i manipulen algunes qüestions per
poder debatre aquest proposició al Plenari. Així, diu que afirmen que la fundació es vol
instal·lar a Barcelona, i pregunta si certament en tenen constància o tan sols és un rumor que
s’ha publicat a la premsa, i que els ha anat molt bé per fer aquesta proposició. Continua dient
que també fonamenten la iniciativa en una resolució sobre la violència neofeixista a Europa
que es va presentar al Parlament Europeu, i li recorda que va ser el Partit Popular europeu
qui ho va fer, i també la van presentar els grups dels liberals i Alde i, posteriorment, el grup
de Podemos hi va presentar esmenes. I assegura que la van presentar amb ànim de consens i
de lluitar contra aquesta qüestió a escala europea.
Diu que s’ha llegit minuciosament la resolució, i confirma que no s’hi diu res explícitament
d’allò que ha expressat el Sr. Asens.
Afirma que el PP condemna tota mena de totalitarismes, els històrics i els actuals, els de
Maduro i de Corea del Nord, i els de Cuba i el terrorisme d’ETA; diu que també condemnen els
règims estalinistes i comunistes del segle XX, i diu que voldria saber si el grup proposant
també ho fa.
Per acabar, reitera la consideració que aquesta proposició no és altra cosa que una cortina de
fum per amagar els seus problemes i també una estratègia electoral i, en conseqüència,
anuncia que faran una abstenció.
El Sr. Asens puntualitza a la Sra. Barceló que aquesta que els ocupa no és una qüestió del
passat, que hi ha una clara línia de continuïtat entre passat i present; i remarca que les
víctimes són reals, com és real l’activitat de la fundació, que s’està produint en el present. Li
diu que si considera que hi ha altres fundacions que fan activitats il·legals que ho denunciï,
que prengui les iniciatives oportunes. Altrament, considera que no es pot negar a donar
suport a aquesta al·legant que n’hi ha d’altres que li sembla que també fan activitats il·legals,
i li suggereix que digui quines a fi de poder-ho valorar.
Precisa que en aquest cas han demanat als serveis jurídics de la casa que els fessin un
informe, que arriba a la conclusió, havent estudiat el marc normatiu a què feia referència la
Sra. Barceló, que les activitats de la fundació són il·legals en el marc de la llei de memòria
històrica, la llei de fundacions i, òbviament, pel mandat del Parlament Europeu que ha
esmentat el Sr. Mulleras, que tot i que el va impulsar el seu grup parlamentari europeu,
sembla que aquí no li fan el cas degut.
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Per tant, en el nou marc normatiu aquesta fundació es mou clarament en la il·legalitat. I
replica que tenen cap intenció de ressuscitar Franco, mentre que allò que fan en no donar
suport a aquesta moció suposa fer-lo perviure ja que el franquisme és viu mitjançant la seva
fundació, i els qui s’abstenen sembla que volen mantenir-lo viu, cosa sorprenent atenent als
seus al·legats en favor de la democràcia.
La Sra. Barceló repeteix que Ciutadans condemna qualsevol mena de dictadura en qualsevol
part del món, cosa que no pot dir Barcelona en Comú, ja que actualment hi ha dictadures al
món que mai no ha condemnat.
I insisteix a dir que és curiós que algú que governa la ciutat, i tenint en compte la situació tan
crítica que suposa que tingui un 22,5% de risc de pobresa, presenti una proposta sobre la
qual ni tan sols té competència.
Observa que si allò que volen és viure del passat, que ho facin, però diu que Ciutadans vol
viure del present per mirar el futur.
La Sra. Andrés reclama resposta a la pregunta que ha formulat abans al grup de Ciutadans
sobre si el Sr. Valls, que s’autoproclama socialdemòcrata, també s’absté en la il·legalització
de la Fundació Francisco Franco, fundació amiga de Le Pen.
El Sr. Asens assegura que condemnen les dictadures que calgui, i no entén per què el grup de
Ciutadans intenta treure a relluir altres dictadures que no vénen al cas per negar una posició
vergonyant en relació al franquisme que perviu mitjançant aquesta fundació, que no és el
passat, sinó el present, ja que actua i fa franquisme cada dia i fa exaltació del feixisme, cosa
que a Ciutadans li sembla bé; i remarca que enlloc d’Europa passa una cosa semblant, només
aquí, cosa que valora com una prova evident de l’anomalia en què viuen, i que té a veure
amb moltes de les coses que estan passant a Catalunya; i afirma que això els singularitza
respecte a altres estats d’Europa.
Quant a la qüestió de tenir competència o no, diu a la Sra. Barceló que tenen un informe
jurídic que els avala, i que allò que fan és, justament, en base a les seves competències i que
pensen exercir en aquest cas.
S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb vuit abstencions –
emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també pels Srs.
Fernández Díaz, Mulleras i Villagrasa–, i quinze vots a favor de la resta de membres del
Consistori, amb el text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Plenari a l’obertura
d’una delegació de la Fundació Francisco Franco a Barcelona. Segon.- Instar al Govern de
l’Estat a endegar les mesures necessàries per a la il·legalització de la Fundació Francisco
Franco, així com evitar l’obertura de la seva delegació a Barcelona, per incomplir la Llei de
Fundacions, la Llei de Memòria de 2007 i la Declaració Universal dels Drets Humans. Tercer.Donar suport a les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona encaminades a la il·legalització
de la Fundació Francisco Franco i a evitar l’obertura de la seva delegació a Barcelona. Quart.Cooperar amb les entitats memorialistes, el teixit municipalista català i de la resta de l’Estat,
la Xarxa de Ciutats contra la impunitat franquista, i l’Intergrup de Justícia i Memòria del
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Congrés de Diputats, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat amb l’objectiu
de bastir un front comú que serveixi per avançar en la definitiva il·legalització de la Fundació
Francisco Franco. Cinquè.- Refermar el compromís de la ciutat de Barcelona en la seva lluita
contra la impunitat franquista, amb la cultura de pau i la defensa dels drets humans.
Del Grup Municipal d’ERC:
2. (M1519/10186) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.
Reprovar el Govern espanyol per la celebració d'aquest Consell de ministres a la ciutat de
Barcelona coincidint amb l'aniversari de les eleccions del 21 de desembre de 2017, uns
comicis celebrar sota l'aplicació de l'article 155 i que es van caracteritzar per la repressió i
l'existència de presos i preses polítiques, així com persones exiliades, que van patir la
vulneració dels seus drets polítics fonamentals. 2. Rebutjar la utilització política de la ciutat de
Barcelona, per part del Govern espanyol, com a escenari d'un Consell de ministres que no té
com a objectiu l'assoliment d'acords polítics per resoldre la situació de vulneració de drets
que viu actualment Catalunya, i que augmenta la crispació i el malestar de la ciutadania en el
moment actual. 3. Instar el Govern espanyol a defugir les provocacions i retornar a la via del
diàleg real amb l'objectiu de garantir el respecte institucional vers el Govern de la Generalitat,
fer front a l'actual conflicte polític i permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble
de Catalunya. 4. Denunciar l'existència de presos i preses polítiques, alguns dels quals es
troben en vaga de fam des de fa setmanes, així com de persones exiliades que veuen
vulnerats els seus drets polítics fonamentals i reiterar el dret a la llibertat d'expressió i de
manifestació de la societat barcelonina i catalana.
No es tracta
Del Grup Municipal del PP:
3. (M1519/10182) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: El
Consell Plenari insta el president de la Generalitat a descartar la via eslovena per assolir la
independència de Catalunya, i a rectificar les seves manifestacions.
El Sr. Fernández Díaz comença la seva intervenció dient que aquesta sessió del Plenari del
Consell Municipal no es pot sostraure al que succeeix aquest matí a Barcelona. Així, en primer
lloc, condemna l’agressió que ha patit el periodista Cake Muniesa per part de grups violents
mentre exercia la seva feina institucional.
Adverteix que encara són a temps que els grups presents a la cambra presentin una moció o
una Declaració Institucional amb què expressin una cosa tan òbvia i obligada en una dia com
avui com és la condemna de les actuacions violentes dels CDR a Barcelona; el rebuig
d’aquells que, amb el pretext de manifestacions suposadament pacífiques, però que no ho
són, tallen carrers i rondes, i sobretot que coarten la llibertat dels barcelonins que, com ell,
tenen la seva ciutat segrestada i avui, lamentablement, en estat d’excepció. Entén que aquest
Plenari avui té l’oportunitat i l’obligació de pronunciar-se expressant el seu rebuig a tota
aquesta situació.
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Diu que voldria que l’alcaldessa recollís el suggeriment i que en aquesta sessió poguessin
expressar la condemna a l’actuació violenta dels CDR i al segrest que pretenen de Barcelona,
convertint-la en una ciutat d’excepció.
Assenyala que el seu grup ha presentat una proposta d’acord amb què insten el Plenari a
expressar el seu rebuig, i que reclami al president de la Generalitat descartar la via eslovena,
que fa ben poc que propugnava. I considera adient recordar que l’anomenada via eslovena és
una aposta per la balcanització d’Espanya, evidenciar, com a opció per aconseguir la
independència, una decisió de declaració secessionista que va comportar una guerra, tot i que
breu, amb més de seixanta morts. Considera que amb aquestes declaracions el Sr. Torra
ignora i silencia que Espanya és una democràcia consolidada amb solidesa, a diferència de la
Iugoslàvia comunista i dictatorial, amb un estat artificial i en autèntic procés de
descomposició.
Denuncia que les declaracions del Sr. Torra van ser, i són, irresponsables, i una comparació
amb la situació que viu Catalunya i la realitat d’Espanya absolutament inacceptable; i
remarca que no les va fer en un moment qualsevol, sinó a les portes del dia d’avui, en què
s’havien convocat mobilitzacions i manifestacions pels CDR, als quals el president de la
Generalitat demanava fa ben poc que “apretessin”. Diu que el resultat ha estat que ara
ofeguen la ciutat, asfixien i restringeixen les llibertats de la ciutadania i la seva normalitat.
Per tot plegat, consideren imprescindible que el Plenari del Consell Municipal se pronunciï i
que rebutgi expressament les declaracions esmentades; i afegeix que el mateix primer
ministre d’Eslovènia, Marjan Sarec, es va desmarcar de les declaracions del Sr. Torra, i ha dit
literalment que no està satisfet amb què s’utilitzi Eslovènia per exemplificar el que passa a
Catalunya; i, a més, recordava que Catalunya i Eslovènia no tenen punts de comparació, i
entén que és evident que ni Catalunya és Eslovènia ni Espanya aquella Iugoslàvia en
descomposició, comunista i dictatorial.
En conseqüència, considera que és moment que l’ajuntament de Barcelona, com a segona
institució i capital de Catalunya, es pronunciï clarament sobre aquesta qüestió.
La Sra. Mejías subscriu en nom del seu grup la proposició, així com la que acaba de fer in
voce el president del grup del PP que insta a condemnar els actes de violència que s’estan
produint als carrers de Barcelona avui. Considera oportú, igualment, portar a aquesta cambra
i subscriure les paraules del manifest d’artistes i intel·lectuals publicat aquesta setmana amb
el títol “Que no nos dividan”, i que afirma que és inadmissible que les autoritats catalanes
impulsin avui una escalada d’enfrontaments i divisió per atemorir i silenciar el diferent. I
asseguren que s’han creuat tots els límits en equiparar Catalunya amb Eslovènia, i Espanya
amb els Balcans, que van patir un conflicte que va comportar una espiral de mort i de
patiment.
Ratifica que subscriuen el manifest esmentat perquè els sembla oportú que, finalment, hi hagi
moltes veus, especialment la dels intel·lectuals, que s’alcin en contra de la bogeria que els
obliguen a viure. Afirma que cap demòcrata ni cap progressista pot deixar de rebutjar les
declaracions del president Torra, unes paraules irresponsables fent referència a la via
eslovena, i amb què comminava a fer com ells i a estar disposats a tot per viure lliures; i diu
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que a tot no es pot estar disposat, i que això palesa suprematisme nacionalista pur, que
insulta altres éssers humans des d’un càrrec públic alentint la violència.
Diu que allò que encara lamenten més és que el Sr. Torra continuï al càrrec, ja que també
són moltes les veus que exigeixen la seva destitució per incapacitat; perquè no és el
president de tots els catalans, ni tampoc li interessa ser-ho; i, altrament, és un agitador i un
activista que els amenaça amb la via eslovena, que va provocar setanta-sis morts, molts
ferits, i gairebé cinc mil capturats.
Afirma que una persona que anima a emprendre aquesta mena de vies violentes no pot
romandre al càrrec de la Generalitat ni un sol dia més. I afegeix que, avui, els radicals a qui
ha encoratjat tenen com a lema “Tombem el règim”, i assegura que Ciutadans vol defensar la
Transició, en aquest cas també coincideixen amb el lema del manifest “Que no nos dividan”, i
la defensen com un exemple al món que els ha donat la democràcia que permet al Sr. Torra
fer i dir barbaritats.
Confirma que la seva formació continuarà apostant pel respecte al pluralisme i a la
democràcia que els ha permès viure els millors anys en concòrdia, pau, llibertat i progrés; i
considera inadmissibles aquesta mena de propostes que només volen silenciar el diferent i
que fan una crida a la violència.
La Sra. Andrés comenta que en el mateix moment que el president Torra va fer la
manifestació esmentada, el seu grup parlamentari i els líders del seu partit van reaccionar i la
van titllar d’absolutament irresponsable i temerària, a més d’un error a rectificar; i apunta
que el Sr. Torra va matisar, a posteriori, que la via eslovena sí però la guerra que va
comportar no.
Avança que votaran a favor de la proposició del PP, i assegura que no estan per la via
eslovena ni cap via unilateral, sinó pel diàleg, tal i com està fent el govern d’Espanya reunintse a Barcelona amb el president Torra i intentant establir vies per trobar una sortida
democràtica, per tant dialogada, a la situació que estan vivint; i adverteix que no parlar és no
fer política ni democràcia, cosa que, malauradament, va fer el PP des del govern estant, una
mala gestió que els ha portat a conseqüències no desitjades.
Per tant, confirma que el seu grup està pel diàleg, les trobades i la via democràtica, i no pas
per les que generen ferits, morts i violència i, per aquest motiu, se sumen a la condemna si
és que es confirma l’acte violent contra un periodista succeït aquest matí, mentre esperen
poder valorar tot el que està succeint a la ciutat mentre ells són en aquesta cambra,
treballant.
El Sr. Pisarello indica que quan el president Torra va fer aquestes declaracions l’alcaldessa va
ser una de les primeres a dir que els semblaven temeràries i irresponsables perquè no es
podia evocar un cas com l’al·ludit, atès que va tenir expressions de violència. I remarca que
no només va ser la seva formació qui va respondre, sinó que també ho va fer ERC, persones
del PdeCat, i hi va haver un intent de rectificació. Això no obstant, constata que el regidor
Fernández Díaz torna novament a portar aquest assumpte al Plenari, i es pregunta amb quina
intenció.
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En aquest sentit, afirma que no estan d’acord amb les declaracions del president Torra perquè
han defensat en nombroses ocasions altres vies per arribar a acords i, fins i tot, per celebrar
un referèndum com pot ser la via escocesa o la del Quebec.
Fa notar, però, que el problema és que el Sr. Pablo Casado, que lidera actualment el PP, va
fer servir aquestes declaracions per reclamar l’aplicació de l’article 155 una altra vegada, i de
manera indefinida, a Catalunya, cosa que suposa un autèntic cop d’estat, una mesura
absolutament excepcional, i considera que això és una irresponsabilitat encara més gran que
unes declaracions desafortunades; i de cap de les maneres contribueix a cap mena d’escenari
de diàleg.
Observa que, arran de la reunió celebrada ahir pel president Sánchez amb el president Torra,
els mitjans que acostumen a fer de portaveus del PP han emprat en els seus titulars termes
com “ostatge”, “rendició” o “claudicació”. En conseqüència, diu que si l’ànim d’aquesta
declaració que proposen és justificar la posterior aplicació del 155, confirma que el seu grup,
malgrat no compartir cap d’aquestes declaracions del president Torra, i d’haver-les criticat
públicament, no pot estar d’acord amb la proposta del PP. Manifesta que això no treu que
lamentin l’agressió a un periodista, perquè sempre han defensant manifestacions pacífiques i
que la llibertat d’expressió existeix a Barcelona, sempre respectant la dels altres; tanmateix,
si això el PP ho vol fer servir per generar un clima d’excepció i justificar la intervenció amb el
155, el seu no pot estar a favor d’aquest plantejament.
El Sr. Fernández Díaz puntualitza que no tenen altra pretensió que, amb un acord de
l’ajuntament de Barcelona, atorgar la força institucional necessària per reprovar les
desafortunades i irresponsables declaracions del president de la Generalitat, que apostava per
la via eslovena, que va aconseguir la independència després d’una guerra civil.
Observa que el Sr. Pisarello torna a treure a relluir el 155 com a excusa, de mal pagador, per
no votar una proposició del PP, tot i que diu que en comparteix la motivació. I aprofita per
precisar que el 155 no és la conseqüència, sinó que hi ha la causa inicial de la
irresponsabilitat dels pronunciaments del Parlament de Catalunya del 6 i 7 de setembre de
2017, amb què es va promoure l’inici d’un procés de declaració unilateral d’independència al
marge de la llei, dels tribunals, de l’estat de dret i de, com a mínim, la meitat dels catalans.
Diu que voldria que l’independentisme retornés a la sensatesa i a la llei, però és evident que
no va per aquest camí; i diu que desitjaria també que el diàleg fos possible, començant pel
diàleg entre els mateixos catalans, ja que es nega als que no són independentistes el dret a
defensar les seves pretensions i a fer valdre els seus drets.
Finalment, reitera el desig que abans de finalitzar la sessió el Plenari del Consell Municipal es
pronunciï expressament en la condemna de l’actuació violenta dels CDR, dels talls de carrers,
que no són manifestacions pacífiques, sinó el segrest dels barcelonins.
La Sra. Mejías ratifica la seva intervenció, i insisteix en la necessitat que aquest ajuntament
aprofiti el dia d’avui per condemnar les situacions violentes que s’estan produint ara mateix
als carrers de Barcelona, avui ciutat ostatge dels radicals.
El Sr. Pisarello expressa l’abstenció del seu grup en aquesta proposició.
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S’aprova aquesta proposició amb contingut de Declaració Institucional amb 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.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/10195) Que el Govern municipal recuperi el concurs d'idees de l'enllumenat
nadalenc "Encén el Nadal" impulsat el mandat passat i amb dues edicions celebrades,
convocant i, si s'escau, redactant unes noves bases del concurs per tal que a la Campanya de
Nadal del 2019 es pugui implementar una nova il·luminació més atractiva i innovadora.
No es tracta
Del Grup Municipal PSC:
2. (M1519/10190) Que el Govern municipal presenti en un mes un informe sobre l'impacte de
l'increment de l'SMI en el sou de treballadors i treballadores de serveis municipals
externalitzats i altres contractes municipals on hagi de ser d'aplicació. Que es detalli, en
aquest informe, les actuacions municipals per garantir l'efectivitat d'aquesta aplicació.
La Sra. Ballarín comença la seva intervenció referint-se a què mentre els grups
independentistes d’aquesta cambra s’estan manifestant amb els CDR en contra del Consell de
Ministres, en aquell consell s’aprova un salari mínim de 900 euros. Manifesta que per als i les
socialistes aquest increment del salari mínim, vigent a partir de l’1 de gener de 2019, suposa
la millor notícia que ha rebut el país en anys, tant des del perspectiva social com econòmica; i
ho valoren com la millor manera que la creació de llocs de treball i la recuperació econòmica
es tradueixi de debò en una progressiva reducció de la pobresa i de les desigualtats socials, i
que beneficiarà milers de persones treballadores a Barcelona.
Aprofita per recordar que a Barcelona la crisi econòmica va comportar que entre el 2008 i el
2013 que la diferència entre els barris amb més renda i els de menys passés de 4,3 vegades
la dels primers a 6,3 vegades, i que les rendes més baixes passessin de situar-se en el 21,7%
al 41% de la població.
Afegeix la puntualització que la recuperació econòmica no ha repercutit en disminuir les
desigualtats de forma proporcional.
Precisa que aquest ajuntament té deures concrets pendents, entre els quals el primer és
estudiar l’impacte del nou salari mínim en els sous dels treballadors i treballadores dels
serveis municipals externalitzats o altres que es relacionen amb aquesta administració,
informar i assessorar de la manera com s’aplica i com els afecta aquest salari mínim, i també
a la resta de la ciutadania.
El Sr. Badia celebra aquesta notícia de l’increment del salari mínim interprofessional, i recorda
que va ser una mesura impulsada pel grup de Podemos al Congrés de Diputats en els acords
de pressupostos, i que no es trobava recollida en el primer acord de govern que van plantejar
el PSOE i Ciutadans ja fa temps.
51
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
1 de febrer del 2019

CSV: ecb3-8d24-7524-cde4

Feta aquesta observació, diu que la majoria de contractes d’aquest ajuntament garanteixen
salaris superiors als 900 euros, i molts es regeixen per convenis sectorials de referència que
estan per sobre d’aquesta quantitat.
Tanmateix, confirma que l’informe que els demana el grup del PSC implica analitzar, si volen
ser rigorosos, més de vuit-cents contractes, cosa pràcticament impossible de fer en un mes.
Indica que en l’anterior informe que van elaborar en aquesta línia van esmerçar pràcticament
un any de feina. Això no obstant, confirma que hi estan interessats, i que ja han començat a
analitzar i valorar quin pot ser el possible impacte de l’aplicació d’aquest salari mínim, i
assenyala que tan bon punt disposin d’aquesta informació la compartiran amb els grups.
La Sra. Ballarín entén que no s’accepta aquest prec, i tot i això diu que voldria que els
expliquessin, a tots els grups municipals i als treballadors i treballadores que es beneficiaran
de l’increment del salari mínim, quines accions concretes duran a terme per garantir que,
efectivament, les empreses que contracten amb aquesta administració el garanteixin, també
mitjançant amb els recursos municipals que reben aquestes empreses.
Reitera, per acabar, que l’esquerra autèntica és la que transforma les coses, com és aquest
cas, i no només la que gesticula.
El Sr. Badia confirma que faran la feina, però repeteix que en el termini que els proposen no
és possible elaborar un informe complet. Assenyala, igualment, que gairebé tots els grans
contractes d’aquest ajuntament tenen uns convenis de referència amb salaris superiors als
nou-cents euros, tot i que no descarta que en puguin trobar alguns per sota d’aquest salari, i
són justament aquests els que s’han de detectar, i començaran per aquests immediatament.
Pel que fa a la data de lliurament de l’informe complet diu que, ara com ara, no pot establir
una data, tot i que ja avança que implica mesos de treball, i tan bon punt el tinguin, els el
faran arribar.
No s’accepta
Finalitzat el tractament d’aquest Prec, i arran de la situació anòmala que s’ha produït per la
decisió d’alguns grups municipals d’absentar-se de la sessió plenària, i el fet que el ROM
impedeix l’aprovació de les Declaracions Institucionals sense un quòrum mínim de vint-i-set
regidors i regidores, la Sra. alcaldessa, després de demanar disculpes en nom de la
presidència del Ple, informa als membres de la Sindicatura Electoral que els acompanyen en
aquesta sessió que no es llegiran les Declaracions Institucionals, i malgrat que la que els
ateny té ha rebut el suport suficient, s’haurà de tramitar en una altra sessió del Plenari del
Consell Municipal.
3. (M1519/10191) Que l'Ajuntament doni per tancat com a definitiu el document del Pla
estratègic del Zoo consensuat amb treballadors i treballadores del Zoo i dugui a terme les
accions necessàries per a la seva aprovació immediata i posterior implantació.
El Sr. Mòdol justifica la presentació d’aquest prec amb l’objectiu d’aconseguir l’aprovació del
pla estratègic de consens sobre el futur del Zoo, i que finalment es tanqui un procés molt
llarg de participació, en el qual el seu grup ha estat molt actiu amb la denúncia de l’estat de
l’equipament i el fet que no es permetia la participació dels treballadors i treballadores en la
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redacció del pla, entre altres qüestions que, a dia d’avui, han portat a la situació actual del
Zoo, que està perdent visitants a marxes forçades.
Per tant, diu que no entenen per quin motiu aquest govern no tira endavant un pla estratègic
redactat i que compta amb el consens de les forces polítiques i de tots els agents que hi han
participat.
Denuncia que, mentrestant, al zoo els dofins encara estan en banyeres i l’estat de
conservació de les instal·lacions es deteriora per moments; i es pregunta si el govern està
segrestat per una minoria animalista que menysté tota la feina feta pels grups polítics, pels
experts, pel grup de treball i pels treballadors i treballadores i la nova direcció del Zoo; és
pregunta si és que atorguen més valor a l’opinió d’aquesta minoria, i estan disposats a
hipotecar el futur d’aquesta instal·lació.
La Sra. alcaldessa confirma que, des del primer moment, el govern municipal s’ha implicat a
treballar per garantir el futur del Zoo, que és un equipament molt estimat i valorat entre la
ciutadania; precisa, però, que per garantir-ne el futur s’ha d’adaptar als valors de la societat
del segle XXI, i que s’acordi amb el suport més ampli possible el fet de garantir que el nou
zoo tingui estabilitat i continuïtat. Recorda que, per aquest motiu, es va posar en marxa un
grup de treball integrat per investigadors, treballadors del Zoo i entitats ambientals, que a
finals del 2016 van aconseguir acordar un nou model de zoo, amb un suport ampli de tots els
participants al grup de treball.
Indica que el nou model es basa en conservació, recerca i educació; i s’ha impulsat una nova
governança basada en una fundació més oberta en què tots els actors hi són convidats.
Assenyala que aquest organisme impulsa el pla estratègic del Zoo, que està sent dissenyat
comptant amb les aportacions de tots els agents implicats, entre els quals els treballadors i
treballadores, experts, grups ambientalistes, i les aportacions provinents de l’Audiència
pública expressades pels infants i els nois i noies a partir de la iniciativa “El Zoo que volem”.
Precisa que el pla estratègic ha de concretar un nou model de zoo, sobre el qual ja s’està
treballant, i que ha de ser compatible amb l’ordenança d’animals actual, i amb els canvis que
es derivin del procés d’iniciativa ciutadana Zoo 21, a la qual tots els grups van donar suport
en la seva tramitació inicial, i que es tramita paral·lelament. Indica que els dos processos
s’han de coordinar i garantir un futur estable i consensuat d’aquest equipament.
Recorda que en la darrera sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es van
comprometre a tenir enllestit aquest pla estratègic, i discutir-lo i votar-lo en la comissió
esmentada.
El Sr. Mòdol addueix que si els haguessin donat aquesta resposta fa sis mesos tindria una
certa credibilitat, però, a dia d’avui, tothom qui ha intervingut en la redacció del pla estratègic
coincideix a dir que aquest és el pla que vol. Per tant, critica que el govern no sàpiga
gestionar la voluntat general envers la voluntat parcial, i que tingui por de donar una
resposta que el comprometi, sospita que pensant molt més en clau electoral que no pas en el
futur del Zoo.
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Reitera, doncs, la necessitat d’aprovar el document i de posar en valor la feina de tota la gent
que ha participat en la seva redacció, sense menystenir els llocs de treball que estan en joc. I
insisteix que ara només falta prendre una decisió, ja que la feina està feta.
La Sra. alcaldessa rebat que menystinguin res, i assegura que no es miren res en clau
electoral. Entén que s’hi estan jugant el zoo de les properes dècades en aquest procés, i
subscriu que han d’actuar amb rapidesa, però també de la manera més sòlida possible.
Assegura que aquest és l’únic interès que els mou, i diu que confia que puguin garantir
conjuntament que Barcelona tingui el zoològic que es mereix.
No s’accepta
Del Grup Municipal del PP:
4. (M1519/10180) Que el Govern municipal presenti davant la Reial Federació Espanyola de
Futbol la candidatura per albergar les finals de la Copa del Rei i de la Reina de futbol, i de la
Copa del Rei de Futbol Sala.
El Sr. Fernández Díaz comenta que la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat la
convocatòria d’un concurs per escollir la ciutat que haurà de ser seu aquesta temporada de
les finals de la Copa del Rei, de la Reina, i de la Copa del Rei de futbol sala; i es dóna l’opció a
les ciutats d’acollir aquestes finals, al marge que també ho puguin fer els clubs.
Manifesta que el seu grup considera que seria una bona oportunitat per a Barcelona, que no li
han de faltar ni raons ni avals, ja que sempre ha estat capital de l’esport, i la Copa del Rei
atrau milers de visitants de les aficions rivals que competeixen; així doncs, això significaria
una projecció per a Barcelona i Espanya al món, atesa la repercussió internacional de
l’esdeveniment i el prestigi del futbol espanyol i dels seus clubs, i també seria una notícia
positiva per als sectors del comerç, la restauració, del taxi i de l’hoteleria.
Afegeix que no només es tracta d’aspirar a acollir la final de la Copa del Rei de futbol, sinó
també la Copa de la Reina, en un moment en què l’esport femení va a l’alça, i en moltes
disciplines Espanya és una de les primeres potències mundials.
Quant a la Copa del Rei de Futbol Sala, recorda que es tracta d’un esport amb gran
implantació a Barcelona i també a la seva àrea metropolitana, motiu pel qual considera que hi
ha raons suficients perquè Barcelona es presenti al concurs esmentat.
El Sr. Asens diu que li consta que el regidor és seguidor del futbol, i que és soci del RCF
Espanyol, això no obstant, li sembla que la intenció d’aquest prec no està tan vinculada a la
seva estima per l’esport, i el futbol en concret, sinó que amaga intencions polítiques.
Confirma que estan d’acord amb què Barcelona és una capital internacional de l’esport, i per
aquest motiu el govern municipal sempre ha estat ben disposat a acollir esdeveniments
esportius que situïn la ciutat en el mapa mundial i que reverteixin positivament en la pràctica
esportiva de base. Comenta, en aquest sentit, que recentment s’han celebrat el campionat
Mundial de Pilota o l’europeu de Waterpolo, ambdós amb un gran èxit de participació, com de
ben segur també obtindrà la World Race Games que està prevista per al 2019. No obstant
això, alerta que una iniciativa com la que planteja el Sr. Fernández Díaz no es pot prendre de
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forma unilateral, i en aquest cas confirma que no han rebut cap input de cap club ni
federació; i tampoc no els sembla que sigui una iniciativa encertada en el context polític
actual, i no és moment propici per aquesta mena de finals amb el grau de conflictivitat que es
generaria en una conjuntura en què la societat està molt polaritzada i tensada.
El Sr. Fernández Díaz replica que qui fa una lectura política d’aquest prec és el Sr. Asens, i no
sap si fa aquesta interpretació per mala consciència. Li recorda que el 2015, quan ja havia
començat l’anomenat “Procés”, el Camp Nou va acollir la final de la Copa del Rei amb un
partit Atlètic de Bilbao-Barça, que va guanyar el segon; i que cinc anys abans s’hi havia
celebrat la confrontació Atlético de Madrid-Sevilla. I precisa que aquesta temporada hi ha la
novetat de la convocatòria del concurs a què han d’aspirar les ciutats, i per això ho han
plantejat en aquesta cambra.
Assegura que com a perico li agradaria que la final es fes a Barcelona, i que considera
important que la ciutat la pugui organitzar per l’oportunitat d’atraure visitants que també
significa, i com a símptoma de normalitat.
El Sr. Asens assegura que no tenen cap inconvenient a què se celebri aquesta mena de final a
Barcelona, tal com demostra la que es va fer el 2015, tot i que no pas sense incidents. I
remarca que la final de la Copa del Rei està prevista per al 25 de maig, en plena contesa
electoral.
I afegeix que a tot plegat s’hi suma que no poden ser aliens al debat que s’ha produït entorn
de la monarquia, amb la reprovació del Rei en aquesta cambra i al Parlament de Catalunya, i
quan la institució monàrquica assoleix un índex de popularitat tan baix a Catalunya; i tampoc
no poden obviar els incidents que es produeixen en aquest tipus d’esdeveniments. I recorda
al regidor que en una ocasió van discutir perquè al Sr. Fernández Díaz li semblava correcte
que es requisessin estelades i peces de roba de color groc en l’accés al camp.
Considera evident, doncs, que un esdeveniment d’aquesta mena a Barcelona incrementaria la
tensió i la polarització que es viu al país.
No s’accepta
5. (M1519/10181) Que el Govern municipal retiri el pessebre de la plaça Sant Jaume per
posar-ne un tradicional.
El Sr. Fernández Díaz es refereix al pessebre de la plaça de Sant Jaume d’enguany, i diu que
sembla que en comptes d’un pessebre el govern municipal hagi promogut la decoració d’un
aparador d’una botiga de mobles, o reproduït el menjador de la Família Adams.
S’adreça a l’alcaldessa com a mare i, per tant, que sap que un dels aspectes positius d’un
pessebre és que el poden compartir totes les generacions d’una família, i considera que res
més lluny d’això el pessebre de la plaça de Sant Jaume. Afirma que, a banda que no té cap
mena d’interès, el muntatge del pessebre ha costat catorze mil euros; per tant, demana a
l’alcaldessa que, tot i que sigui tard, intenti rectificar i retiri el que anomena bodrio de
pessebre i que se n’hi instal·li un de tradicional.
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La Sra. alcaldessa demana al regidor que moderi les seves paraules, sobretot quan es refereix
a una obra artística que té un autor de prestigi.
Comprèn que no li agradi, perquè hi ha gustos per a tothom i ho considera bo en una ciutat
diversa com Barcelona; i entén que el regidor Fernández Díaz, que és un veterà en aquesta
cambra, on porta a prop de tres dècades, deu haver tingut la polèmica del pessebre amb
altres alcaldes, ja que el pessebre de la plaça de Sant Jaume no s’ha inventat aquest mandat,
ni la manera com s’adjudica. Puntualitza, doncs, que aquesta instal·lació nadalenca es fa
d’ençà del 1961, i durant molts anys va ser un model de pessebre tradicional, fins que a
mitjans dels noranta perd rigidesa i guanya caràcter contemporani.
Indica que d’ençà del 2010, mitjançant l’ICUB, la ciutat convida a participar cinc o sis artistes
a presentar un projecte artístic d’inspiració contemporània. Precisa que el que s’ha elegit
enguany és el de Sebastià Brossa –a qui aprofita per agrair la feina feta–, reconegut
escenògraf i il·lustrador, que ha fet cursos d’interiorisme a Elisava, escenografia a l’Institut
del Teatre, i ha treballat en tots els teatres de la ciutat i en altres de tot l’estat. Valora la
proposta, que representa dotze personatges tradicionals del pessebre; i aprofita per recordar
que es manté un muntatge del pessebre tradicional al Museu Marès.
El Sr. Fernández Díaz replica que, atès que sobre gustos no hi ha res establert i, per tant, tot
és opinable, ell considera que per fer una cosa com la d’enguany, millor no fer cap pessebre, i
menys encara gastar-se catorze mil euros. Addueix que si l’alcaldessa no creu en el Nadal, ha
de ser coherent i no posar el pessebre i, si vol, que hi posi el Sr. Hivern que ja ha instal·lat a
la plaça de Catalunya. Aprofita per suggerir que, al costat del Sr. Hivern, hi posin un patge
reial per recollir les cartes per als Reis d’Orient i que després valorin quin dels dos té més èxit
entre els infants i les famílies. I demana a l’alcaldessa que no assumeixi el paper de Grinch
que arruïna el Nadal als barcelonins, i que posi un pessebre com Déu mana, i també que
il·lumini la ciutat com cal.
No s’accepta
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/10193) En quin grau de desenvolupament es troba la mesura de govern
presentada en data desembre de 2016 en la qual es proposava l'elaboració de la Carta de
Paisatge de Barcelona? I més concretament, quina feina feta de la Carta de Paisatge s'ha
realitzat en el marc de l’àmbit de suspensió de llicències anunciat, a l'àmbit de la Vila de
Gràcia i part dels barris de La Salut, Vallcarca, Camp d'en Grassot i Gràcia Nova?
No es tracta
Del Grup Municipal Cs:
2. (M1519/10183) Per quin motiu el Govern municipal ha decidit trencar el pacte de les
terrasses assolit amb el gremi de restauració i subscrit per una àmplia majoria del Plenari del
Consell Municipal?
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El Sr. Blanco pregunta per quin motiu s’ha trencat el pacte de les terrasses aconseguit el
juliol passat, que tots els grups van creure que s’havia aconseguit amb l’aprovació d’una nova
ordenança, i mitjançant el qual l’Ajuntament no havia de reduir innecessàriament terrasses,
només en els casos en què fos estrictament necessari per motius de convivència o de
mobilitat. Recorda que en els mesos anteriors a l’acord es van regularitzar terrasses i es van
concedir llicències provisionals; i amb la nova ordenança, aquesta regularització pot ser
permanent, però tanmateix s’estan reduint terrasses i s’eliminen taules indiscriminadament i
injustificadament a Ciutat Vella i, amb la pregunta que presenten, en volen saber els motius.
La Sra. alcaldessa puntualitza que el pacte de les terrasses, aprovat en sessió plenària el
maig d’enguany, es va establir després d’un ampli procés de consulta i de consens amb el
gremi i els grups municipals, i van aprovar la normativa amb el lideratge del govern
municipal.
Constata, però, que el de Ciutat Vella és un territori molt dens i cal que tots treballin perquè
hi tinguin cabuda, equilibradament, tots els usos; i afirma amb tot convenciment que per part
del Districte de Ciutat Vella mai no s’ha trencat cap pacte, ni s’hi està duent a terme cap
persecució a l’activitat de les terrasses; altrament, confirma que s’hi fa complir la normativa,
evitant que la norma s’apliqui de forma arbitrària o, fins i tot, prevaricadora.
Assenyala que cal tenir en compte que el districte de Ciutat Vella compta, a dia d’avui, amb
quinze llicències més de vetlladors –han passat de 137 a 152–, amb dues taules més, d’ençà
del pacte del juny.
Per tant, afirma que, amb les dades a la mà, ningú pot dir que hi hagi cap persecució contra
els vetlladors.
El Sr. Blanco replica que té dades, noms i cognoms de tots els locals a Ciutat Vella, fins a un
total de 99 –ofereix a l’alcaldessa de fer-li arribar la llista–, que han vist reduït de mitjana un
27% el nombre de taules, especialment a la Rambla i al passeig de Joan de Borbó, que
pateixen restriccions injustificades i massives i, a més, s’hi apliquen les restriccions de les
distàncies que havien quedat eliminades a l’ordenança. Constata que hi ha una decisió política
en tot plegat que, en última instància és competència de la regidora del Districte, que un dia
premia un local del Born, i l’endemà li redueix les taules de la terrassa. I acusa l’alcaldessa de
permetre que no s’apliqui la nova ordenança a Ciutat Vella.
Recorda que darrere de cada terrassa hi ha una família, inversió i llocs de treball, i diu que no
entenen per què no s’aplica la nova ordenança que es va pactar amb el gremi i, a canvi, es
perjudica molta gent.
La Sra. alcaldessa no sap si el regidor li demana que se saltin la normativa, o bé que li està
parlant de terrasses il·legals; i vol suposar que no li demana que toleri la il·legalitat.
Es ratifica, doncs, en què el govern compleix i complirà la normativa, que per això la van
impulsar; i afirma que els agraden les terrasses i en són usuaris, i per això volen que siguin
compatibles amb la vida dels veïnats, i que es compleixin totes les normatives que aquest
ajuntament està obligat a fer complir i, en aquest cas, sempre estaran predisposats a facilitar
la feina a la restauració i l’activitat de les terrasses.
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Per acabar, suggereix al Sr. Blanco que si considera que no complexen la legalitat els portin
als tribunals.
3. (M1519/10184) Quantes famílies hi ha a Barcelona, que tenint adjudicat un habitatge
concedit per la mesa de valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social per
pèrdua d'habitatge, estant esperant aquesta entrega?
La Sra. Barceló recorda al govern que va arribar amb les promeses estrella d’acabar amb els
desnonaments i la construcció d’habitatge social, que ara s’ha convertit en el seu taló
d’Aquil·les. I, en aquest sentit, pregunta quantes famílies hi ha a Barcelona que tenint
adjudicat un habitatge per la mesa d’emergència social encara n’esperen el lliurament.
El Sr. Montaner concreta que, a dia d’avui, a la taula d’emergència hi ha 502 expedients, dels
quals 430 tenen una valoració positiva, i precisa que les dades estan disponibles a la web del
Consorci de l’Habitatge, compost per la Generalitat i l’Ajuntament en una proporció del 60%
la primera i un 40% aquesta administració.
Indica que durant el mandat s’han posat a disposició de la mesa d’emergència 1.072
habitatges, dels quals 834 han estat aportats per l’ajuntament de Barcelona, i només 236 per
la Generalitat; i fa notar que, es calculi com es calculi, si la Generalitat hagués aportat el 60%
que li correspon no hi hauria aquestes 430 famílies pendents.
La Sra. Barceló, després d’agrair la informació, pregunta per què posen com a excusa la
Generalitat, ja que en campanya electoral Barcelona en Comú no la posava hi posava.
Insisteix que hi ha 430 famílies, que necessiten una atenció immediata, no reben l’habitatge
que tenen adjudicat, i compara aquest nombre amb les 220 que hi havia l’any passat. Per
tant, pregunta al govern si realment se sent satisfet amb la gestió de l’habitatge que fa, i li
demana que faci autocrítica fent esment de totes les promeses que van fer, que van prometre
a moltes famílies que s’acabaria amb els desnonaments, mentre la realitat és que la mitjana
actual és de vuit diaris; també van dir que acabarien amb el problema de l’habitatge social
perquè farien quatre mil pisos nous, i acabarà el mandat amb vuit-cents.
Afegeix que actualment fan una campanya de posar cartells en solars buits anunciant que hi
faran habitatge social, i que no és altra cosa que una altra promesa incomplerta, ja que no hi
ha data d’inici d’obres.
Retreu al govern, doncs, que en l’àmbit de l’habitatge, la seva promesa estrella, vagin a la
baixa.
Això no obstant, i després de recordar que el seu grup va donar suport al Pacte per
l’habitatge, remarca que encara resten uns pocs mesos de mandat per fer alguna cosa i,
sobretot, per atendre immediatament aquestes 430 famílies.
El Sr. Montaner reconeix que enfront del problema de l’habitatge tot el que es faci sempre és
insuficient, però posa en valor el canvi estructural que estan promovent, que és històric en
aquesta ciutat; així, els 4.500 habitatges acabats, en construcció o en fase de licitació
palesen aquest canvi. Igualment, constata que van prometre que acabarien amb els
desnonaments i assegura que fan tot allò que és a les seves mans, però posa de manifest que
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aquest fenomen es dóna en tot l’Estat i, lògicament, respon a unes raons econòmiques de
fons, que tenen a veure també amb el control del preu dels lloguers, la possibilitat de regularlo, i amb tots els dèficits estructurals de les polítiques d’habitatge.
En aquest sentit, recorda que Ciutadans va donar suport a la desaparició gradual de la política
d’habitatge del PP; mentre que avui el govern del PSOE està intentant ressuscitar aquestes
polítiques, i Podemos insisteix a poder arribar a millorar el pressupost que s’hi destina, i que
s’implantin mesures com ara l’allargament dels contractes de lloguer, i també regular-lo; i tot
i que reconeix que en matèria d’habitatge tot és poc, afirma que estan contribuint a canviar
les coses. Altrament, fa notar que Ciutadans no ha fet res en polítiques d’habitatge.
Igualment, puntualitza que en cap moment van prometre acabar amb els desnonaments, sinó
que van prometre lluitar contra els desnonaments, i confirma que han fet tot el possible per
reduir-ne el nombre.
Del Grup Municipal d’ERC:
4. (M1519/10187) En el marc de les negociacions entre la Universitat de les Nacions Unides,
l'Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, quines han estat les
propostes que ha formulat i les gestions que ha realitzat el Govern municipal per evitar que la
UNC-GMC marxi de Barcelona?
No Es Tracta
5. (M1519/10188) Quants agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran acollir-se a la
possibilitat de jubilar-se anticipadament, tal i com els hi permet el decret per a la jubilació
anticipada dels policies locals, i quines són les mesures que pensa prendre el Govern
municipal davant la possibilitat que hi hagi un alt índex d'agents de la Guàrdia Urbana de
Barcelona que s'acullin a aquesta possibilitat?
No es tracta
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
Únic. (M1519/10194) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la
proposició M1519/8628, aprovada en el Plenari de 10 d'abril de 2018, en la que es deia: El
Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern elabori i presenti en el transcurs del
proper plenari, un informe detallat de tots els contenciosos administratius que comportin
associades demandes de Responsabilitat Patrimonial, detallant les estimacions econòmiques
que en puguin resultar. Que el Govern informi als grups de l'oposició sobre l'existència i/o
l'estat de demandes dirigides a membres del govern relacionades amb la gestió del
desenvolupament de les seves tasques de govern.
No es tracta
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MOCIONS
M1. Designar la Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas presidenta de la Comissió del Consell
Municipal de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució de la Ima. Sra. Montserrat
Bendedí i Altés.
M2. Nomenar com a membres de la Comissió no permanent d’estudi que analitzi
exhaustivament els usos de la Zona Fòrum i proposi mesures extraordinàries de suport a
aquest espai de la ciutat per sanejar la zona i reduir l’activitat festiva del recinte del Fòrum a
les següents membres de la Corporació municipal:
- Ima. Francina Vila i Valls, presidenta
- Ima. Janet Sanz Cid, vicepresidenta
La Sra. alcaldessa demana si s’aprecia la urgència de les dues mocions.
La Sra. Mejías observa que algú que s’absenta del Plenari de Consell Municipal perquè té
altres prioritats, molta urgència no té; per tant, avança que el seu grup no aprecia la
urgència.
La Sra. Andrés constata que normalment el seu grup aprecia la urgència de les mocions per
una qüestió de cortesia institucional, i confirma que també ho farà en aquest cas.
Finalment, malgrat que hi ha més vots a favor que en contra de l’apreciació de la urgència
d’ambdues mocions, però atès que cal majoria absoluta per apreciar-la i en aquest cas no hi
ha quòrum suficient, la Sra. alcaldessa anuncia que es deixen aquests dos punts per a una
propera sessió.
No s’aprecia la urgència de les dues mocions presentades, amb el vot contrari dels Srs.
Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz, Mulleras
i Villagrasa.
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
La Sra. alcaldessa anuncia que en aquest cas estan la mateixa tessitura que amb les mocions,
i lamenta l’absència de tres grups municipals en el darrer Plenari de l’any, i expressa el desig
que el 2019 tot plegats ho sàpiguen fer millor.
Per acabar, desitja bones festes i bon començament d’any als presents.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les catorze
hores.
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