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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió extraordinària de 3 de maig de 2019.

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el tres de maig de dos mil
dinou, s’hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió extraordinària i urgent, sota la
presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.
Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, Josep Ma.
Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Gala Pin
Ferrando, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Maite
Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina
Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Marilén
Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Paco Sierra López, Koldo Blanco Uzquiano,
Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i
Planas, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto
Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia , Alberto Villagrasa Gil, María Rovira i Torrens, Eulàlia
Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela, Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé i Benaiges,
assistits pel secretari general, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Hi és present l'interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
Excusa la seva absència l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou hores i trentacinc minuts.
1. Declaració d’urgència de la sessió.
La Sra. alcaldessa recorda als membres del consistori que abans de començar aquesta sessió
plenària extraordinària i urgent cal apreciar-ne la urgència. Seguidament, procedeix a fer un
repàs dels posicionaments dels grups.
s’aprova la urgència amb el vot en contra dels Srs. Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i
Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també de les Sres. Rovira i Reguant i
el Sr. Casas.
PROPOSICIÓ / DECLARACIÓ DE GRUP:
Dels Grups Municipals Demòcrata, Cs, ERC, PSC i PP:
2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - Assumir les
conclusions de la Comissió especial de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de Terrasses al
Districte de Ciutat Vella aprovades amb data 9 d’abril de 2019. – Assumir les conclusions de
la Comissió no permanent d’estudi dels usos de la Zona Fòrum aprovades amb data 26 d’abril
de 2019.
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El Sr. Blasi saluda el públic, i especialment els representants del Gremi de Restauració i els
veïns i veïnes de la zona Fòrum; igualment, agraeix la feina a les persones que van participar
en les comissions, a la Secretaria General, als grups municipals i als compareixents,
especialment a l’entitat que agrupa i coordina el conjunt d’entitats i veïnats afectats de la
zona Fòrum i del gremi que assessora el conjunt de la restauració.
Indica que el seu grup va haver d’impulsar la creació de les comissions de la Zona Fòrum i la
de terrasses de Ciutat Vella, d’una banda, per la inacció del govern en l’entorn del Fòrum i les
problemàtiques que s’hi generen i, d’altra banda, per la sobreactuació de la regidoria de
Ciutat Vella per enquistar un conflicte resolt amb la modificació de l’ordenança de terrasses;
en definitiva, per la negació constant del govern a escoltar i atendre les demandes veïnals.
Celebra que les presidències d’ambdues comissions hagin recaigut en un grup de l’oposició,
en la regidora Vila i ell mateix; i reconeix que és la manera de fer del govern municipal que,
novament, ha obligat l’oposició a demanar un ple extraordinari; per l’incompliment per part
de l’Alcaldessa d’elevar les conclusions de les comissions en un ple ordinari. Assegura que no
sap què tem el govern per ni tan sols respondre escrits entrats al registre.
Reconeix, en aquest cas, que la data de caducitat d’aquest consistori està molt propera, però
que per respecte als veïns i les veïnes i per la feina esmerçada és important refermar el
compromís d’assumir les conclusions de la Zona Fòrum i de les terrasses de Ciutat Vella.
Considera, però, que en un debat en un format ordinari i amb temps s’haurien pogut
concretar més aquestes conclusions i entrar al fons de la qüestió, cosa que el govern no els
ha permès.
El Sr. Alonso entén que aquest ple extraordinari al final del mandat és un bon exemple del
que ha succeït durant aquests quatre anys de govern de l’alcaldessa Colau; un govern que no
és capaç d’acarar els problemes de la ciutat, i només per les queixes dels veïns, les
reivindicacions de les entitats i l’acció dels grups de l’oposició es posen damunt la taula els
debats sobre aquests problemes.
Assenyala que així ha estat en el cas d’aquestes dues comissions, que s’han creat perquè el
govern no ha afrontat els problemes ni ha volgut establir un diàleg, i davant d’aquesta manca
d’acció han hagut de ser els grups de l’oposició els qui han forçat a obrir aquests espais de
diàlegs.
Precisa que en el cas del Fòrum els veïns han dit prou a la contaminació, a l’incivisme, al
soroll, a les pudors, i per això comparteixen plenament les conclusions de la comissió, que
posen damunt la taula la necessitat de fer un pla de treball per lluitar contra totes aquestes
qüestions i garantir un desenvolupament sostenible d’aquest sector de la ciutat. Remarca que
aquest pla de treball ha de ser creïble per als veïns, amb més transparència, espais de
participació conjunta i un seguiment compartit.
En aquest sentit, aprofita per fer la petició formal al govern municipal que es comencin a
organitzar els espais de participació, i que la informació disponible es traslladi a les entitats,
ja que no té sentit tenir-la en un calaix fins al setembre.
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Conclou, doncs, que vénen d’un conflicte, però que han de saber transformar en una
oportunitat per millorar la ciutat.
Tot seguit, cedeix el torn de paraula que resta al regidor Blanco perquè intervingui sobre la
comissió de terrasses.
El Sr. Blanco observa que hi ha una mena de justícia poètica en el fet que en aquest darrer
ple del mandat s’aprovin les conclusions de la comissió de terrasses, atès que és un assumpte
que s’arrossega d’ençà que es va encetar, i malgrat que en algun moment va semblar que es
resolia, finalment no va ser així.
Assenyala que el conflicte de les terrasses continua més viu que mai, i diu que s’ha entendre
que no és un conflicte entre els veïns i les terrasses, sinó entre el govern municipal i els
professionals de la restauració. Assenyala que aquesta situació es podria haver solucionat fa
un any si s’hagués aplicat de manera coherent la nova ordenança, cosa que no han volgut o,
tal vegada, no n’han sabut.
Remarca que allò que ha quedat palès en la comissió és que a Ciutat Vella es continuen
imposant unes restriccions injustificades. Confirma que hi han pogut escoltar molts
testimonis, fins a vint casos de persones afectades per unes restriccions molt difícils de
justificar des del punt de vista de l’interès públic. Reconeix, doncs, que la comissió ha estat
molt útil sobretot per demostrar que allò que denunciava el seu grup, i el govern sempre ha
negat, era cert; i també perquè ha posat en evidència la mala gestió del govern municipal i el
seu nul interès per dialogar i arribar a acords amb els sectors econòmics i, per tant, la seva
incapacitat per aconseguir que l’activitat econòmica contribueixi activament, en col·laboració
amb l’Ajuntament, a millorar la convivència a l’espai públic.
Per tot plegat, anuncia que voten favorablement aquestes conclusions, amb la confiança que
a partir d’ara el conflicte quedi superat i que no s’hagi de tornar a sentir a parlar a Barcelona
del conflicte de les terrasses.
La Sra. Capdevila saluda als representants del Gremi de Restauració que avui els
acompanyen i als de la coordinadora Aire Net.
Fa referència a què cinc grups municipals han promogut aquest ple extraordinari a fi que
s’assumissin les conclusions de les comissions no permanents de terrasses i per a l’estudi dels
usos de la Zona Fòrum; i lamenta, en primer lloc, haver hagut de forçar a la celebració
d’aquesta sessió davant la negativa del govern d’incloure aquest punt en l’ordre del dia de la
sessió ordinària, i la darrera del mandat.
Igualment, expressa l’agraïment del seu grup a totes les persones que han comparegut en
aquestes dues comissions, ja que han fet aportacions molt interessants que els han permès
conèixer amb més detall les diferents problemàtiques que afecten, per exemple, el sector de
la restauració a Ciutat Vella pel que fa a les terrasses que van debatre a bastament en la
comissió i que es va tancar amb el document de conclusions el 9 d’abril. Afegeix que també
van tenir oportunitat de conèixer les diferents problemàtiques que afecten els veïns i veïnes
de la Zona Fòrum, i que també va concloure amb el document de conclusions.
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Destaca que aquestes dues comissions, així com altres de no permanents que s’han creat
durant el mandat, són l’expressió d’un fracàs del govern, que sovint s’ha dedicat a atiar
conflictes, quan la seva obligació és resoldre’ls. Afegeix que també han constatat la seva poca
capacitat per establir espais de diàleg i de treball amb els agents econòmics, socials i veïnals
de la ciutat, governant, altrament, des del prejudici i la desconfiança.
Així doncs, amb aquest estat de coses, assenyala que sovint els grups de l’oposició han pres
la iniciativa i s’han acabat creant aquestes comissions no permanents.
Centrant-se en el document de conclusions de la comissió de terrasses a Ciutat Vella,
confirma que el seu grup hi va donar suport tot i que no estava al cent per cent d’acord.
Precisa que van defensar que l’accessibilitat no és negociable, que cal estudiar les ubicacions
de les terrasses cas per cas, que no pot ser que quan es redueix el nombre de taules
l’Ajuntament no tingui cap mena de previsió sobre l’ús que ha de tenir l’espai alliberat i que,
sovint, és mal utilitzat.
Afegeix que els restauradors no són els enemics dels veïns, sinó que també són part de la
ciutadania i de la ciutat i, com a tals, tenen drets i deures; així, la seva activitat econòmica,
amb treball de qualitat, respecte pel descans veïnal i l’ús equilibrat de l’espai públic ha de ser
compatible.
Finalment, fa referència al document de conclusions de la comissió dels usos de la Zona
Fòrum, i diu que consideren que la creació d’un pla integral per a la zona, que inclogui
mesures concretes en els àmbits de les infraestructures, la contaminació, la convivència, els
usos de l’espai del Fòrum i el planejament urbanístic pot ser una mesura positiva per afrontar
moltes de les problemàtiques d’aquest barri de la ciutat i millorar la qualitat de vida dels
residents.
En conseqüència, manifesta que en aquest ple extraordinari tots els grups es comprometen a
assumir les conclusions d’ambdues comissions i a portar-les a terme el proper mandat,
posant-s’hi a treballar d’immediat.
Confirma que aquest és el compromís que assumeix el grup d’ERC, i expressa la predisposició
a treballar amb la resta de grups en benefici de la ciutadania.
La Sra. Ballarín confirma que arriben a aquest Plenari extraordinari per l’incompliment reiterat
del govern de dos mandats democràtics que s’han aprovat en les comissions especials de
terrasses de Ciutat Vella i dels usos de la Zona Fòrum. Comenta que en les darreres sessions
d’aquestes comissions es van aprovar unes conclusions, i que es debatessin al Plenari del
Consell Municipal, però el govern no ho ha volgut incloure en l’ordre del dia del ple ordinari
d’avui aquests dos debats, i han hagut de ser cinc grups de l’oposició, una vegada més, que
forcessin el debat de les conclusions.
Entén que, novament, Barcelona en Comú ha fet una interpretació massa subjectiva dels
termes democràcia, transparència i control, i assegura que mai no s’haurien imaginat que
tingués tanta por de debatre sobre assumptes que afecten i importen molt als veïns, veïnes i
comerciants i restauradors de la ciutat.

4
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
21 de juny del 2019

CSV: f809-5c67-9267-329b

Entrant en matèria, comença donat les gràcies als compareixents en els comissions per les
seves aportacions tan interessants, i també per la seva feina i el seu temps; igualment,
agraeix a les dues presidències de les comissions, al Sr. Blasi i a la Sra. Vila, haver ordenat
els debats amb eficàcia i amb neutralitat.
Pel que fa a les conclusions de les comissions, comença per la de seguiment d’aplicació de
l’ordenança de terrasses a Ciutat Vella, i destaca que la conclusió principal és que l’aplicació
de la norma s’ha fet sense diàleg, i ha estat el corol·lari d’un mandat d’imposicions contra les
terrasses, que han derivat en conflictes i en històries personals, moltes vegades força tristes.
Observa que la manca de diàleg no respon a l’esperit de flexibilitat i als acords que van
portar, fa més d’un any, a l’aprovació de l’ordenança, i evidencia una mala gestió i aplicació
per part del govern municipal, així com el malbaratament de la confiança que hi van dipositar
els grups.
En nom del seu grup reitera el suport al sector de la restauració, molt ben defensat pel seu
Gremi, i considera que té dret a més seguretat jurídica pel que fa a l’aplicació de l’ordenança
per part del Districte, alhora que també a què el text normatiu no s’apliqui de manera
restrictiva, posant en dubte el compliment de deures fonamentals en què s’ha de basar el bon
govern d’una ciutat. Igualment, diu que consideren que l’Ajuntament no ha de ser més
restrictiu del que cal en l’aplicació de l’ordenança, i que s’acarnissi amb els restauradors i
restauradores que volen fer bé les coses, i quan no es generen problemes de convivència ni
d’accessibilitat a l’espai públic.
Quant a les conclusions de la comissió de l’ús de la Zona Fòrum, a les quals els seu grup
també va donar suport, destaca que es va palesar que no era proporcional la preocupació
dels veïns de la zona amb la feina que hi fa el govern per aclarir què hi passa. Precisa que
l’informe de conclusions té l’ànim d’establir un full de ruta per definir les actuacions concretes
que cal fer per millorar les diferents problemàtiques del barri del Fòrum durant el proper
mandat; i confia que el govern que vindrà tiri endavant les conclusions i prengui mesures
concretes. Destaca, en aquest sentit, que és molt interessant la proposta d’elaboració d’un
pla de treball integral, fruit d’un pacte polític, institucional i ciutadà a fi d’equiparar els
aspectes ambientals del Fòrum als de la resta de la ciutat.
Afegeix que també valoren positivament la creació d’una taula tècnica que estableixi els
criteris científics i la manera com s’han d’avaluar a fi de fer un seguiment adequat del que
passa a la zona.
El Sr. Mulleras també saluda els representants del gremi de Restauració i als de la
coordinadora del Fòrum que avui els acompanyen, i es felicita per la celebració d’aquest ple
extraordinari, no pas perquè ho hagi volgut el govern municipal sinó per iniciativa dels grups
de l’oposició, de la mateixa manera que també van forçar la creació d’aquestes dues
comissions.
Per tant, retreu al govern municipal, que propugnava el diàleg i la transparència, que no ho
hagi practicat.
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Indica que en aquest primer torn de paraula intervindrà en referència a la comissió de
terrasses de Ciutat Vella, mentre que en el segon el regidor Villagrasa ho farà pel que fa a la
comissió del Fòrum.
Posa de manifest que un dels temes que ha caracteritzat el mandat ha estat el de les
terrasses arran del que qualifica com a “terrassa-fòbia” del govern municipal, i lamenta que
també hagi de centrar aquest debat en la recta final d’aquests quatre anys. Recorda que en el
primer ple del mandat ja es va parlar del problema de les terrasses, i ho considera com una
mostra clara de la manca de solucions per part del govern de la ciutat.
Fa referència al fet que es va aconseguir una modificació de l’ordenança de terrasses a
instàncies de grups de l’oposició, a la qual va donar ple suport el Gremi de Restauració, i es
va arribar a un acord que, en principi, posava punt final a la guerra de les terrasses;
malauradament, però, això va portar tranquil·litat a la ciutat, tret de Ciutat Vella, on la nova
normativa no fa altra cosa que ocasionar problemes.
Posa en valor que en la comissió s’han pogut escoltar representants de l’àmbit de la
restauració, que han explicat els motius pels quals el govern municipal no els volia rebre. I
constata que aquests empresaris posen en risc el seu patrimoni personal, que formen part
dels barris i confereixen seguretat a l’espai públic, generen vida i cohesió social, riquesa
econòmica i ocupació. Per tant, celebra que, com a mínim, la comissió hagi servit per donarlos veu.
Consideren que les conclusions de la comissió han de servir per establir solucions al conflicte
de les terrasses a Ciutat Vella, que han patit una aplicació discrecional, sectària i autoritària
de l’ordenança. Així, insta el govern a canviar enfrontament per diàleg i consens, opacitat per
transparència, buscar solucions, i canviar la imposició per la participació.
Seguidament, el Sr. Villagrasa agraeix al seu torn la presència de les persones que han
comparegut en la comissió del Fòrum, així com la feina de la presidenta per al seu bon
desenvolupament. Alerta, però, que la comissió es pot tancar en fals si no hi ha un
compromís polític per tirar les seves conclusions endavant; i afegeix que no tindrà sentit si el
setembre no s’implica l’Àrea Metropolitana i l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs en un fòrum
per debatre amb els veïns, on podran expressar solucions a l’ajuntament de Barcelona, però
remarca que si les administracions implicades no s’asseuen conjuntament, la comissió no
tindrà cap sentit.
Reconeix que a la zona hi ha problemes de contaminació atmosfèrica, d’inseguretat i
d’incivisme que afecten Barcelona, però també Sant Adrià i, per tant, també són
responsabilitat de l’Àrea Metropolitana.
Confia que la comissió no es tanqui en fals, ja que, altrament, només hauran fet pur teatre
abans de les eleccions, i els veïns no s’ho mereixen.
El Sr. Casas diu que en aquestes conclusions no s’hi constata el desig de privatitzar l’espai
públic, ja que per 0,98 euros per taula i dia un privat es pot apropiar de l’espai públic, i amb
dret de transmissió. Entén que l’àmbit de la restauració ha utilitzat la comissió de terrasses
per imposar les seves exigències en l’aplicació d’una part molt específica de l’ordenança; i
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remarca que allò que no s’ha volgut constatar en la comissió han estat les condicions laborals
del sector, els contractes temporals per obra i servei fets en frau de llei, i que corresponen a
feines que s’haurien de fer amb un contracte indefinit; tampoc no s’hi ha parlat de les hores
treballades sense cotitzar o sense cobrar, del fet d’obligar els treballadors i les treballadores a
estar a la intempèrie a la porta de l’establiment, o pel centre de la Rambla a la cerca de
clients.
Altrament, manifesta que el seu grup entén que les mesures necessàries són la inspecció per
garantir els drets laborals dels i les treballadores; garantir el dret al descans veïnal; garantir
la lliure circulació de vianants entre terrasses i espais comuns; evitar la sobreocupació amb
taules; així com control horari de tancament i de soroll.
En conseqüència, avança que el seu grup emetrà un vot en contra.
Quant a la comissió de la Zona Fòrum, recorda que el seu grup hi va participar, va presentar
esmenes, també van demanar-hi el tancament de Tersa, així com també que es reduís el
nombre de macroconcerts o activitats com la Feria de Abril.
Confirma, en aquest cas, que voten a favor de les conclusions de la comissió.
El Sr. Ardanuy confirma que ha votat a favor de la constitució d’ambdues comissions com a
mecanisme de debat; així doncs, agraeix a les presidències la seva labor, i també les
aportacions dels compareixents. Avança, per tant, que el seu vot és a favor de les conclusions
de les dues comissions.
Apunta, pel que fa a les terrasses, que ha quedat clar que l’acord que es va establir en el seu
moment per a l’aprovació d’una nova normativa no està resolt, i que és necessari arribar a
punts de consens i que s’analitzi la viabilitat de l’ordenança; i que l’Ajuntament no renunciï a
la seva capacitat d’autoritat.
El Sr. Puigcorbé assenyala que se centrarà en la comissió de la Zona Fòrum, que ha estat i és
un camp de batalla de conceptes, amb unes solucions que són pedaços. Recorda que la zona
va néixer amb una idíl·lica planificació de l’enginyer Cerdà com a Parc del Mar, per passar a
ser un indret d’afusellaments, marginalitat, delinqüència, va servir d’abocador; passant a ser
després sala de màquines d’infraestructures bàsiques de la ciutat, algunes de les quals
altament contaminants, convertint-se més endavant en zona del Fòrum de les Cultures, espai
de ciència i coneixement i creació i de negoci, i d’especulació immobiliària. Remarca que tot
això coexisteix amb indústries properes contaminants, antigues com Uralita o l’actual Tersa,
que generen pudors i sorolls, també causats per les rondes i pels descampats convertits en
indrets per a fires i macroconcerts les nits i festes de guardar.
En conseqüència, entén que és evident que calen solucions urgents a aquest cúmul de
tortures per al veïnat, de manera que el Consorci del Besòs hauria d’emplaçar a revertir la
situació i accelerar la planificació d’una de les zones amb més futur de Catalunya, al costat
del mar i eix vertebrador del nord metropolità.
La Sra. Sanz expressa el posicionament favorable del seu grup pel que fa a les conclusions de
la comissió Fòrum perquè estan d’acord amb els debats i les aportacions fetes al llarg de les
sessions; assenyala que comparteixen un dels elements centrals de la proposta de
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conclusions i és que la feina encetada ha de tenir continuïtat, no només en l’àmbit de la
comissió sinó també quant a tota la feina que ha dut a terme aquests darrers anys el govern
de la ciutat.
Així, confirma que el seu objectiu ha estat revertir totes les limitacions heretades en aquest
espai, ja que la Zona Fòrum ha estat històricament un clar exemple de les polítiques de fer
ciutat a còpia de grans esdeveniments, i també una mostra de complexitat que implica actors
molt diversos, alguns dels quals sense una visió àmplia de la ciutat i poc integradora.
Afegeix que la voluntat de revertir aquesta situació s’ha de traduir en el desenvolupament
d’un pla de treball integral per a la Zona Fòrum liderat per aquest ajuntament i que incorpori
la resta d’administracions.
Pel que fa als aspectes mediambientals de l’àmbit, assenyala que ha estat una de les
preocupacions essencials del mandat; i apunta que han tirat endavant mesures concretes
amb inversions d’entorn dels quinze milions d’euros per millorar la qualitat ambiental de la
zona; unes mesures que confirma que continuaran i que n’hi ha previstes moltes d’altres, ja
que no s’acontenten amb complir la legalitat sinó que volen un model de referència ambiental
en aquest espai.
Adverteix, però, que per aconseguir-ho cal un compromís ferm de la resta d’administracions,
especialment de l’Àrea Metropolitana i de la Generalitat, així com assolir un consens ampli del
Plenari del Consell Municipal per tirar endavant l’estratègia de residus zero impulsada durant
el mandat, ja que només així se’n poden sortir per aconseguir que el Fòrum sigui un espai
plenament sostenible.
Quant als aspectes urbanístics, reconeix que també fa falta una estratègia integral, centrada
en el riu Besòs com a element de cohesió dels barris veïns, i continuar impulsant àrees de
coneixement i d’activitat econòmica metropolitana.
A tall de conclusió, manifesta que com a govern de la ciutat continuaran impulsant el pla
integral per a la Zona Fòrum amb mesures concretes, reunions de seguiment i calendari.
La Sra. Pin, seguidament, pren la paraula per referir-se a les conclusions de la comissió de
terrasses de Ciutat Vella, a les quals van votar en contra. Assenyala que en una visió global
de l’espai públic, el còmput final del nombre de llicències de terrasses és major al de 2015, a
fi d’assolir un equilibri, tenint en compte l’accessibilitat. Així, observa que si com diuen les
conclusions s’ha aplicat l’ordenança de manera arbitrària, no estarien fent un ple extraordinari
sinó que s’haurien trobat als jutjats. Afegeix que també s’ha caigut en l’exageració en
aspectes com ara la quantitat de litigis contenciosos oberts arran de les ordenacions de les
terrasses, tot i que només tenen constància ara mateix de la denegació d’unes cautelars al
carrer Xuclà, en què literalment la jutgessa diu que els danys del recurrent són d’índole
econòmica, atès que es tracta d’un local situat en un indret d’alt interès turístic; i continua
dient que, tanmateix, el perjudici social i general, i als veïns en particular, per l’ús indegut de
la via pública sí que és d’impossible restitució.
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El Sr. Blasi precisa que la comissió del Fòrum va ser aprovada el 28 de setembre de 2018 per
unanimitat i que no s’aconsegueix posar en marxa fins l’abril de 2019; i la de terrasses,
aprovada pel Plenari de 9 de gener d’enguany no es posa en marxa fins al març.
Assenyala que avui s’acorda assumir les conclusions de la comissió especial de seguiment de
l’aplicació de l’ordenança de terrasses a Ciutat Vella, aprovades el 9 d’abril, i també les de la
comissió no permanent d’estudi dels usos del Fòrum, aprovades el 26 d’abril.
Ratifica que el seu grup dóna suport a aquestes conclusions, que una vegada aprovades i
amb el poc temps que resta de mandat, haurien d’intentar actuar d’acord amb elles i tancar el
conflicte de les terrasses aplicant correctament l’ordenança, pactada i aprovada; i començar a
treballar en un pla integral de solucions, amb calendari, i compartint la informació amb els
veïns i veïnes de la Zona Fòrum. Tanmateix, amb l’actitud expressada pel govern, constaten
que no creu en l’activitat econòmica ben feta, ni en la qualitat de l’aire ni en el benestar de
les persones.
Això no obstant, agraeix el posicionament dels grups.
El Sr. Blanco agraeix en primer lloc la presència de ponents d’ambdues comissions,
especialment dels restauradors i professionals que van participar en la comissió de terrasses.
Dit això, lamenta la intervenció de la Sra. Pin, que posa en evidència la seva incapacitat per
dialogar i negociar, per tractar amb la gent, i que tan sols sap abordar aquests assumptes
mitjançant la judicialització. I afegeix que ni tan sols és capaç de reconèixer l’existència d’un
conflicte, generat per la negativa del govern a escoltar als restauradors, i que continuarà si
no és que hi ha un canvi de govern en aquest ajuntament, cosa que confia que passarà.
La Sra. Capdevila diu que no sap amb quins veïns de la Zona Fòrum ha parlat la Sra. Sanz,
atès que ella mateixa, com a regidora al Districte de Sant Martí, ha pogut comprovar en
primera persona les queixes constants dels veïns i veïnes, als quals ni el Districte ni aquest
ajuntament no ha tingut en compte.
La Sra. alcaldessa demana als grups si els sembla bé i accepten que es facin constar els
posicionaments separats en cadascuna de les comissions, atès que tant el grup de la CUP
com el de Barcelona en Comú han expressat un vot separat a les conclusions, petició que és
acceptada.
El Sr. Alonso expressa el vot favorable a les conclusions d’ambdues comissions, i agraeix la
participació de totes les persones que hi han assistit.
El Sr. Blasi entén que ha quedat constatada la manca de credibilitat del vot de Barcelona en
Comú, i ratifica que el seu grup assumeix les conclusions de les dues comissions, que confia
poder impulsar el proper mandat.
S’aprova aquesta Proposició / Declaració de Grup pel que fa a les conclusions de la Comissió
especial de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de Terrasses al Districte de Ciutat Vella
per unanimitat.
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S’aprova aquesta Proposició / Declaració de Grup pel que fa a les conclusions de la Comissió
no permanent d’estudi dels usos de la Zona Fòrum amb catorze vots en contra –emesos pels
Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal,
i també per les Sres. Rovira i Reguant i el Sr. Casas–, i vint-i-sis vots a favor de la resta de
membres del Consistori.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les deu hores i
deu minuts.
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