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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 21 de setembre de 2015 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 21 de setembre de 2015, s'hi 

reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías 

Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Gerardo Pisarello 

Prados, Gala Pin Ferrando, Mercedes Vidal Lago, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, 

Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, Francisco Sierra López, Alfred Bosch i 

Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep 

Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua 

per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; Miquel 

Ortega Cerdà, comissionat de Comerç i Consum, i Jordi Via Llop, comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social y Solidària, i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor general. 

 

Constituïda la Comissió d’Economia i Hisenda per acord del Plenari del Consell Municipal en 

la sessió extraordinària de Cartipàs de 14 de juliol de 2015 i adoptat el sistema de vot ponderat 

en sessió de junta de portaveus de 29 de setembre de 2015, s'obre la sessió a les 16,40 h. 

 

La PRESIDENTA anuncia l’agrupament dels punts 1, 2 i 13, sobre polítiques d’ocupació; dels 

punts 6 i 17, sobre modificació pressupostària i pla de xoc per als primers mesos del mandat, i 

dels punt 16, 18 i 20, sobre horaris comercials. Seguidament distribueix els temps d’intervenció 

de què disposaran el govern i els grups municipals, si bé assenyala que aquesta qüestió s’hauria 

de discutir a la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. GARGANTÉ demana si és habitual que el despatx d’ofici sigui lliurat als grups a l’inici 

de la sessió, la qual cosa no els permet estudiar-lo amb temps suficient, i la secretària li aclareix 

que els expedients es poden consultar a Secretaria. 

 

I)  Part Informativa 

 

a) Despatx d’ofici 

 

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

Acords de la Comissió de Govern de 18 de març de 2015: 

 

1.-  (3-036/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-036/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’exercici 2015, per import de 780.000,00 euros, derivats del conveni amb la Diputació de 

Barcelona per establir el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública 

i d’interès social a Ciutat Vella, concretament l’adequació del Centre d’Urgències i Assistència 

Primària Perecamps a Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
2 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15030495. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

2.-  (3-037/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-037/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’exercici 2015, per import de 100.000,00 euros, corresponents a l’atorgament d’una subvenció, 

per part de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit dels Plans de foment territorial del turisme 

per l’actuació Bateries Antiaèries al Turó de la Rovira, de conformitat amb la documentació i 

amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15030595. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

3.-  (3-040/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-040/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 

de Turisme, per import de 123.125,00 euros, per tal de dur a terme els Projecte Rutes turístiques 

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15030995. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de març de 2015: 

 

4.-  (3-047/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-047/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 

de Turisme, per import de 278.623,95 euros, per tal de dur a terme els Projectes del Districte de 

l’Eixample: senyalització turística de vianants fase II i III i millora de l’enllumenat en l’entorn 

del mercat de Sagrada Família; i els projectes d’Habitat Urbà i Urbanisme: Identificador Local i 

Activitat sobre Habitatge ús turístic, Servei TIC oferta il·legal allotjament turístic i Modernisme 

redisseny ruta 1ª fase, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15031695. DONAR-NE compte 

a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

5.-  (3-049/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-049/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 

2015, d’import 42.741,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 15031791. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 8 d'abril de 2015: 
 

6.-  (3-052/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-052/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, pel compromís d’ingrés del Consorci de Biblioteques, per al 

desenvolupament del programa de sales d’estudi nocturnes permanents a les biblioteques de 

Barcelona, per import de 38.312,39 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15032395. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

7.-  (3-056/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 

2015, d’import 180.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
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d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 15032591. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

8.-  (2015/94) APROVAR l'Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

STARTUPBOOTCAMP SPAIN 2014, S.L., per a la realització del programa d'acceleració 

Startupbootcamp en el marc de la iniciativa MstartupBarcelona, que instrumenta l'atorgament 

d'una subvenció addicional mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 200.000 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte; AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 200.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43311, 

equivalent al 9,69% del cost total del projecte corresponent a 2.063.300€, a favor de 

STARTUPBOOTCAMP SPAIN 2014, S.L., amb NIF B66361361; REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de 

l'activitat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts d'acord amb la clàusula 

cinquena del conveni signat en data 5 de desembre de 2014; FACULTAR la Segona Tinent 

d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura del present conveni. DONAR-NE compte 

a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

9.-  (2015/112) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Barcelona Comerç pel desplegament del projecte “Comerç a la Xarxa”; FACULTAR 

la Segona Tinent d’Alcalde Sònia Recasens i Alsina per a la signatura del present conveni. 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 2015: 

 

10.-  (3-058/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 

de Turisme, per import de 133.667,00 euros, per tal de dur a terme els Projectes de l’Àrea de 

Cultura: rutes turístiques en idiomes per la Barcelona romana; ampliació rutes turístiques a 

l’aplicació Barcelona visual; Interpretació i senyalització patrimonial del Castell de Montjuïc; 

obrir l’oferta del Festival Grec al turisme i obrir l’oferta teatral al públic visitant al Teatre 

Lliure, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 

que consta a l’expedient, referència comptable 15033195. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 22 d'abril de 2015: 

 

11.-  (51A/2015) APROVAR la incorporació al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015 dels romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2014, corresponents 

a despeses amb finançament afectat per un import de 5.143.556,49 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació 

obligatòria al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 

finançats amb ingressos afectats (compromisos concertats). DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació. 
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12.-  (51B/2015) APROVAR la incorporació al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015 dels romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2014, corresponents 

a despeses amb finançament afectat per un import de 2.890.417,30 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació 

obligatòria al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes 

finançats amb ingressos afectats (drets reconeguts). DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

13.-  (51C/2015) APROVAR la incorporació al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 

2015 dels romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2014 per un import de 

2.650.992,14 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el Romanent Líquid de Tresoreria 

positiu de l’any 2014; DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

14.-  (3-062/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, d'una banda provinents de l’ingrés de la Generalitat de 

Catalunya al 2015, en concepte de Fons de Turisme i, d'altra banda, provinents de l’aplicació 

del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del 

Pressupost de l’exercici 2014, també d’acord amb ingressos provinents de la Generalitat de 

Catalunya per al Fons del Foment del Turisme, i per import total de 154.272,94 euros, per tal de 

dur a terme Projectes del districte d’Horta i de l’empresa BIMSA per al foment de Turisme, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referència comptable 15041395. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, 

Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 6 de maig de 2015: 

 

15.-  (2015/129) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, per a 

l'execució del projecte "Barcelona és Moda 2015", que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els 

articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 

de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 

import de 35.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa de 35.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43141, equivalent al 

50% del cost total del projecte corresponent a 70.000,00 euros. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 

l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 

pacte sisè del conveni. FACULTAR el Regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi i 

Navarro, per a la signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, 

Empresa i Ocupació. 

 

16.-  (2015/123) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, per a 

l'execució de diverses accions relacionades amb el comerç per a l'any 2015, que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 
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conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament 

de Barcelona, per un import de 50.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 50.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-

43141, equivalent al 50% del cost total del projecte corresponent a 100.000,00 euros. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de 

la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Regidor de Comerç, Consum i 

Mercats, Raimond Blasi i Navarro, per a la signatura del present conveni. DONAR-NE compte 

a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

17.-  (2015/130) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail-Comertia, amb NIF G62811021, per al 

desenvolupament del Pla d'Actuació 2015, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) 

i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 52.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 

públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 52.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43141, equivalent al 48,44% del cost 

total del projecte corresponent a 107.342,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 

conveni. FACULTAR el Regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi i Navarro, per 

a la signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i 

Ocupació. 

 

18.-  (2015/143) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb NIF Q5855049B, per a la promoció de la ciutat 

de Barcelona en el sector de l'alimentació, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) 

i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 120.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 

públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 120.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43333, equivalent al 22,37% del 

cost total del projecte corresponent a 536.500,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 

que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 

conveni. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina per la signatura del 

present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

19.-  (2015/153) APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a la implantació d’una 

plataforma de pagament a través del mòbil de l’estacionament regulat a tots els municipis de la 

Província de Barcelona. FACULTAR la Segona Tinent d’Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per 

a la signatura del protocol. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i 

Ocupació. 
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20.-  (3-074/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-074/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 

en concepte d’aportacions a las despeses de soterrament de les línies elèctriques i telefòniques 

amb motiu de la rehabilitació del conjunt d’edificis catalogats, coneguts com a “Casetes del 

Clot”, per un import total de 18.086,25 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15042495; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

21.-  (3-075/2015) APROVAR la modificació de la incorporació al pressupost 2015 dels romanents 

de crèdit per un import de 128.563,50 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consten a l’expedient referència comptable núm. 

15042791; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

22.-  (3-077/2015) APROVAR la modificació de la incorporació al pressupost 2015 dels romanents 

de crèdit per un import de 339.747,79 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consten a l’expedient referència comptable núm. 

15042891; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

23.-  (3-078/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-078/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, corresponents als ingressos de l’Estat en concepte de Cessió de 

Tributs i Fons Complementari de Finançament, i per import total de 2.814.300,00 euros, per tal 

d’incrementar l’aportació a l’Area Metropolitana de Barcelona segons el criteri adoptat en el 

Consell Plenari de data 20 de febrer de 2004, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15042895; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 13 de maig de 2015: 

 

24.-  (2015/86) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Aeroports 

Públics de Catalunya, Agència Catalana de Turisme, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

de Barcelona, Ports de la Generalitat i Aena, S.A. per a l'organització del World Routes Forum 

Barcelona 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida 0702-48903-

43321, per un import de 225.000,00 euros per a 2015, 112.500,00 euros per a 2016 i 112.500,00 

euros per a 2017, despesa subordinada a l'existència de crèdit suficient i adequat en els 

pressupostos posteriors, a favor de Aeroports Públics de Catalunya, amb NIF B64748627. 

FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde Sònia Recasens i Alsina per la signatura del present 

conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació 

 

25.-  (2015/124) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - Centre Ernest Lluch, amb NIF 

P5800042C, per al suport a la realització del Fòrum Rosa Virós, que instrumenta l'atorgament 

d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb 

els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 

6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 

import de 2.500,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa de 2.500,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43333, equivalent al 

44,54% del cost total del projecte corresponent a 5.612,35 euros. REQUERIR l'entitat 
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beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 

l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 

pacte cinquè del conveni. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, 

per la signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i 

Ocupació. 

 

26.-  (2015/141) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació BCD per a la promoció del disseny industrial, amb NIF G08470999, per a la 

realització de les accions MID (Mercat d'Idees Disseny), Barcelona Design Week, Barcelona 

Design Tour i l'impuls del Manual Barcelona, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) 

i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 85.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 

públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 85.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43333, equivalent al 23,81% del cost 

total del projecte corresponent a 357.000,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 

conveni. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per la signatura del 

present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

27.-  (2015/152) APROVAR el Conveni per a la materialització de l’assignació extraordinària del 

Fons per al Foment del Turisme acordada pel Comitè bilateral del Fons per al Finançament 

d’actuacions de minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els 

serveis en determinades àrees de la ciutat de Barcelona. FACULTAR la Segona Tinent 

d’Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

28.-  (3–086/2015) APROVAR la modificació de la incorporació al pressupost 2015 dels romanents 

de crèdit per un import de 150.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consten a l’expedient referència comptable núm. 

15050691: DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

29.-  (25060) APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) per a la determinació de les condicions 

de l’ocupació dels CEIPs Els Encants i l’Univers, situats als carrers de Consell de Cent núms. 

556-560, i de Bailén 225-231 respectivament. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, 

Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de maig de 2015: 

 

30.-  (1069) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de 

Barcelona (NIF P5890003F), que té per objecte la col·laboració per la “Celebració de la Nit de 

Cap d’Any” del 2015. FACULTAR l’Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, Segona Tinent 

d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

31.-  (2015/126) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de l’estratègia RIS3CAT en el marc del 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
8 

programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020. 

FACULTAR la Segona Tinent d’Alcalde per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a 

la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

32.-  (2015/145) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fund. 

Institut de Ciències Fotòniques, amb NIF G62819537, per l'impuls de la recerca i la innovació 

en el camp de la fotònica i el grafè i la seva transferència al teixit productiu de Barcelona, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 6.841.828,00 euros. DECLARAR 

la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 

consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 500.000,00 amb càrrec a la 

partida 0702-48903-43333, equivalent al 7,31% del cost total del projecte corresponent a 

6.841.828,00 euros, distribuït en 250.000 euros pel 2015 i 250.000 euros pel 2016, supeditat a 

l'existència de crèdit suficient i adequat en els pressupostos posteriors, a la Fund. Institut de 

Ciències Fotòniques, amb NIF G62819537. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 

termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 

FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina per la signatura del 

present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Empresa, Economia i Ocupació. 

 

33.-  (2015/154) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Privada Trinijove, amb NIF G59546556, per al projecte Centre de noves oportunitats 

TIC/Centre Gestor de Residus Tecnològics, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) 

i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 250.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 

públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa de 250.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43011, equivalent al 31,25% del 

cost total del projecte corresponent a 800.000,00 euros, distribuït en 50.000€ per 2015 i 

200.000€ per 2016, supeditat a l'existència de crèdit suficient i adequat en els exercicis 

posteriors, a la Fundació Privada Trinijove, amb NIF G59546556. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 

l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 

pacte cinquè del conveni. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Ima. Sra. Sònia Recasens i 

Alsina, per a la signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, 

Empresa i Ocupació. 

 

34.-  (2015/159) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH) per a la preparació, organització i bon 

desenvolupament de la Final del Grand Prix de patinatge sobre gel 2015/2016 (junior i sènior), 

a celebrar a la ciutat de Barcelona entre el 10 i el 13 de desembre de 2015. FACULTAR la 

Quarta Tinent d'Alcalde, Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, per adoptar els acords necessaris pel 

perfeccionament del present conveni. ENCARREGAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

la gestió del conveni que s’aprova, així com l’exercici de totes les accions que se’n derivin per a 

la seva execució, assumint inicialment el seu cost. APROVAR les prescripcions generals per les 

quals s’han de regir les actuacions indicades, les quals figuren incorporades a l’expedient. 

ACORDAR que l’Ajuntament de Barcelona assumirà en l’exercici 2016 les despeses generades 
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per Barcelona de Serveis Municipals, SA, en compliment del conveni. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

35.-  (3-090/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-090/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de l’Institut Barcelona Esports, per al manteniment 

d’equipaments esportius, per import de 149.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i 

amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15051195. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

36.-  (3-091/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-091-2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Diputació de Barcelona, en concepte 

d’aportacions destinades al finançament de l’actuació inversora P.11.6022.01 Manteniment 

centres educatius. Obres de millora per import de 13.000.000,00 euros i gestionada pel Consorci 

d’Educació de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15051295. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de juny de 2015: 

 

37.-  (2015/156) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme, amb NIF G59740274, per a la 

realització del Projecte Nit del Turisme, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) 

i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 13.500,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 

públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa de 1.500,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43213, equivalent al 11,11% del 

cost total del projecte corresponent a 13.500,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 

que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 

conveni. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, per a la 

signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i 

Ocupació. 

 

38.-  (3-101/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-101/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del Turisme, per fer aportació del 50% al Consorci de Turisme, segons acord de la 

Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import 793.330,35 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

referència comptable 15051995. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i 

Ocupació. 

 

39.-  (2015/133) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Consorci 

ZF Internacional, SAU, amb NIF A61290292, per a la realització del 17è Saló Internacional de 

la Logística i la Manutenció (SIL), que instrumenta l'atorgament d'una subvenció, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament 

de Barcelona, per un import de 34.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

34.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43332, equivalent al 1,88% del cost total del 

projecte corresponent a 1.805.000,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 

termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 

FACULTAR el/la Segon/a Tinent/a d'Alcalde per a la signatura del present conveni. DONAR-

NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2015: 

 

40.-  (3-100/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-100/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’exercici 2015, provinents d’execucions subsidiàries per al manteniment xarxa eliminació 

aigües residuals, d’import 48.487,92 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15051895. DONAR compte d’aquest acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó 

de la matèria. 

 

41.-  (3-107/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-107/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 

de Turisme, per import de 179.438,26 euros, per tal de dur a terme els Projectes, de diversos 

districtes, de senyalització turística de vianants, dinamització de zona comercial entorn Park 

Güell, Comerços amb identitat singular i Rutes d’identitat, de conformitat amb la documentació 

i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 15060295. DONAR compte d’aquest acord a la comissió del Consell Plenari 

competent per raó de la matèria. 

 

42.-  (3-110/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-110/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació Agbar per a l’impuls del programa 

Agenda 21 Escolar, per import de 18.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb 

la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15061695. DONAR compte d’aquest acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó 

de la matèria. 

 

43.-  (3-114/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-114/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació Bloomberg Family Foundation per 

a la posada en marxa del projecte Vincles BCN, per import de 748.650,00 euros, de conformitat 

amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 15070795. DONAR compte d’aquest acord a la comissió del 

Consell Plenari competent per raó de la matèria. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 22 de juliol de 2015: 

 

44.-  (3-113/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-113/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 
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de Turisme, per import de 204.441,00€, per tal de dur a terme els Projectes de Difusió Pla de 

Turisme del Districte de Sant Andreu i el projecte Campanya de Civisme de la Direcció de 

Comunicació i atenció ciutadana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15070695. 

DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2015: 

 

45.-  (3-118/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-118/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons 

de Turisme, per import de 110.000,00 euros, per tal de dur a terme el Projecte Passos de 

vianants a la Barceloneta, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15072195. 

DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de setembre de 2015: 

 

46.-  (3-125/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-125/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, provinents del llegat efectuat per la Sra. Mercedes Olivé i 

Regàs, en concepte d’aportacions destinades al finançament de l’actuació inversora 

P.11.6007.01 “Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició” per import de 24.469,70 

euros i gestionada per la Gerència de Seguretat i Prevenció, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

referència comptable 15073195. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d'Economia i 

Hisenda. 

 

47.-  (3-131/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-131/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’exercici 2015, en base al compromís d’ingrés amb l’empresa Unico 

Barcelona, S.L.U. (Grand Hotel Central), derivat del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Barcelona per a la reforma de la plaça Ramón Berenguer que l’empresa 

BIM,S.A. s’encarrega d’executar, destinat a finançar l’actuació inversora P.01.6048.01 “Pla 

manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública” per import de 25.000,00 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referència comptable 15090795. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 

d'Economia i Hisenda. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Nous Plans d'Ocupació Municipals. 

 

El Sr. COLOM exposa que, malgrat que hi hagi una evolució positiva de l’economia, a 

Barcelona segons dades del SOC hi ha 91.000 persones aturades, un 53 % de dones i un 47 % 

d’homes, i segons dades de l’EPA l’atur afecta 107.000 persones. Afegeix que el 44 % són 

aturats de llarga durada, el 50 % són majors de quaranta-cinc anys i l’atur juvenil arriba al 27 

%, quan la taxa mitjana de la ciutat és del 13,9 per cent. Per zones també s’observa aquesta 
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polarització, amb barris que tenen la meitat d’atur que la mitjana de la ciutat i barris que en 

tenen el doble. Davant d’aquesta situació, anuncia que l’ajuntament ha elaborat uns plans 

d’ocupació per a 640 persones –540 places per a majors de quaranta-cinc anys i 100 per a 

menors de trenta–, amb un pressupost de 6,8 milions d’euros. Destaca que aquests plans 

d’ocupació incorporen entre 60 i 120 hores de formació tecnicoprofessional i transversal per tal 

d’augmentar l’ocupabilitat dels aturats. També indica que aquests plans tripliquen les 200 

places previstes pel govern anterior i que, sumades a les 477 ofertes pel SOC, s’arriba a 1.113 

places per a persones aturades. A més a més, anuncia que el programa «Làbora» es torna a 

incorporar a Barcelona Activa per tal d’integrar-lo amb els programes Pisl i Proper. 

 

A continuació, assenyala que Barcelona Activa ha de passar de tenir una actuació reactiva a una 

actuació proactiva. En aquest sentit, entén que cal analitzar les necessitats de les empreses per 

tal de casar les necessitats amb l’oferta, i també buscar nous sectors de creació d’ocupació, allò 

que anomenen «la reindustrialització», per exemple en els camps de la rehabilitació energètica, 

la prevenció de residus o en diversos sectors culturals. Afegeix que Barcelona Activa ha de ser 

present en els sectors de l’economia verda i de l’economia social i cooperativa. 

 

Finalment, comenta que el foment de l’ocupació no es fa solament a través de Barcelona 

Activa, sinó també mitjançant totes les actuacions de l’ajuntament, com la posada en marxa 

d’escoles bressol o els programes de beques menjador, i conclou que una reducció de la jornada 

laboral, que a Catalunya és superior a la mitjana dels països europeus, també ajudaria a generar 

ocupació. 

 

La Sra. RECASENS assenyala que d’ocupació se n’ha parlat molt, que la diagnosi ja s’ha fet i 

que el que ara cal és fer accions. Recorda que quan el govern anterior va prendre possessió, el 

2011, a Barcelona hi havia 106.000 aturats, es va arribar a un pic de 115.000 i en deixar el 

govern al maig de 2015 n’hi havia 93.000. Així, doncs, comenta que la lluita contra l’atur va ser 

la preocupació principal del govern anterior i reclama del nou una reacció contundent. 

Seguidament, recorda que en el mandat anterior es van impulsar prop de 4.000 plans 

d’ocupació, 2.169 de municipals i 1.815 dintre de les empreses, i considera que els 600 que 

anuncia el nou govern són insuficients. Per tant, entén que el nou equip de govern fa una 

política de continuïtat i demana quins són els programes més revolucionaris que s’havien 

anunciat. 

 

Seguidament, celebra la continuïtat dels programes Pisl, Proper i «Làbora», especialment 

d’aquest darrer atès que va adreçat a les persones amb risc d’exclusió. Així mateix, recorda que 

el govern anterior va impulsar el programa «Barcelona crea ocupació» i el pla «Compromís per 

l’ocupació», dotats amb 22 milions d’euros i amb una previsió d’arribar als 50 milions; el 

primer va permetre la inserció laboral de gairebé mil persones, el 86 per cent de les quals eren 

joves, i per aquesta raó es va crear el pla «Compromís per l’ocupació», adreçat als aturats de 

llarga durada i als majors de quaranta anys. També recorda el Pla de xoc contra l’atur juvenil, 

que van acordar conjuntament amb el Partit dels Socialistes. Demana, doncs, en quina situació 

es troben tots aquests plans i programes. 

 

D’altra banda, indica que el govern anterior va crear una direcció específica per a l’economia 

social i col·laborativa, i suggereix al regidor d’Ocupació que es posi en contacte amb Barcelona 

Activa i que s’informi de la feina que es fa en aquest àmbit. 

 

Finalment, coincideix que la inversió global que fa l’Ajuntament de Barcelona ajuda a la 

creació de llocs de treball. En aquest sentit, calcula que amb els 2.071 milions d’euros que es 
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van invertir durant el mandat anterior es van generar 27.110 llocs de treball. Ara bé, fent balanç 

dels primers cent dies de govern, entén que hi ha hagut una aturada econòmica, la qual cosa 

podria comprometre aquesta generació de feina. 

 

En definitiva, més enllà de la continuació de plans i programes existents, demana concreció al 

nou equip de govern sobre els nous plans i les noves polítiques que s’havien anunciat. 

 

El Sr. SIERRA valora negativament els primers cent dies de govern i reclama deixar de banda 

la política de gestos i començar a treballar en benefici de tots els barcelonins. En aquest sentit, 

assenyala que el principal problema de la ciutat és l’atur, el qual, a més a més, genera 

desigualtats i, per tant, la lluita contra aquesta situació entén que és absolutament prioritària i 

que s’hauria d’haver començat a actuar des del moment de la presa de possessió. 

 

D’altra banda, creu que la solució a l’atur no és reduir la jornada laboral ni crear un salari 

mínim de ciutat, sinó la creació d’ocupació de qualitat, la qual cosa passa per la regeneració de 

l’economia. En aquest sentit, valora negativament la decisió de suspendre llicències turístiques, 

perquè és una mesura que provoca desinversió i despeses en indemnitzacions, i critica que 

encara no s’hagi constituït la comissió de terrasses. Així, comenta que la legislació actual pot 

provocar que les terrasses dels establiments de restauració perdin la majoria de taules, la qual 

cosa pot representar la pèrdua de molts llocs de treball i fins i tot la desaparició dels 

establiments mateixos. 

 

Quant als 640 plans d’ocupació, reclama concreció sobre les mesures que el govern preveu 

prendre i denuncia que no hi ha coordinació entre el SOC i Barcelona Activa, coordinació que 

considera imprescindible perquè aquest organisme sigui un instrument eficaç a l’hora de 

generar ocupació. Així, doncs, pregunta com invertirà aquesta desviació de 2,4 milions dels 

pressupostos que s’anuncia que aniran a Barcelona Activa. Sobre aquest organisme, apunta que 

ara com ara és una sucursal de diverses empreses d’ocupació temporal i font de llocs de treball 

precaris. 

 

D’altra banda, entén que la reactivació econòmica passa per generar ocupació i, per tant, per 

afavorir l’empresari petit i mitjà i els autònoms. Cal, doncs, afegeix, una reforma de Barcelona 

Activa i dotar aquest organisme de recursos i programes específics per a aturats de llarga 

durada, majors de quaranta-cinc anys i joves. Sobre aquest darrer col·lectiu, amb una taxa 

d’atur del 27 %, insisteix que, després d’haver invertit anys en formació, en no trobar feina aquí 

passa a ser un actiu de països tercers. 

 

Finalment, ofereix la col·laboració del seu grup municipal al govern per tal de crear ocupació 

de qualitat i impulsar la reactivació econòmica, però exigeix que s’abandoni la política de 

gestos i que es comenci a treballar pel bé de tots els barcelonins. 

 

El Sr. BOSCH coincideix en el fet que la desocupació a la ciutat de Barcelona és preocupant i 

estructural. Celebra la mesura que es proposa, la creació de 640 plans d’ocupació, si bé entén 

que és una mesura conjuntural. Anuncia, doncs, que el seu grup donarà suport a la mesura, però 

insisteix que cal un autèntic pla de generació d’ocupació que ataqui les qüestions estructurals i, 

per tant, que contempli la formació, la dignitat dels salaris i el seguiment de les mesures 

pal·liatives que s’han anunciat. Seguidament, proposa que en el termini de dos anys s’analitzin 

els resultats d’aquests 640 plans d’ocupació, si els llocs de treball creats han tingut continuïtat, 

per tal de veure si aquestes mesures ajuden a combatre l’atur de forma profunda, estructural i 

sostinguda, en benefici de la societat i de l’economia de Barcelona. 
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La Sra. BALLARÍN celebra que la primera mesura que el govern porta a la Comissió 

d’Economia i Hisenda faci referència al problema de l’atur, especialment el de llarga durada i 

entre els majors de quaranta-cinc anys i els joves. Tot seguit, manifesta que la prioritat del Grup 

Municipal Socialista és la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, perquè és la millor 

mesura contra la pobresa i contra les desigualtats. Pel que fa als plans d’ocupació, assenyala que 

són instruments útils per incrementar l’ocupabilitat dels col·lectius que tenen més dificultats 

d’inserció laboral, especialment si s’acompanyen d’una formació complementària, tal com s’ha 

dit que es faria. A més a més, entén que Barcelona Activa és l’organisme adient per 

implementar aquests plans d’ocupació. Tanmateix, considera que en l’informe manca 

informació i demana concreció sobre determinats perfils, com els anomenats «ecopaletes», 

l’assessorament sobre desnonaments i la divulgació dels ateneus. 

 

Pel que fa a l’anunci de triplicar el pressupost destinat a plans d’ocupació, vol saber si realment 

hi ha hagut un increment del pressupost municipal destinat a Barcelona Activa per cobrir 

aquests nous plans, o bé si solament s’ha fet una redistribució de les partides que ja tenia aquest 

organisme. D’altra banda, tot i considerar que es tracta d’una bona mesura, entén que és poc 

ambiciosa atès que es parla de la creació de 600 places quan hi ha 32.000 aturats de llarga 

durada. En aquest sentit, creu que les polítiques actives d’ocupació han d’arribar al cent per cent 

d’aquest col·lectiu d’aturats, i recorda que al pla Collboni un grup d’experts va analitzar aquesta 

qüestió i va concloure que caldria destinar 16 milions d’euros anuals a polítiques actives 

d’ocupació per arribar a tots els aturats de llarga durada. Reconeix que l’actual equip de govern 

solament duu cent dies en el càrrec, però considera que ja haurien d’haver establert les bases per 

a una estratègia global de govern per lluitar contra la desocupació, que és la major font de 

pobresa i desigualtat a la ciutat. Així, doncs, pensa que els plans d’ocupació només són una 

peça de les polítiques actives d’ocupació i el seu grup vol veure totes les mesures planificades i 

quantificades per saber si seran mesures eficaces. 

 

Pel que fa al prec al govern perquè reforci el paper de Barcelona Activa, demanen un 

compromís del govern municipal amb aquest organisme com a impulsor de les polítiques 

actives d’ocupació, la formació ocupacional, els plans d’ocupació i els incentius a la 

contractació, per tal d’atacar el principal problema de Barcelona, que és l’atur. Recorda que la 

majoria d’organismes internacionals i experts consideren que tant a Catalunya com a Espanya 

cal incrementar les polítiques actives d’ocupació com a millor mesura per combatre l’atur. En 

aquest sentit, esmenta que els diaris publiquen que Espanya suspèn en polítiques contra l’atur 

de llarga durada i creu que, ja que el municipi disposa d’un instrument com Barcelona Activa, 

aquest organisme podria suplir les mancances dels governs de l’Estat i de la Generalitat en 

aquesta qüestió. Remarca els trenta anys d’experiència de Barcelona Activa i el seu know how 

per donar resposta en aquesta situació, si bé considera que el lideratge d’aquestes polítiques 

pertoca exercir-lo al govern municipal. 

 

Finalment, reitera que Barcelona no es pot quedar aturada davant les retallades i la passivitat 

dels governs de l’Estat i de la Generalitat, i insisteix que s’ha de donar a Barcelona Activa 

aquest impuls a què feia referència. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix les explicacions del regidor Colom. Seguidament, recorda que 

durant la campanya electoral el Partit Popular havia manifestat que la seva prioritat, si tenien 

capacitat de governar o d’influir en el govern, seria fer un pla de xoc contra l’atur, prioritat que 

compartien les altres formacions polítiques. Per aquesta raó, retreu al govern que cent dies 

després d’haver pres possessió només hagi estat capaç de presentar el que considera un pegat, 
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perquè es parla de crear 640 llocs de feina anuals quan el nombre d’aturats a 31 d’agost puja a 

91.325. 

 

D’altra banda, manifesta que les polítiques socialistes van deixar el país en fallida, però que 

gràcies a les polítiques que ha dut a terme el Govern d’Espanya des de 2011 el país es comença 

a recuperar, i assegura que actualment s’estan creant 600.000 llocs de treball anuals. Tanmateix, 

considera que la situació de Barcelona, amb un 44 % d’atur de llarga durada i un 52 % d’atur 

entre els majors de quaranta-cinc anys, és greu i aquestes dades s’han de tenir en compte. 

Assenyala, doncs, que comparteixen la diagnosi però veu difícil posar-se d’acord en les mesures 

per atacar el problema. Indica que l’ajuntament ha de posar les condicions per crear ocupació, 

per atraure inversions a Barcelona i per generar activitat econòmica, però considera que el 

govern municipal precisament fa el contrari i posa traves a l’activitat i a la inversió, tal com 

s’ha vist en el sectors turístic, de restauració, comercial, del transport i dels museus municipals. 

A més, afegeix, el govern municipal facilita l’activitat il·legal, com el top manta, que no paga 

impostos i representa una competència deslleial per al comerç de Barcelona. 

 

Conclou que, mentre el govern anuncia la creació de 640 llocs de treball anuals, la moratòria 

turística que ha decretat representa la pèrdua de 10.000. Per tant, insisteix que, segons el Grup 

Popular, l’equip de govern fa exactament el contrari del que hauria de fer. 

 

El Sr. GARGANTÉ formula una prèvia i mostra la sorpresa del Grup Municipal de la CUP pel 

fet que la documentació sobre els temes que ha de tractar la comissió es lliuri en paper i amb 

solament quaranta-vuit hores per analitzar-la, la qual cosa genera un problema ecològic i de 

despesa, i a més a més dificulta que es puguin consultar amb els barris i els districtes temes que 

els afecten. 

 

Quant a la proposta de plans d’ocupació, afirma que l’atur és una part intrínseca del sistema 

capitalista, que s’utilitza per precaritzar les persones que tenen feina i fer la vida impossible a 

les que no en tenen, raó per la qual cal fer una reflexió més profunda sobre aquesta qüestió. En 

aquest sentit, fa referència al Manifest comunista, on es parla dels aturats com «l’exèrcit 

industrial de reserva», una població que no és útil al sistema per acumular capital. Entén, doncs, 

que no es poden donar falses expectatives perquè el problema de l’atur no s’arreglarà amb 

pedaços i afirma que cal anar a l’arrel del problema, és a dir, que l’economia ha d’estar al servei 

de les persones i no a l’inrevés. Seguidament, reitera que les patronals i els governs utilitzen els 

aturats i les aturades per empitjorar les condicions de treball dels que tenen feina, com van 

posar de manifest les diverses reformes laborals que s’han produït els darrers anys. En primer 

lloc, fa referència a la reforma que va fer Aznar, que va suposar que si un aturat es posava 

malalt, tot i que no estigués en condicions de cercar feina, un cop restablert se li havia acabat la 

prestació d’atur. En segon lloc, esmenta la reforma que va fer Zapatero per abaratir 

l’acomiadament, que va rebaixar la indemnització a vint dies per any treballat, la qual cosa 

deixa el treballador en situació d’indefensió perquè malgrat que l’acomiadament es declari 

improcedent l’empresa no té l’obligació de readmetre’l; entén, doncs, que quan es diu que en el 

sector del turisme s’han deixat de generar mil llocs de treball caldria preguntar-se quines 

condicions i quins sous haurien tingut. Per últim, es refereix a la reforma que va fer Rajoy, que 

va afectar els convenis col·lectius marc territorials i sectorials i va permetre que les empreses 

poguessin tenir uns convenis que empitjoraven les condicions dels convenis superiors. A tot 

això, continua, s’hi han d’afegir els ERO, que el 2009 van representar la pèrdua de 131.000 

llocs de treball, el 2010 58.000, el 2011 47.000, el 2012 79.000, el 2013 59.000 i el 2014 

21.000. Com a contraposició a aquestes polítiques posa l’exemple de l’Argentina, que va 

establir la indemnització per acomiadament en dos-cents dies per any treballat. Així, doncs, 
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qualifica la proposta de crear 640 llocs de treball en sis mesos d’assistencialista, a més que si no 

se n’especifica l’escala salarial no es pot parlar d’ocupació de qualitat. 

 

Tanmateix, indica que el seu grup no s’oposarà a la implementació d’aquesta mesura en tant 

que significa una millora, però adverteix que és insuficient. Creu que en aquest tema cal 

valentia i que s’han de revertir les externalitzacions que s’han fet des de l’ajuntament, les quals 

es veu incapaç de quantificar, però no dubta que l’externalització va lligada amb la 

precarització. A tall d’exemple, comenta que Barcelona Televisió té vint treballadors en 

plantilla i entre 200 i 240 d’externalitzats. D’altra banda, assenyala que s’ha de plantejar trencar 

el marc que imposen la Llei de pressupostos espanyola i la LRSAL, com a conseqüència del 

Tractat de Maastricht, i que impedeixen que molts treballadors que fan feines per al consistori 

des de fa molts anys puguin formar part de la plantilla fixa de l’ajuntament. Tot seguit, afirma 

que cal canviar el model productiu, el qual, per exemple en el sector turístic, és especulatiu.  

 

Finalment, defensa que les institucions intervinguin en l’economia per tal d’aixoplugar la gent 

que és a l’atur i no deixar que el mercat sigui qui dictamini les condicions ni quin tipus de feina 

han de tenir els treballadors. 

 

El Sr. COLOM agraeix les intervencions dels portaveus i palesa que totes coincideixen a 

plasmar el fet que per al govern l’atur és la primera ocupació. Així, doncs, informa que no 

solament es presenta aquesta mesura, sinó que la complementen i li donen continuïtat. 

 

Quant a la Sra. Recasens, es mostra d’acord que 640 llocs de treball són pocs si es comparen 

amb els 90.000 aturats que hi ha a Barcelona, però creu que per a les persones que se’n poden 

beneficiar aquests plans són molt importants. A més, indica que el nou equip de govern en tres 

mesos han proposat més plans d’ocupació que l’equip anterior en quatre anys, que quantifica en 

dos-cents, dels quals afirma que solament se n’han activat quaranta-sis. Afegeix, a més, que 

mantenen els 1.663 de la convocatòria del SOC i que continuaran presentant-se a les 

convocatòries que faci aquest organisme. 
 

Quant al Sr. Sierra, respon que el SOC i Barcelona Activa estan perfectament coordinats i 

informa que és el SOC qui presenta els candidats als plans d’ocupació i Barcelona Activa, 

conjuntament amb el SOC, en fa la selecció. 
 

Quant a la Sra. Ballarín, li aclareix que dels 6.400.000 euros que es destinen a plans d’ocupació, 

2.400.000 provenen de la modificació pressupostària i 2.600.000 formen part de la redistribució 

interna de Barcelona Activa. Pel que fa a aquests darrers, matisa que no es treuen d’un lloc per 

posar-los en un altre, sinó que s’ha fet una feina per millorar l’eficiència dins de l’organisme i 

s’ha pogut fer un estalvi intern que es destinarà a aquests plans d’ocupació. Així, doncs, 

conclou que Barcelona Activa posarà èmfasi sobretot en la creació d’ocupació, però sense 

oblidar els aspectes d’emprenedoria i d’innovació. D’altra banda, demana que no es faci 

catastrofisme perquè les dades demostren que durant l’estiu les coses han funcionat bé, i posa 

com a exemple l’aeroport del Prat, que ha tingut el millor agost dels darrers anys pel que fa a 

l’entrada de turistes, i sosté que s’ha continuat invertint i que l’activitat econòmica a Barcelona 

no s’ha aturat. 
 

Quant al Sr. Garganté, respon que la precarietat i les externalitzacions són un tema que també 

preocupa al govern municipal, com ho demostra el fet que la gestió dels plans d’ocupació es 

farà amb personal propi i amb personal contractat. Afegeix que, si bé la capacitat actual de 

Barcelona Activa permet destinar 16 milions d’euros a crear 640 llocs de treball, cal 

reorganitzar i potenciar aquest organisme i dotar-lo de més pressupost i recursos humans. 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
17 

 

Conclou que l’ajuntament està fent un esforç important per crear ocupació. 

 

La Sra. RECASENS replica que, mentre el regidor Colom afirma que a l’estiu tot ha funcionat 

bé, la regidora Gala Pin ha continuat rebent la pressió de la Barceloneta pel que fa al turisme i 

que, per tant, ja han començat les contradiccions dintre de l’equip de govern. A més, discrepa 

sobre aquest bon funcionament perquè la taxa d’atur, mentre a l’agost de 2013 va repuntar un 

0,4 % i a l’agost de 2014 un 0,1 %, a l’agost de 2015 el repunt va ser de l’1,4 %. D’altra banda, 

trobaria bé que el govern actual mantingués els programes que va crear el govern anterior, però 

troba a faltar les novetats que va anunciar Barcelona en Comú. 

 

Pel que fa a Barcelona Activa, recorda que el govern anterior va auditar les dades d’inserció 

laboral i es va veure que el nivell d’inserció arribava al 52 %. Reclama, doncs, que el nou 

govern continuï amb aquestes polítiques que ja han demostrat eficàcia i eficiència. A 

continuació, interpel·la la Sra. Pin perquè tot i no intervenir en la comissió es mostra activa en 

el Twitter comentant les ràtios dels plans d’ocupació, i puntualitza que segons el calendari 

mateix que s’adjunta a la mesura de govern s’afirma que les primeres incorporacions al lloc de 

treball s’efectuaran al gener de 2016; per tant, la implementació d’aquests plans d’ocupació es 

realitzarà en sis mesos i no en un trimestre. Així, doncs, reclama rigor a la Sra. Pin i que 

paral·lelament comenci a treballar en la problemàtica de la Barceloneta. A continuació, es 

mostra d’acord que Barcelona Activa és la principal eina en la lluita per l’ocupació i contra la 

precarització, i per aquesta raó insisteix que el govern anterior va fer una reestructuració 

d’aquest organisme. En aquest sentit, pregunta quines accions emprendran perquè les 

contractacions s’allarguin més enllà dels sis mesos, tal com ja va fer el govern anterior amb la 

creació de programes nous. 

 

Finalment, dóna la benvinguda als plans d’ocupació que presenta el govern, recorda que en la 

legislatura anterior se’n van fer 4.000 i pregunta quins projectes té el regidor per fer front a 

l’atur. 

 

El Sr. SIERRA comparteix la inquietud de la CUP pel que fa a la necessitat de fotocopiar una 

gran quantitat d’expedients i de no disposar de prou temps per analitzar la informació. 

 

A continuació, discrepa del Sr. Colom perquè si bé admet que el SOC i Barcelona Activa estan 

connectats, no creu que es pugui dir que estan coordinats. D’altra banda, recorda que el mes de 

maig es va celebrar una jornada sobre com combatre l’atur entre els majors de quaranta-cinc 

anys, organitzada per l’Obra Social de «la Caixa» i el Síndic de Greuges i assenyala que en 

aquesta jornada no es va fer cap referència a Barcelona Activa, però en canvi l’exdirectora del 

SOC sí que va manifestar que no hi havia una coordinació efectiva entre el SOC i Barcelona 

Activa. 

 

Finalment, retreu que encara no s’hagi celebrat cap ple ordinari i que les úniques mesures que 

es prenen són a iniciativa de l’oposició. Per acabar, reitera les preguntes que havia formulat en 

la intervenció anterior: a què es destinaran els 2,4 milions d’euros que es pensen invertir en 

Barcelona Activa, com s’implementaran i quines mesures es prendran. 

 

El Sr. BOSCH reitera que el seu grup col·laborarà amb el govern en el que calgui per tal de 

generar llocs de treball, ja sigui directament des de l’ajuntament o en combinació amb els 

agents econòmics i laborals. Afegeix que, atesa la situació actual de degradació del mercat 

laboral, s’ha d’anar més enllà tant en termes quantitatius de contractació com en termes de 
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dignificació del salari perquè entén que a l’Europa Occidental del segle XXI la quantitat i la 

qualitat solen anar juntes. En aquest sentit, comenta que s’ha de treballar per la continuïtat dels 

llocs de treball que es generin mitjançant els plans d’ocupació. D’altra banda, assenyala que el 

92 % de l’ocupació a Barcelona la genera el sector privat i per tant s’ha de col·laborar amb les 

empreses, atès que aquestes o bé no coneixen els plans d’ocupació o bé no els troben útils. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix l’explicació sobre el finançament dels plans d’ocupació i anuncia 

que el seu grup controlarà que aquestes partides no impliquin el desmantellament d’altres 

serveis. Seguidament, recorda que no es pot perdre temps ni estalviar energia a l’hora d’afrontar 

la generació d’ocupació, tant des del sector públic com amb consens i amb concertació amb el 

sector privat. Finalment, reclama que l’equip de govern cuidi les eines que té l’ajuntament, com 

ara Barcelona Activa, perquè disposen de l’experiència necessària en la lluita contra l’atur i per 

a la reactivació econòmica. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que espera més rigor acadèmic en les intervencions del regidor 

Colom i discrepa de l’afirmació que les mesures implantades pel govern durant el mes de juliol 

hagin tingut cap impacte en la temporada turística d’estiu, i atribueix els bons resultats 

d’aquesta temporada a polítiques prèvies de promoció i d’inversions en infraestructures com 

l’aeroport estatal del Prat o la imatge d’estabilitat econòmica que dóna el Govern d’Espanya. 

L’impacte de les mesures que ha pres el govern de la ciutat, afegeix, es veurà a mitjà termini. 

 

Pel que fa a la moratòria hotelera, reitera que, segons dades contrastades, s’han paralitzat 

inversions per valor de 1.000 milions d’euros, amb els quals s’haurien creat deu mil llocs de 

treball. 

 

Quant als plans d’ocupació, celebra que es facin polítiques actives, però adverteix que no han 

de servir per mantenir artificialment determinades estructures, sinó per millorar la formació i la 

inserció laboral. D’altra banda, continua, després de tres mesos esperava altres mesures de xoc 

contra l’atur i considera que davant dels gairebé cent mil aturats que hi ha a Barcelona aquests 

plans de xoc només són un pegat. Recorda que abans de la crisi hi havia 50.000 aturats, que n’hi 

va arribar a haver més de 100.000 i considera una millora haver rebaixat aquesta xifra a 93.000, 

però considera que encara s’ha de millorar molt més. 

 

Per acabar, insisteix que des de l’ajuntament s’han de crear les condicions adequades perquè hi 

hagi inversió, i es generi activitat econòmica i llocs de treball, i entén que el que ha fet el 

govern durant els darrers tres mesos és tot el contrari. 

 

El Sr. GARGANTÉ indica que trobar feina no implica necessàriament sortir de la pobresa i 

recorda el «Compromís de les escales», en el qual Esquerra Republicana, Ciutadans, Barcelona 

en Comú i la CUP es comprometien a defensar els treballadors i treballadores de les empreses 

subcontractades per Movistar tinguessin dos dies de descans i un sou digne, és a dir, de més de 

mil euros. Seguidament critica que es parli de llocs de treball de qualitat i alhora es voti per 

mantenir l’externalització de les informadores del Bus Turístic de TMB, la majoria de les quals 

tenen un sou inferior als mil euros i cinquanta-dues cobren 550 euros el mes, sou que no les treu 

de la pobresa. Amb relació a Barcelona Activa, recorda que el 2012 es van acomiadar 111 

persones, la qual cosa no indica una aposta gaire clara d’aquest organisme per l’ocupació. 

Finalment, pel que fa als deu mill llocs de treball que el regidor del PP afirma que s’han perdut 

en el sector del turisme, diu que li recorden els 800.000 llocs de treball que en el seu moment 

havia promès Felipe González, que al final no se sabia si eren vuit-cents o eren mil. 
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El Sr. COLOM es mostra d’acord amb el Sr. Mulleras que els resultats de la temporada turística 

són fruit de polítiques prèvies, però de la mateixa manera, afirma, no es pot dir que aquestes 

mesures hagin tingut un impacte negatiu. En tot cas, assegura que a mitjà termini l’impacte serà 

positiu. 

 

Adreçant-se al Sr. Sierra, li assegura que el govern es compromet a mantenir i a incrementar la 

coordinació entre el SOC i Barcelona Activa per tal de resoldre totes les situacions que encara 

no estiguin resoltes. Pel que fa a la inversió de 2,4 milions, puntualitza que una part mínima 

serà per pagar els sous de les persones que han de gestionar el procés. Afegeix que s’ha de tenir 

en compte que els beneficiaris dels plans d’ocupació també cobren un sou, fins i tot en el 

període de formació, de 991,66 euros bruts mensuals, i, a diferència dels plans del SOC, es fa 

un escalat segons la categoria professional, de manera que un oficial cobra 1.343 euros i un 

tècnic auxiliar en cobra 1.400. També comenta que la formació s’iniciarà a principi de 

desembre. 

 

Quant als bons Compromís, informa que en nou mesos, fins a 31 d’agost, hi havia hagut 369 

demandes, de les quals 47 van ser refusades o revocades i, per tant, n’hi ha 322 de validades. 

Així doncs, continua, aquest és un pla que no ha donat els resultats esperats. A més a més, 

afegeix que no comparteixen aquesta política de subvencionar empreses perquè contractin 

tercers i consideren que és més efectiu invertir de forma directa en els treballadors. En aquest 

sentit, remarca que el govern anterior va tenir 369 demandes i en canvi el govern actual en 

tindrà 640. 

 

Finalment, afirma que aquesta mesura de govern no és un pla de xoc, sinó una primera mesura 

per crear ocupació de qualitat, amb salaris dignes, i assegura que a mitjà termini, quan se’n faci 

l’avaluació, es podrà veure que s’ha avançat en aquesta línia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/957) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 

noves polítiques d'ocupació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona. 

  

 Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1519/924) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions sobre el grau d'execució de les mesures sobre turisme anunciades pel Govern 

municipal el passat 5 d'agost com, entre d'altres, el requeriment d'informació i possibles 

sancions a les plataformes digitals d'habitatges d'ús turístic o els incentius per la cessió 

d'habitatges d'ús turístic il·legals al parc de lloguer social. 
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 La Sra. PIN exposa que la problemàtica dels apartaments turístics està fora de control i que el 

nou govern ha fet esforços per posar ordre en aquest model, si bé reconeix que revertir la 

situació no és fàcil i, per tant, entén les protestes dels veïns. N’atribueix les causes al fet que 

s’hagués permès a la iniciativa privada que fes el que volgués a Ciutat Vella i a gran part de la 

ciutat, com fa temps que denuncien molts moviments veïnals, i critica que els diversos governs 

hagin parlat bàsicament d’un problema de convivència quan el que hi ha hagut és una pèrdua de 

la funció social de l’habitatge amb les implicacions que això té en la sensació d’inseguretat i el 

desmembrament de la comunitat. 

  

A continuació, assenyala que el que cal fer és recuperar el lideratge públic en el model turístic. 

Afegeix que les mesures que el govern va prendre el dia 5 d’agost no són aïllades sinó que van 

acompanyades de la creació del Consell de Turisme i de la suspensió d’atorgament de llicències 

turístiques a tota la ciutat, i remarca la importància que aquesta suspensió afecti tota la ciutat 

per tal que el problema que ha sorgit a Ciutat Vella no es desplaci a altres barris. En aquest 

sentit, apunta que en aquest districte es produeixen 250 desnonaments cada mes i hi ha veïns 

que han estat expulsats de casa seva per l’augment dels preus de lloguer per tal de fer-hi 

apartaments turístics. Davant d’aquesta emergència ocupacional, continua, la mesura que el 

govern va anunciar el 5 d’agost és un pla pilot per convertir els allotjaments turístics il·legals en 

pisos de lloguer social. D’altra banda, matisa que si bé el 5 d’agost es va anunciar que hi havia 

330 expedients oberts, actualment n’hi ha 444. 

 

Pel que fa al pla d’inspeccions territorials que va engegar el govern anterior, entén que anava 

ben encaminat, tot i que es va actuar tard, però creu que calia valentia davant de les plataformes 

que operen a l’àmbit digital, com Airbnb, i que es lucren mitjançant l’explotació turística però 

sense acollir-se a la legalitat vigent. 

 

Com a conclusió, reitera que les mesures anunciades el 5 d’agost van acompanyades d’altres, 

com una campanya publicitària per cercar la complicitat dels turistes, i són proves pilot que 

s’avaluaran el mes de desembre. Pel que fa a les cartes adreçades a les plataformes digitals, 

informa que es van enviar el mes de setembre perquè les rebessin fora del període de vacances. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que, quan el 5 d’agost el govern va anunciar les mesures sobre 

política turística, el Grup Municipal Socialista les va celebrar en tant que suposaven un 

restabliment de la legalitat i millora de la convivència entre veïns i turistes, i van anunciar que 

en controlarien la implementació i l’efectivitat. Però tot i reconèixer que el problema és difícil 

de resoldre, constata que aquestes mesures de moment no han tingut cap efecte i no han passat 

d’un gest de bona voluntat, raó per la qual els veïns han hagut de tornar-se a mobilitzar. En 

aquest sentit, retreu que el govern s’ha limitat a realitzar algunes inspeccions i a enviar cartes a 

les plataformes digitals, i pregunta quina ha estat la resposta d’aquestes plataformes a les cartes. 

També pregunta a la regidora Pin si pot ratificar que les plataformes digitals actuen al marge de 

la legalitat vigent. 

 

Pel que fa a les proves pilot, en destaca la ineficàcia i pregunta quina resposta han tingut els 

turistes a la campanya informativa sobre els establiments turístics il·legals, tot i que s’imagina 

que ha estat minsa. Quant a les cartes adreçades a les plataformes digitals, comenta que 

s’haurien pogut enviar el mes d’agost, atès que aquestes plataformes precisament no fan 

vacances durant aquest mes. 

 

La Sra. RECASENS es mostra decebuda per la resposta de la Sra. Pin perquè entén que ha 

desaprofitat l’ocasió per fer un informe complet sobre l’actuació del govern en aquest àmbit.  
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Quant a la política turística, pregunta què pensa fer realment el govern municipal i quin 

capteniment té respecte a les polítiques que havia dut a terme el govern de Convergència i Unió, 

més enllà d’aixoplugar-se en la demagògia i el populisme. En aquest sentit, considera que la 

xifra de dos-cents desnonaments i escaig a Ciutat Vella cada mes és falsa. D’altra banda, acusa 

Barcelona en Comú d’haver utilitzat el turisme com a arma llancívola durant la campanya 

electoral i de no tenir cap tipus de model. A continuació, pregunta en quin punt es troben la 

moratòria i el reglament del Consell de Turisme, del qual recorda que l’equip anterior ja havia 

elaborat un esborrany. Afegeix que aquest consell no es podrà reunir enguany atès que el 

reglament encara no ha arribat a la comissió i, per tant, el ple no el podrà aprovar. També 

demana informació sobre la nova governança de turisme, els pols d’atracció turística, els plans 

de descentralització i mobilitat, mesures que havia anunciat l’equip de govern per de les quals 

encara no se’n sap res. En aquest sentit, lamenta la intenció del govern de retirar les mesures 

que s’havien aprovat per descongestionar el Parc Güell i tem que la xifra de visitants es torni a 

situar en els 9 milions. A continuació, insisteix que ajornar la tramesa de cartes a les 

plataformes digitals va ser una frivolitat perquè precisament durant el mes d’agost és quan 

aquestes empreses tenen una punta de feina. Finalment, pregunta com està el projecte per 

convertir els establiments turístics il·legals en habitatges socials. 

 

La Sra. PIN reconeix que la xifra de desnonaments era errònia i que la quantitat de 

desnonaments referida era anual, no pas mensual. 

 

El Sr. SIERRA expressa el seu desacord amb la Sra. Recasens en el sentit que creu que l’equip 

de govern sí que té un model, però que aquest model consisteix a carregar-se el turisme, i 

recorda que aquest sector aporta al voltant del 14 % de la riquesa de la ciutat. 

 

Quant a l’afirmació de la Sra. Pin que el turisme està fora de control, apunta que segons les 

enquestes més del 80 % dels barcelonins consideren que el turisme és una font de riquesa. En 

tot cas, afegeix, el turisme es va descontrolar l’any anterior i aquest descontrol ha continuat des 

que hi ha el nou govern. D’altra banda, denuncia que hi ha persones que tenen un quart de casa 

seva llogada a turistes i que han encapçalat les manifestacions de protesta. Pel que fa a la 

suspensió de llicències, considera que zones com Nou Barris, Sant Martí, Horta-Guinardó o les 

Corts estarien encantades de rebre inversions per construir hotels, que atraurien un turisme de 

qualitat. Reclama, doncs, la constitució immediata del Consell de Turisme, que es prengui en 

consideració la feina feta durant el mandat anterior i que hi hagi unitat de criteris per tal de 

descongestionar la ciutat i poder disposar d’un model global de turisme. En aquest sentit, posa 

com a exemple la ciutat de Màlaga, que ha acollit filials del Museu Pompidou i del Museu de 

Sant Petersburg. Assenyala que no es pot evitar que els turistes vulguin visitar Ciutat Vella 

perquè el conjunt del gòtic civil és molt important, però defensa la creació de pols d’atracció en 

altres punts de la ciutat. D’altra banda, reconeix que els creuers poden ser una font de 

contaminació, però reclama que se’n faci un estudi per tal d’evitar aquesta contaminació sense 

renunciar a la font de riquesa que representa aquesta modalitat de turisme. Tornant a la 

suspensió de llicències a Ciutat Vella, entén que no està justificada perquè el Pla d’usos ja 

establia una regulació adient en aquesta zona, i reclama que el govern comenci a treballar i no 

posi en risc el valor que el turisme representa per a Barcelona. 

 

Finalment, indica que l’ajuntament no pot reclamar a les empreses informació protegida per la 

Llei de protecció de dades i que, en tot cas, l’únic organisme que té potestat per fer-ho seria un 

tribunal de justícia. 
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El Sr. BOSCH agraeix a la regidora Pin les explicacions donades. A continuació recorda que el 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana ja es va posicionar en contra que l’abast de la 

moratòria afectés tota la ciutat i, si bé reconeix que s’havien d’adoptar mesures, entén que 

l’argument de no desplaçar la saturació a d’altres zones no és vàlid perquè allò que pot ser un 

problema en un indret determinat de la ciutat també pot ser una solució en un altre indret. A 

més a més, creu que l’efecte de desplaçament és inevitable atesa la dimensió metropolitana de 

la ciutat. En aquest sentit, defensa que no es poden minvar les possibilitats de barris com la Vall 

d’Hebron, Canyelles o la Verneda quan allò que no es deixa fer a Barcelona és pot fer als 

municipis veïns, que de vegades són a l’altra banda del mateix carrer. Per tant, critica que el 

govern no hagi dialogat abans de prendre aquestes mesures. 

 

Quant a la creació del Consell de Turisme, considera que és una bona notícia perquè permetrà 

pensar en el llarg termini i repensar el model turístic amb consens. Defensa, doncs, un nou pla 

estratègic que defineixi cap on es vol anar per tal que les generacions futures tinguin 

l’oportunitat no solament de treballar a les terrasses dels bars i als apartaments turístics, sinó 

d’escollir altres maneres de viure i treballar a la ciutat. 

 

A continuació, assenyala que coincideix amb la resta de grups que en aquests moments la 

prioritat és la inspecció dels allotjaments turístics, tot i que creu que s’hauria de fer amb més 

contundència i rapidesa. Afegeix que hauria volgut que el govern en aquesta compareixença 

hagués aportat dades concretes per poder compartir l’anàlisi i, si fos el cas, els resultats. 

 

Pel que fa als operadors turístics digitals, celebra que finalment s’hagi enviat la carta i 

manifesta que per al seu grup no és transcendent que s’hagi fet a l’agost o al setembre. En 

canvi, creu que sí que és important saber què se’ls ha plantejat en aquestes cartes, si se’ls 

demana que generin impostos per a la ciutat, si els proposen una trobada cordial sense més 

conseqüències, o bé si se’ls planteja la possibilitat de sancions en cas que no comuniquin la 

seva activitat o si operen amb apartaments turístics il·legals. Per tant, demana a la Sra. Pin quin 

és el contingut de les cartes que han enviat i com enfoca el govern les negociacions amb aquests 

operadors. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que la moratòria de llicències per a establiments turístics paralitza 

l’activitat econòmica i, si bé hi ha mesures que tenen efecte a mitjà i llarg termini, aquesta té 

efectes immediats. Adverteix que aquestes inversions que no es fan a Barcelona se’n poden anar 

a Madrid, a València o fins i tot a l’Hospitalet de Llobregat. Per tant, pregunta a la regidora Pin 

si aquesta moratòria ha solucionat res i si l’activitat turística genera algun problema a Sant 

Andreu, a Nou Barris o a algun altre districte de la ciutat, ja que entén que en aquests districtes 

l’activitat turística solucionaria problemes de l’estructura productiva i comercial en tant que 

duria compradors als seus barris. Afegeix que s’hauria d’aixecar la moratòria i aplicar mesures 

de contenció turística solament en els punts on es generen els problemes. En aquest sentit, 

afirma que la conflictivitat continua a la Barceloneta, com s’ha posat de manifest amb les 

darreres manifestacions i fins i tot al pregó de la Mercè. Així doncs, afirma que Barcelona en 

Comú va fer bandera d’aquesta qüestió a la campanya electoral però creu que no tenen 

solucions. 

 

D’altra banda, amb referència a l’anunci que s’havia fet a la premsa que hi havia 330 

apartaments il·legals sancionats, vol saber quantes d’aquestes sancions s’han cobrat. Pel que fa 

a les webs que anuncien allotjaments il·legals demana que l’ajuntament actuï i retreu al govern 

que hagi deixat passar el període més fort del turisme. 
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Seguidament, reitera que Barcelona en Comú només ha utilitzat el tema turístic per treure’n 

rendibilitat electoral però que encara no hi han començat a treballar, i reclama que l’ajuntament 

assumeixi les competències que li dóna la Carta municipal i no deixin tota la legislació en 

aquesta matèria en mans de la Generalitat i del consell comarcal. Entén que d’aquesta manera 

seria fàcil localitzar i sancionar tots els establiments il·legals i combatre així la problemàtica 

que generen. També critica que no s’hagin incrementat les inspeccions i que no hi hagi més 

presència de la Guàrdia Urbana allà on hi ha problemes d’incivisme. Entén, doncs, que amb la 

política permissiva que fa el govern es potencia aquest incivisme per comptes de combatre’l. 

 

El Sr. GARGANTÉ espera que el govern no faci cas de la pressió per aixecar la moratòria i 

troba sorprenent que alguns grups municipals pretenguin traslladar la saturació que hi ha en 

diversos barris a tot Barcelona. D’altra banda, comenta que en altres ciutats que han construït 

hotels en zones no turístiques l’impacte econòmic en aquestes zones ha estat mínim perquè els 

visitants el que volen és veure el centre i els indrets turístics. En tot cas, afegeix, el que podria 

passar és que s’apujaria el preu dels lloguers, amb la qual cosa s’expulsaria la població que 

actualment viu en aquests barris. Així, doncs, creu que és contradictori afirmar que hi ha 

aquesta saturació i alhora apostar per intensificar la saturació. Per tant, el Grup Municipal de la 

CUP entén que la moratòria és correcta i que ha de servir per fer una diagnosi de la situació que 

porti a una disminució del turisme i a un model sostenible. A més a més, es mostra contrari al 

concepte de turisme de qualitat que defensa Joan Gaspart, president de Turisme de Barcelona, 

el qual està en situació de suspensió de pagaments per tal de no pagar els seus treballadors, i 

ironitza que aquest turisme de qualitat és el que segurament defensen aquells qui volen decidir 

l’agenda, les moratòries i els que es fa o no es fa a la ciutat. Rebutja totalment, doncs, aquesta 

concepció classista del turisme de qualitat. 

 

Per acabar, defensa una evolució retroactiva dels pisos turístics perquè entén que el sector està 

totalment saturat, i reclama la municipalització del parc hoteler per tal que els beneficis 

milionaris del sector reverteixin en els veïns i veïnes de Barcelona i no pas en les butxaques 

dels empresaris. 

 

La Sra. PIN nega que el govern estigui en contra del turisme i ho compara amb aquells que 

volen fer fruita ecològica per comptes de cultius transgènics i els acusen d’estar en contra de 

l’agricultura. Tanmateix, indica que el 38 per cent de la població de Barcelona creu que el 

model turístic està arribant al límit. 

 

Pel que fa a l’anàlisi de les mesures adoptades, recorda que es farà el mes de desembre i que se 

n’informarà els veïns dels districtes més afectats abans que als grups municipals per tal de 

compensar-los pel greuge que han patit durant anys. 

 

Seguidament, nega que s’hagi incomplert la Llei de protecció de dades, per demostrar-ho 

llegeix els articles 80 i 88 de la Llei de turisme. 

 

Adreçant-se al Sr. Mulleras, reitera que, tal com ja van advertir en la campanya electoral i quan 

van arribar al govern, aquest problema no se solucionarà en uns mesos perquè es tracta d’un 

model que s’ha forjat durant molts anys i requereix una acció valenta del govern municipal i la 

implicació de veïns, veïnes i comerciants que volen preservar un turisme de qualitat. En aquest 

sentit, manifesta que el seu grup sí que creu en el turisme de qualitat, entès com aquell que 

permet la qualitat de vida de veïns i veïnes i no pas com el que genera circuits de luxe tancats. 
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Quant a les inspeccions, afirma que s’ha mantingut el pla d’inspeccions i aquestes s’han 

incrementat de manera aleatòria, cosa que desmenteix que vulguin destruir la feina feta 

anteriorment. A més a més, afegeix, s’han implementat mesures noves que equips de governs 

anteriors no havien estat prou valents per implementar. En aquest sentit, informa que les 

inspeccions s’han estès a altres districtes perquè la concentració d’actuacions a la Barceloneta 

havia fet que apareguessin apartaments en altres indrets del districte on abans no n’hi havia. 

 

Referent al Pla d’usos, replica al Sr. Sierra que no deu conèixer bé Ciutat Vella, en la qual 

afirma que hi ha un anell al qual s’ha anomenat «la barra lliure hotelera» i que malauradament 

permetrà, en una zona tan massificada, l’obertura de nous hotels durant aquest mandat. 

 

A continuació, desmenteix que anunciessin mesures amb finalitats electorals i assenyala que 

molts integrants de Barcelona en Comú es van implicar en la política municipal obligats per les 

males praxis dels governs anteriors. Per tant, assegura que tot el que van dir en campanya 

realment s’ho creien i que el programa electoral és un compromís amb la ciutadania. 

 

Finalment, respon al Sr. Bosch que tots els grups municipals volen conèixer el contingut de les 

cartes enviades a les plataformes digitals i, per tant, no tenen cap objecció que a l’acta de la 

sessió se n’adjunti una còpia i la llista de plataformes a les quals s’ha enviat. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que de les mesures anunciades el 5 d’agost encara no tenen resultats 

i, si bé al desembre potser en tindran de definitius, l’equip de govern n’hauria pogut donar de 

provisionals. Insisteix, doncs, que malgrat les promeses el govern no sap com tallar el problema 

perquè aquest persisteix. Afegeix que, tot i haver anunciat que farien requeriments a les 

plataformes digitals, després s’obliden de dur-los a Correus, com si pensessin que els simples 

titulars de premsa poguessin ser utilitzats per imposar sancions. Així, doncs, acusa el govern 

d’ingenuïtat i fins i tot de fregar el ridícul, i ironitza que a la pregunta formulada als turistes 

sobre si sabien que s’havien allotjat en un apartament il·legal una possible resposta seria que sí, 

que els havia agradat molt i que el recomanarien als amics. Reclama, doncs, menys bonisme i 

més efectivitat. 

 

D’altra banda, considera que és un error fiar-ho tot a la moratòria hotelera i, en aquest sentit, 

remarca que és molt difícil que vint-i-set regidors de l’ajuntament es posin d’acord en alguna 

cosa però en aquest cas s’han posat d’acord a dir al govern que la moratòria no pot ser 

indiscriminada per a totes les activitats i per a totes les zones de la ciutat. Reclama, doncs, que 

l’equip de govern escolti aquests regidors i que aprofitin la proposició que es va aprovar a la 

darrera sessió extraordinària de la comissió per rectificar. 

 

Finalment, reconeix que hi ha un problema pel que fa als excessos i als apartaments il·legals, 

però insisteix que per controlar aquesta situació s’ha de fer des de l’eficàcia i amb consens, 

escoltant la resta del consistori, els altres sectors econòmics i els veïns. 

 

La Sra. RECASENS comprèn que la regidora Pin vulgui retre comptes als veïns però indica que 

alhora, democràticament, també ha de retre comptes a l’oposició. En aquest sentit, demana que 

no es limitin a fer una diagnosi, perquè entén que aquesta ja s’ha fet, i recomana al govern que 

llegeixi les trenta-cinc mesures del Pla de turisme responsable i sostenible que es va 

implementar a final de l’anterior mandat i que havia de servir per posar les bases d’un futur pla 

estratègic de turisme 2015-2020, pla estratègic del qual no se n’ha sabut res més, la qual cosa 

demostra que el govern no té model. Seguidament, s’alegra que la regidora Pin hagi reconegut 

que el model turístic de la ciutat de Barcelona és un model que s’ha gestat durant molts anys. 
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Pel que fa al pla d’inspeccions, celebra que la regidora hagi dit que estava ben encaminat, si bé 

desmenteix que se centrés només en la Barceloneta; afirma que abastava tot Ciutat Vella i ja 

s’havia iniciat a Gràcia i l’Eixample. I quant a l’anomenada «barra lliure d’hotels», puntualitza 

que només el 4 % de les places hoteleres, 2.400 sobre 60.000, es van fer sota el mandat del 

govern anterior. 

 

El Sr. SIERRA assenyala que, si bé en el Pla d’usos de Ciutat Vella hi ha un anell, la majoria de 

barris d’aquest districte estan saturats d’hotels i per tant reclama a la Sra. Pin que es miri bé 

aquest pla. En tot cas, li ofereix la col·laboració del seu grup perquè entén que l’equip de 

govern, amb onze regidors, no pot fer i desfer unilateralment. En aquest sentit, reclama el 

compliment del que es va acordar a la darrera sessió extraordinària de la comissió referent a la 

moratòria, en tant que és una obligació legal i democràtica, i recorda que el plantejament dels 

grups de l’oposició és majoritari i que el model turístic que defensa el govern no està tenint cap 

èxit. 

 

Adreçant-se al Sr. Garganté, manifesta que el turisme de qualitat és el provinent de països com 

Alemanya, Rússia, el Japó o la Xina, que fan una despesa cent vegades superior a la dels 

turistes provinents d’Anglaterra. Afegeix que per lluitar contra el turisme que no és de qualitat 

l’ajuntament disposa d’eines, com la Guàrdia Urbana i l’Ordenança de civisme, i afirma que la 

dotació de Guàrdia Urbana a Ciutat Vella, pensada per a una població de 90.000 habitants, no 

és suficient en els mesos de juliol i agost, quan aquesta població es triplica. 

 

Conclou reiterant l’oferta de col·laboració del seu grup a l’equip de govern per tal d’aconseguir 

un model d’èxit que redistribueixi a la majoria de la població la riquesa aportada pel turisme, la 

qual recorda que representa el 14 % del PIB de Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH lamenta que la Sra. Pin hagi manifestat que han entrat a l’ajuntament a 

contracor, solament perquè uns altres ho havien fet malament, però entén que això no és motiu 

perquè s’hagi d’informar els veïns abans que el consistori. 

 

Referint-se a les manifestacions del Sr. Garganté, defensa que puguin venir a Barcelona molts 

turistes i diversos, tant si tenen més diners com si en tenen menys i tinguin la ideologia que 

tinguin. Ara bé, afegeix, cal fomentar la convivència i aconseguir que els beneficis del turisme 

reverteixin en benefici de la ciutat. 

 

Finalment, sobre l’aspiració de gestionar el cent per cent de la recaptació per la taxa turística, 

demana en quin punt es troben les negociacions. Creu que Barcelona mai no arribarà a gestionar 

el cent per cent d’aquesta taxa i per això defensa que potser fóra més factible buscar un 

augment del que ja es gestiona, que és el 50 %. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix amb l’apreciació feta pel Sr. Bosch en el sentit que els regidors, 

tant els del govern com els de l’oposició, són a l’ajuntament de forma voluntària i que han 

d’assumir les responsabilitats que han adquirit. Reclama, doncs, que el govern assumeixi 

aquestes responsabilitats per intentar solucionar els problemes de Barcelona i no prendre 

decisions equivocades i en contra de la majoria del Consell Municipal. 
 

Finalment, demana resposta a la pregunta que havia formulat sobre si s’han cobrat les sancions 

imposades a 330 apartaments il·legals. També demana aclariments sobre l’anunci que havia fet 

el govern de condonar el 80 % d’aquestes sancions si els apartaments il·legals es reconvertien 

per a ús d’habitatge social. 
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El Sr. GARGANTÉ exposa que després de la darrera sessió de la comissió van preguntar a 

Secretaria General si el govern tenia obligació legal d’aixecar la moratòria i els van respondre 

que no, raó per la qual esperen que aquesta moratòria es mantingui. 

 

A continuació, discrepa que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona estiguin satisfets amb la 

situació actual i indica que en vint anys hi ha hagut un increment del turisme del 285 % i que 

mentre el 2013 hi va haver 7,5 milions de turistes allotjats en hotels el 2014 hi va haver 24 

milions de visitants. Així, doncs, si es calcula la diferència entre aquests 24 milions i la 

població que viu a la ciutat, entén que s’ha de parlar de saturació o d’una situació encara més 

greu. 

 

Pel que fa al turisme de qualitat reitera que és un concepte classista quan el que es prefereix és 

que vinguin els que tenen més poder adquisitiu, i rebutja els estereotips perquè no tots els 

turistes britànics, per exemple, són iguals ni tots els turistes que tenen diners es captenen amb 

correcció. En aquest sentit, critica la festa organitzada al Tibidabo per un sindicat sionista 

perquè, tot i tenir molts diners, el seu grup no vol que vinguin a Barcelona unes persones que 

donen suport a un estat assassí. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/949) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar del calendari i 

el procediment d'aprovació del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les Ordenances 

Fiscals per a l'any 2016. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que el govern farà un esforç per digitalitzar la informació i que 

aquesta pugui estar a disposició dels regidors en terminis més breus. A més a més, atès que ja 

s’han celebrat dues sessions extraordinàries de la comissió i que en aquesta hi ha previstes tres 

compareixences, diu que traslladarà a la Junta de Portaveus la petició d’estudiar mecanismes de 

control del govern perquè hi pugui haver un debat més democràtic. 

 

Pel que fa al pressupost, recorda que normalment s’aprova el mes de maig, però el fet que el 

govern s’hagi format el mes de juny n’ha retardat la presentació. 

 

El Sr. AYALA anuncia que la intenció del govern és presentar el pressupost a la comissió el dia 

11 de novembre, per la qual cosa, el període d’informació pública seria del 14 de novembre fins 

a l’1 de desembre; la proposta d’acord, resolucions i aprovació en comissió el 15 de desembre; 

l’aprovació en el plenari el dia 23 de desembre, i abans del 23 de desembre es podria publicar al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Òbviament, afegeix, durant aquest temps hi ha 

d’haver un procés de negociació entre les diferents forces polítiques. 

 

Pel que fa a les ordenances fiscals, explica que, després de demanar-ne l’informe preceptiu al 

Consell Tributari, preveuen dur el projecte a la comissió el dia 20 d’octubre i que es pugui 

aprovar en el plenari del dia 30 d’octubre; d’aquesta manera, continua, un cop publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i després del període d’exposició pública de trenta 

dies, aquesta comissió podria aprovar el dictamen el 15 de desembre i l’aprovació definitiva es 

faria en el plenari del 23 de desembre, de tal manera que abans del 31 de desembre es podria 

publicar al butlletí oficial. Adverteix, però, que si les ordenances no es poden aprovar abans del 
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31 de desembre ja no entrarien en vigor el 2016 i aleshores ja haurien de parlar de les 

ordenances de 2017. 

 

El Sr. MULLERAS es queixa que el 21 de setembre els grups municipals encara sàpiguen com 

el govern pensa enfocar els pressupostos i les ordenances fiscals, que són les eines més 

importants que té l’ajuntament per marcar prioritats polítiques i econòmiques. Concretament, 

sobre les ordenances fiscals pregunta si l’equip de govern ja les està negociant amb els grups 

municipals i si ja s’ha enviat al Consell Tributari. 

 

Quant als pressupostos, remarca que la Llei d’hisendes locals estableix que s’han d’aprovar 

abans del 15 d’octubre i, per tant, l’anunci de presentar-los l’11 de novembre significa un 

incompliment de la llei. També vol saber si pensen aprovar els pressupostos amb un 

procediment normal o amb un d’excepcional, perquè segons el procediment habitual s’haurien 

d’aprovar primer en els organismes municipals, organismes autònoms i empreses municipals, i 

el seu grup no té notícies que aquest tràmit s’hagi fet. 

 

La Sra. RECASENS exposa que han començat converses per tal de regular els mecanismes de 

control del govern. De tota manera, troba lògic que l’oposició presenti sol·licituds de 

compareixença perquè després de quatres mesos d’haver pres possessió el govern només ha 

posat dos punts a consideració de la comissió. 

 

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, assenyala que el govern no s’ha posat en contacte 

amb el Grup Municipal de Convergència i Unió per tractar aquest tema, malgrat que es planteja 

una modificació de crèdit i d’altres qüestions que deriven del pressupost de 2015, elaborat pel 

govern anterior. A més a més, contradiu el Sr. Pisarello en el sentit que el mes de maig mai no 

s’han aprovat els pressupostos, sinó que es feien els primers càlculs per establir les bases 

d’ingressos i despeses, a la qual cosa el tinent d’alcalde respon que el mes de maig, 

efectivament, és quan comença la tramitació, no quan s’aproven. Així, doncs, la regidora de 

Convergència i Unió creu que el govern ja hauria d’haver definit les prioritats pressupostàries i 

les instruccions estratègiques per sectors i per districtes, com també les memòries de programa, 

el marc financer i els projectes d’inversió, i lamenta que no s’hagi aprofitat aquesta 

compareixença per informar de tots aquests aspectes. 

 

Finalment, insisteix que desconeix si el govern ha començat la negociació dels pressupostos 

amb els altres grups, però reitera que encara no s’ha posat en contacte amb el Grup de 

Convergència i Unió i creu que fóra bo que el segon grup municipal en nombre de regidors 

pogués treballar en el pressupost de 2016 o, si més no, conèixer quines prioritats té el govern 

per al futur exercici. 

 

El Sr. SIERRA considera que la Junta de Portaveus hauria de considerar tant la manera de 

lliurar la informació com també en nombre de compareixences i d’intervencions per controlar el 

govern. Quant als pressupostos, afirma que el govern tampoc s’ha posat en contacte amb el seu 

grup i que no tenen cap informació, i entén que els diferents grups haurien de tenir tota la 

informació necessària per tal de poder decidir el sentit del vot. 

 

El Sr. BOSCH agraeix la informació donada pel tinent d’alcalde i espera que més endavant 

coneixeran més detalls dels pressupostos per poder discutir-los a fons. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la informació donada. Tanmateix, adverteix que en les paraules del 

tinent d’alcalde hi ha una ombra de dubte que els terminis es puguin complir. D’altra banda, per 
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la seva experiència com a regidora d’Hisenda i presidenta de la Comissió d’Ordenances, indica 

que en altres exercicis abans de l’estiu la confecció dels pressupostos ja estava força avançada i, 

si bé admet que els mesos de maig i juny el govern no va poder fer aquesta feina, sí que els 

preocupa la pressa amb què està actuant, tenint en compte que els pressupostos han de passar 

pels consells rectors dels diferents organistes autònoms i empreses municipals i que el Consell 

Tributari n’ha de fer el dictamen preceptiu abans d’arribar a la Comissió d’Economia i Hisenda, 

tota una maquinària que qualifica de potent però que cal saber fer-la funcionar. Quant a la 

negociació política, entén que la comissió no és el lloc on s’ha de fer, però assenyala que els 

grups necessiten tota la informació i tenir clar cap a on es vol avançar per poder debatre les 

propostes. 

 

El Sr. GARGANTÉ demana que els sigui lliurada la informació per escrit. D’altra banda, 

informa que les persones que el seu grup ha designat als instituts i empreses municipals encara 

no han estat citats i mostra preocupació per saber i aquesta qüestió s’accelerarà, atès el 

calendari que s’ha previst. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta, davant la queixa que hi ha pocs punts a l’ordre del dia, que es 

discutirà una modificació dels pressupostos relativa a un crèdit de 96 milions d’euros, i entén 

que això no és poca cosa, tot i que accepta la reclamació que altres temes es puguin debatre més 

a fons. 

 

Quant a la negociació política dels pressupostos, indica que ja s’ha reunit amb diversos grups i 

concretament de Convergència i Unió ha parlat amb el Sr. Forn. Tanmateix, atesa la confusió 

per saber qui és de Convergència i qui és d’Unió, es compromet a parlar personalment amb la 

Sra. Recasens. 

 

Pel que fa als terminis, assenyala que són els normals en un any electoral i, per tant, moltes de 

les coses que vol fer el govern es començaran a notar en el pressupost de 2017 perquè volen que 

aquest sigui participatiu i que la ciutadania el pugui discutir des dels barris. També esperen que 

aquesta política participativa es pugui veure en l’aprovació del Pla d’actuació municipal, que és 

on es començaran a implementar les mesures del programa electoral en aquesta matèria. 

 

Amb relació al funcionament de les empreses municipals, indica que la intenció del govern és 

que sigui més àgil però denuncia que hi ha alguns grups municipals que intenten bloquejar la 

constitució d’alguns consells per impedir la funció executiva del govern. Anuncia, doncs, que 

obriran un espai de negociació perquè es reconegui que aquests instruments han de funcionar. 

 

El Sr. MULLERAS demana una còpia del calendari en format electrònic. Seguidament, torna a 

preguntar si el pressupost i les ordenances fiscals s’han d’aprovar pel procediment ordinari 

perquè, en aquest cas, creu que van amb força retard. A més a més, critica que el govern encara 

no s’hagi posat en contacte amb alguns dels grups municipals i, tenint en compte que està en 

minoria, creu que s’ha de començar a moure perquè ho té difícil per arribar a un acord. En 

aquest sentit, demana que el govern assumeixi la seva responsabilitat i que no doni la culpa als 

altres, com afirma que fan sempre, per tal que l’1 de gener de 2016 hi hagi unes ordenances 

fiscals i uns pressupostos aprovats. 

 

A continuació, torna a demanar quines són les prioritats del govern i quines instruccions han 

donat a l’ajuntament i a les empreses municipals per començar a elaborar els pressupostos. 

Quant a la participació ciutadana, apunta que en el calendari tampoc no s’aprecia com 

s’aprovaran els pressupostos als districtes i creu que Barcelona no pot esperar un any per saber 
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quina política vol dur a terme el govern, tal com afirma que ha insinuat el tinent d’alcalde quan 

ha fet referència als pressupostos de 2017. 

 

Finalment, torna a reclamar resposta a les preguntes formulades. 

 

La Sra. RECASENS retreu que el Sr. Pisarello posi com a excusa una pretesa divisió entre 

Convergència i Unió, perquè assegura que no hi ha cap dificultat entre aquestes formacions, i 

ho compara amb el fet que per entendre’s amb el govern n’hi ha prou de parlar amb Barcelona 

en Comú i no cal anar a buscar els diferents integrants d’aquesta coalició. 

 

En segon lloc, desmenteix que el seu grup estigui bloquejant el funcionament de les empreses i 

atribueix les dificultats al fet que s’han configurat unes majories alternatives amb els quals el 

govern no està d’acord. En aquest sentit, indica que encara hi ha presidents d’algunes empreses 

que ja no són regidors i membres de consells d’administració que ja no són gerents de 

l’ajuntament. Reclama, doncs, que si el govern pot consensuar una majoria alternativa no perdi 

més temps, perquè admet que és urgent, democràtic i legítim fer els canvis de nomenaments. 

 

Finalment, també demana que els sigui lliurat el calendari. 

 

El Sr. SIERRA assenyala que els pressupostos han de respondre a les necessitats que la majoria 

de ciutadans van manifestar a les eleccions del mes de maig, preocupació per les desigualtats 

socials i lluita contra l’atur, però afirma que la sobirania del poble de Barcelona resideix en el 

consistori i no pas en les places i carrers o en les associacions que decideixi el govern. Per tant, 

reitera que els grups municipals tenen el mandat, la representació i la legitimitat democràtica 

per discutir i aprovar els pressupostos, i en aquest sentit critica als Srs. Pisarello i Mulleras que 

s’hagin referit a la participació ciutadana. Per tant, demana coherència amb aquest mandat legal 

i amb la voluntat expressada pel poble de Barcelona i reclama que els grups municipals arribin 

a acords dins del consistori, escoltant les sensibilitats que representa cadascun dels grups i sense 

populismes i mesures electoralistes. 

 

El Sr. BOSCH celebra que s’activi al màxim el procés d’elaboració dels pressupostos i entén les 

limitacions que hi ha en un any electoral. Ofereix, doncs, la col·laboració del seu grup perquè el 

procés sigui ràpid i es puguin complir els terminis establerts, amb el benentès que això no 

significa una acceptació dels continguts dels pressupostos. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que no hi ha cap bloqueig en les empreses i societats municipals, 

sinó una majoria de vint-i-set regidors i una proposta que al govern no li sembla adequada, raó 

per la qual no ha fet la convocatòria perquè es constitueixin els consells d’administració. En 

segon lloc, afirma que des del punt de vista tècnic en les societats municipals hi ha una previsió 

d’ingressos i de despeses, i per tant el pressupost no és limitatiu, com sí que ho és en els 

organismes autònoms, instituts i ajuntament mateix, els quals han de tenir una autorització de 

despesa màxima. Per tant, conclou que es pot avançar en l’elaboració del pressupost limitatiu i 

que les societats no són cap excusa per endarrerir el procés. 

 

El Sr. GARGANTÉ admet que és millor que la informació es lliuri en format digital. Pel que fa 

a la negociació política amb els grups municipals, afirma que és un tema que no els preocupa 

perquè sap que cap dels grups té gaire interès a parlar amb la CUP atès que els consideren un 

grup antisistema. Finalment, tot i entendre les limitacions que implica el primer exercici del 

mandat, demana que els pressupostos que tenen impacte no solament en les empreses o instituts 

municipals, sinó també en els districtes, siguin el màxim de participatius possible. 
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El Sr. PISARELLO recorda que els primers pressupostos del mandat anterior es van aprovar el 

mes de novembre i per tant, si hi ha acord, creu que es pot complir amb el calendari presentat i 

demana que no es dramatitzi la situació. A continuació, insisteix que cal un diàleg important 

amb la resta de grups i amb la ciutadania, i creu que en les compareixences es pot fer un debat a 

fons. Seguidament, afirma que en un estat democràtic i de dret no hi ha cap institució que sigui 

sobirana perquè l’únic sobirà és el poble, i totes les institucions estan limitades pel mandat 

ciutadà. Entén, doncs, que afirmar que una institució és sobirana, que no té límits i que no està 

sotmesa a controls és un contrasentit des del punt de vista jurídic i polític. Pel que fa a les 

empreses municipals, apunta que els grups de Convergència i Unió i dels Socialistes estan 

utilitzant aquestes empreses en uns termes que no s’havien produït mai a l’Ajuntament de 

Barcelona i adverteix que els grups que estan fent aquesta utilització hauran de donar 

explicacions a la ciutadania. Conclou que la voluntat del govern és desbloquejar la situació 

perquè hi hagi participació i que es pugui complir la funció executiva d’aquestes empreses. 

 

 

Es dóna per tractada. 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (PIE 2013-120) SOL·LICITAR l’ampliació a 120 mesos del termini per reintegrar les quantitats 

pendents de la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) 

corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb la Disposició addicional desena del RDL 

17/2014, de 26 de desembre, que sota l’epígraf “Régimen especial de reintegros de los saldos 

deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en la liquidación definitiva de la 

participación en tributos del Estado del año 2013”, estableix que les entitats locals a les que 

s’aplica l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les 

Entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, 

regulada en l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, podran 

ampliar en 120 mensualitats aquell període, segons les normes contingudes en la mencionada 

disposició. 

 

El Sr. AYALA comenta que el 29 de juliol van rebre la comunicació definitiva de la 

participació de l’ajuntament en els tributs de l’Estat de l’exercici 2013, que representa una 

liquidació negativa de 52,7 milions i que, per tant, aquesta quantitat s’ha de reintegrar a l’Estat. 

Afegeix que, en cas que no s’aprovi la proposta, la llei estableix que el mes de desembre 

s’haurien de retornar 22 milions, el mes de març uns altres 22 i el mes de juny 7,8 milions. 

Proposa, doncs, que aquest pagament es pugui fer en deu anys, en 120 mensualitats, a interès 

zero, tal com preveu la llei. A més a més, preveu que a l’exercici 2014 hi haurà una liquidació 

positiva per un valor similar al de 2013, per la qual cosa les quantitats quedaran compensades. 

En definitiva, conclou, si s’aprova la proposta l’ajuntament haurà de pagar uns 400.000 euros 

mensuals fins al mes d’agost de 2016, moment en què es podrà saldar la diferència que hi hagi 

amb la liquidació corresponent a 2014, i atès que l’interès és zero, entén que la proposta 

beneficia les finances de l’ajuntament. 

 

La Sra. RECASENS recorda que per tal de poder-se acollir a aquesta modalitat de pagament 

s’han de complir tres requisits: haver presentat la liquidació de pressupostos en la totalitat de les 
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entitats que integren el grup Ajuntament de Barcelona abans de l’1 de novembre, preveure que 

a 31 de desembre s’estigui en situació d’estabilitat pressupostària i que l’ajuntament estigui 

pagant els proveïdors en menys de trenta dies. Entén, doncs, que si el govern fa aquesta 

proposta és perquè es compleixen aquests tres requisits, i es remet al debat d’un punt posterior 

per parlar del Pla econòmic i financer. En segon lloc, argumenta que si el govern ja sap que la 

liquidació de la PIE de 2014 serà positiva, per valor de 51,6 milions d’euros, el que hauria de 

fer, segons la normativa SEC, és aplicar aquest saldo positiu a l’exercici present. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el posicionament favorable del seu grup a la proposta, atès que no hi ha 

interessos i que en aquests moments s’han de prioritzar les despeses destinades a les necessitats 

socials de la ciutat, a la lluita contra la desigualtat i a pal·liar les conseqüències de la crisi. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup en tant que la proposta beneficia les 

finances de l’ajuntament i ajorna el pagament al Govern espanyol. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable a la proposta, malgrat que el Sr. Pisarello els hagi 

posat l’etiqueta de grup bloquejador. El Grup Socialista entén que l’ajuntament compleix els 

requisits per acollir-se a aquesta modalitat de pagament i, per tant, s’incrementaran els recursos 

disponibles i es generarà menys tensió de tresoreria. A continuació mostra el seu desacord amb 

aquest sistema de finançament aprovat pel Partit Popular mitjançant la Llei 51/2002, que va 

entrar en vigor el 2003, el qual qualifica d’estrany perquè és un sistema de pagaments a compte 

d’una recaptació que es rebrà en el futur i fins al cap de dos anys no se’n coneixen els resultats. 

 

El Sr. MULLERAS troba curiós que la Sra. Ballarín critiqui el sistema però que no el 

canviessin en els set anys que van governar i que, a més a més, l’utilitzessin de forma 

perjudicial per a Barcelona, quan van haver de retornar les PIE al Govern Zapatero. 

Contràriament, exposa que aquest ajornament del pagament és possible gràcies a les 

modificacions que ha fet el Govern d’Espanya els anys 2008, 2009 i 2013 per tal d’ampliar els 

terminis de retorn des PIE negatives, i que permetran que l’Ajuntament de Barcelona disposi de 

76 milions d’euros sense cap cost financer. Així, doncs, anuncia el vot favorable del seu grup 

perquè la proposta significa una millora per a Barcelona. Finalment, assenyala que el 90 % del 

les transferències públiques que arriben a l’ajuntament provenen de l’Estat i solament el 5 % 

provenen de la Generalitat. 

 

El Sr. GARGANTÉ pregunta en què s’han gastat aquests diners que s’han de retornar, perquè 

sempre és bo saber d’on prové el deute. D’altra banda, espera que en un termini de deu anys la 

relació amb el Govern espanyol sigui molt diferent de l’actual perquè Catalunya ja no formarà 

part de l’Estat espanyol. Finalment, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. AYALA assegura que es compleixen els tres criteris necessaris per acollir-se a la 

modalitat de pagament ajornat. Afegeix que la modificació pressupostària no afecta l’estabilitat 

perquè el superàvit previst és molt superior al de l’exercici anterior i en aquell moment no es va 

qüestionar aquesta estabilitat. Quant als efectes comptables, indica que les despeses es 

comptabilitzen quan hi ha la comunicació i els ingressos es comptabilitzen quan es fan efectius, 

raó per la qual entén que el govern compleix rigorosament la llei. Pel que fa a la reforma del 

ministre Montoro, denuncia que, si bé permet un ajornament dels pagaments durant deu anys, 

alhora es presenta una liquidació positiva per al 2014 que obliga a tornar el deute l’agost de 

2016. Pel que fa a la destinació de la despesa, informa que el criteri és de caixa única i que en 

comptabilitat pressupostària no hi ha una vinculació directa entre ingressos i despeses. 

Finalment, agraeix el vot positiu de la majoria dels grups. 
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La Sra. RECASENS anuncia el vot positiu del seu grup. Recorda que el govern anterior també 

s’havia acollit a aquesta modalitat de pagament perquè al començament del seu mandat es van 

trobar amb una PIE negativa de 800 milions d’euros i s’alegra que el nou govern s’hagi trobat 

en la situació contrària. D’altra banda, discrepa del tinent d’alcalde i creu que sí que es trenca 

l’estabilitat pressupostària perquè se superarà la regla de despesa i les necessitats de 

finançament només es veuran quan es faci la liquidació real. Per tant, continua, atès que el 

govern ha decidit començar a gastar un suposat superàvit futur, hauria d’haver presentat un pla 

d’estabilitat financera, i espera que ho faci abans de l’aprovació definitiva d’aquest punt. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, CIU, Ciutadans, ERC, 

PSC i PP i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (3-129/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i crèdits 

extraordinaris per import de 83.470.228,73 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de 

conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 15090790. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils 

per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que en matèria econòmica el govern prioritza avançar cap a una 

economia al servei de les persones i no de l’especulació ni de la precarització, i un dels 

instruments de què disposa per avançar cap a aquest objectiu és el pressupost. Pel que fa al 

pressupost de 2015, es fa una previsió de tancament en base a les dades reals de recaptació de 

final d’agost i el superàvit previst és de 120 milions d’euros. Atribueix aquest superàvit 

excessiu, entre altres raons, a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària, aprovada pel Partit 

Popular amb el suport de Convergència i Unió, una llei gairebé única a Europa, que no només 

prohibeix el dèficit, sinó que limita el creixement de la despesa a l’1,3 % el 2015. Entén que 

això podria tenir una certa lògica per a ajuntaments endeutats, però no per a l’Ajuntament de 

Barcelona, que podria dedicar més recursos a satisfer necessitats socials bàsiques. 

 

En aquest context, el govern planteja una modificació dels pressupostos de 2015 per tal de 

destinar 95 o 96 milions d’euros a satisfer les necessitats bàsiques de la ciutadania. Pensa que 

això es pot fer complint la llei i mantenint la bona salut financera de l’ajuntament. Amb aquesta 

finalitat, el mecanisme que proposen és un pla econòmic i financer, no pas un pla d’estabilitat 

financera com apuntava la Sra. Recasens, previst a la Llei d’estabilitat pressupostària, i creu que 

això permetria disposar d’una quantitat important d’ingressos per començar a implementar el 

pla de xoc que van proposar a les darreres eleccions i també per endegar les mesures de caràcter 

social que comparteixen amb diferents grups del consistori. Atès que només disposen de dos 

mesos per executar aquesta ampliació pressupostària, exposa que des del juliol han mantingut 

contactes amb grups de l’oposició per analitzar com es podria plantejar aquest pla econòmic i 

financer, instrument, remarca, que tot i no ser habitual hi ha altres ajuntaments que l’han 

aplicat, i a partir d’aquí proposen una sèrie d’activitats que s’haurien de finançar amb aquesta 
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modificació del crèdit. Afegeix que s’ha parlat amb els diferents gerents d’àrea i de districte i 

també amb alguns regidors, i finalment s’ha presentat una proposta centrada en la creació 

d’ocupació, però no com a finalitat en si mateixa, sinó com a mitjà per satisfer les necessitats 

bàsiques i els drets socials de la ciutadania. Per tant, demana el vot afirmatiu dels grups en 

aquest punt. 

 

La Sra. RECASENS retreu al govern que el seu grup va conèixer aquesta proposta a través dels 

mitjans de comunicació i lamenta aquest tracte cap al principal grup de l’oposició, especialment 

quan es tracta de la modificació d’un pressupost elaborat pel govern de Convergència i Unió. 

Així, doncs, considera que és una contradicció que el govern parli de participació i de 

transparència i que alhora menyspreï el grup que havia elaborat el pressupost anterior. Davant 

d’aquesta situació, el seu grup va enviar una carta al govern en la qual demanaven participar en 

aquesta modificació i lamenta que no han rebut resposta. 

 

Seguidament, indica que el tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda no pot dir que els superàvits 

són diners que es queden en un calaix perquè tots els que va generar el govern anterior es van 

invertir, d’entrada a eixugar el dèficit de 800 milions d’euros que es van trobar quan van 

prendre possessió. Per tant, li hauria agradat que el Sr. Pisarello hagués agraït al govern anterior 

l’estat de les finances que s’han trobat quan han agafat el relleu del govern. A més a més, 

apunta que aquest dèficit encara no s’ha saldat completament i, per tant, la mesura que es 

proposa provocarà la desacceleració del pagament d’aquest dèficit. Entén, doncs, que el govern 

generarà nous superàvits per anar eixugant els dèficits acumulats. En segon lloc, recorda que 

l’equip de govern anterior, amb el suport d’Esquerra Republicana i Partit Popular, va destinar 

ingressos extraordinaris a fer inversions financeres sostenibles, tal com estableix la llei i, per 

tant, reclama que no es torni a dir que els diners es queden en un calaix. 

 

A continuació, assenyala que el govern actua sobra la base d’un superàvit incert, que quantifica 

en 120 milions d’euros, però que no quedarà establert definitivament fins al mes de març de 

2016 i, per tant, el que fan és utilitzar el romanent de tresoreria. A més a més, recorda que el 

pretès superàvit el sustenten, entre d’altres, en el reconeixement que pugui fer la Generalitat del 

deute que té amb l’ajuntament per l’aplicació de la Llei de barris, i es pregunta si la Generalitat 

ja ha comptabilitzat aquest deute, perquè, tot i que els va costar molt, el govern anterior va 

aconseguir reduir-lo de 300 milions a 44. 

 

Pel que fa a la destinació de la despesa, malgrat que el tinent d’alcalde hagi manifestat que 

n’han parlat amb els grups de l’oposició, assegura que el Grup de Convergència i Unió no en té 

constància i, en tot cas, entén que amb els veïns tampoc no se n’ha parlat. En tot cas, apunta que 

el 60 % de la despesa es destinarà a inversions i no a despesa corrent. En segon lloc, pregunta 

quines previsions té el govern per al pla de xoc de 160 milions que han anunciat. I en tercer 

lloc, demana quines intencions tenen pel que fa a les partides obertes i a les transferències a 

Barcelona Activa. 

 

Per acabar, anuncia l’abstenció del seu grup per deixar constància que el govern anterior sempre 

va invertir els superàvits existents i per deixar la porta oberta a continuar negociant la destinació 

d’aquests fons. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a l’ampliació del crèdit però hi posa dues 

condicions. La primera, que el govern estigui atent a la concreció del superàvit perquè segons 

els seus càlculs hi ha moltes partides que no s’han contemplat i no voldrien que es maquillessin 

els comptes, com afirma que va fer el govern de Convergència i Unió. I la segona condició és 
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que aquesta ampliació de crèdit es destini a les necessitats dels barcelonins. En aquest sentit, 

recorda que la Sra. Colau havia anunciat que no volia soterrar una part de la ronda de Dalt 

mentre hi hagi gent que no fa tres àpats el dia, que no arriba a final de mes, que no pot pagar un 

lloguer social o que viu al carrer, però tot i així el 50 % de les mesures que anuncien són 

urbanístiques i, per tant, s’haurien de retocar per prioritzar la despesa i posar les persones al 

centre de les polítiques públiques. Insisteix, doncs, que la mesura pot comptar amb l’aprovació 

inicial del seu grup, però que la condicionen al fet que la despesa es faci amb transparència i 

que es destini a polítiques que beneficiïn la població. 

 

El Sr. BOSCH creu que aquestes mesures s’haurien de prendre amb un consens més gran i 

reclama estendre el consens al grup principal de l’oposició, que a més a més és el que havia 

governat la ciutat fins ara, perquè això ajudaria a fer millor les coses. En segon lloc, recorda que 

s’havia criticat molt els governs anteriors pels superàvits que generaven i, ara que es poden 

trobar amb el superàvit més gran que pot haver tingut la ciutat, espera se superi aquesta situació 

amb èxit. 

 

A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta perquè en comparteixen la 

filosofia, si bé matisa que després s’haurà de contrastar amb les propostes concretes per traduir 

el superàvit previst en accions socials que beneficiïn el conjunt de la ciutadania. Ara bé, afegeix 

que entén que es tractaria d’evitar els superàvits per tal d’atendre millor i amb rapidesa les 

necessitats de la ciutat. 

 

Seguidament, adverteix que no es pot generar una despesa recurrent perquè, tot i que en 

determinats sectors fóra convenient la contractació de personal, considera que seria un error. 

D’altra banda, creu que els tècnics de l’ajuntament han dictaminat correctament la previsió de 

superàvit i demana que se’ls faci confiança. 

 

Dit això, indica que l’ajuntament s’hauria d’acostar al dèficit zero per tal que tots els recursos 

disponibles reverteixin en les necessitats de la ciutat i, atès que creu que tots els grups hi estan 

d’acord, demana que s’hi impliquin. En aquest sentit, recorda que el Grup d'Esquerra 

Republicana va presentar un document amb cent propostes i espera que siguin recollides pel 

govern. En funció d’això, afegeix, el seu grup decidirà quina posició definitiva adopta. 

 

Com a conclusió, anima el govern i els grups de l’oposició a parlar-ne tant com calgui i 

aprofitar l’oportunitat per beneficiar els ciutadans de la ciutat. 

 

La PRESIDENTA anuncia que aquest punt es tracta conjuntament amb el punt 17 de l’ordre del 

dia. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que aquest és el punt més important de l’ordre del dia perquè una 

modificació de 96 milions d’euros en els pressupostos són molts de diners. Pel que fa al dèficit 

de 800 milions d’euros amb què es va trobar el govern anterior, assenyala que tothom reconeix 

que l’any 2011 l’ajuntament es trobava en una situació excepcionalment bona, que aquest és un 

tema de comptabilització i, per tant, no val la pena de discutir-lo. 

 

Pel que fa a l’ampliació de crèdit que es debat, ironitza que com a grup bloquejador, tal com 

se’ls ha qualificat, hi haurien de votar en contra, però anuncia el vot afirmatiu inicial, amb 

l’advertència que encara no han decidit quina serà la posició final. Així, doncs, es mostra 

d’acord que s’iniciï la tramitació de l’expedient perquè comparteix que els superàvits excessius 

no són bons mentre hi hagi necessitats socials a les quals s’ha de donar resposta, posició que 
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sempre han mantingut. Segons els seus càlculs, el superàvit pot estar al voltant dels 108 milions 

d’euros i es mostra d’acord que s’actuï preventivament perquè no es repeteixin situacions com 

aquesta. Tanmateix, critica el govern per la manera com ha plantejat el tema i, tot i reconèixer 

contactes previs, indica que els detalls els han conegut per la premsa. Per tant, reitera el seu vot 

afirmatiu inicial, però supedita l’acord definitiu a veure com afectarà aquesta modificació de 

crèdit a la solvència de l’ajuntament. En aquest sentit, remarca la importància del pla econòmic 

i financer, que creu que s’està tramitant però que encara no coneixen. 

 

D’altra banda, el seu grup vol tenir garanties que aquests 96 milions d’euros s’executaran 

correctament i, per tant, donaran el seu vistiplau si la despesa es fa amb eficàcia i eficiència, si 

es trien les prioritats correctament, i anuncia que no consentiran que hi hagi malbaratament de 

recursos públics. També volen que es garanteixi la priorització de la reactivació econòmica, la 

creació d’ocupació, combatre la pobresa i les desigualtats, i tot allò que es va aprovar en la 

sessió plenària extraordinària del mes de juliol. 

 

Finalment, es mostra d’acord que es destinin 10 milions d’euros a l’acollida de refugiats, tot i 

que adverteix que seran difícils de gastar perquè les necessitats arribaran més tard, i reclama 

que també es destini un mínim de 10 milions d’euros als aturats que no cobren cap prestació. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que gràcies a la Llei d’estabilitat pressupostària Espanya es troba 

en una situació d’estabilitat financera, a diferència del que ha passat a Grècia. Afegeix que no 

és cert que el superàvit es perdi, sinó que, com ha passat altres anys, l’exercici següent es 

destina a inversions. D’altra banda, el seu grup també està en contra que hi hagi superàvits 

excessius. 

 

A continuació, manifesta que no discutiran el fons de la qüestió, però planteja discrepàncies 

serioses sobre les formes amb què s’ha aprovat la modificació de crèdit, com comunicar-la a la 

premsa abans de parlar amb els grups municipals, cosa que qualifica d’error d’un govern que 

està en minoria. També qüestiona que si la modificació és tan urgent com diuen l’haurien 

d’haver proposada a la comissió extraordinària de setembre perquè si ara s’inicia el tràmit 

només quedaran dos mesos per poder aplicar-la. 

 

Seguidament assenyala que el seu grup està d’acord en l’ampliació del SAD, en el fons per a la 

infància, en les beques menjador, però reclama que quan se supleix la feina que ha de fer la 

Generalitat aquesta faci un reconeixement de crèdit. 

 

D’altra banda, demana explicacions sobre la necessitat social que representa la compra de 

l’edifici del carrer Dalmases per un valor de 14,8 milions d’euros i a més sense consultar-ho 

amb el territori. 

 

Afegeix que per poder prendre decisions cal tenir informació i el seu grup no en té sobre la 

liquidació pressupostària a 30 de juny, tot i que l’han demanada per escrit, informació que creu 

que és necessària per poder prendre una decisió sobre la modificació de crèdit que es debat. 

 

Tot seguit, insisteix que estan d’acord que un superàvit de 120 milions d’euros és excessiu, 

especialment per a una institució com l’Ajuntament de Barcelona, que financerament està 

sanejada, i creu que abans d’arribar a aquests superàvits s’ha de fer despesa social o invertir en 

promoció econòmica i creació d’ocupació. 
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Per acabar, demana el Pla econòmic i financer perquè no l’han vist a l’expedient i el necessiten 

per prendre decisions. 

 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup perquè no volen bloquejar l’aprovació inicial del 

procediment i adverteix que hi presentaran al·legacions en el període d’exposició pública per 

evitar que es produeixi un malbaratament de recursos públics i que es destinin els diners a 

prioritats equivocades. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot afirmatiu per tal que es pugui iniciar la tramitació del 

procediment. Recorda que el 18 de març de 2015 ja es va fer una modificació de crèdit per valor 

de 22 milions d’euros amb el suport de tots els grups menys el d’Iniciativa, que es va abstenir. 

En aquella ocasió, continua, tots els grups van fer una crítica del superàvit, crítica que 

comparteix perquè fóra obscè que tenint aquests diners no es dediquin a pal·liar la crisi social 

actual o, encara pitjor, que s’utilitzin per privatitzar alguns dels serveis que dóna l’ajuntament o 

per pagar el deute abans que per ajudar la gent. Afegeix que per al seu grup la prioritat són les 

persones i entén que les partides per garantir el dret a l’habitatge i altres mesures contra la 

desigualtat i la desocupació s’haurien d’incrementar, i alhora reduir partides per a millores 

urbanístiques, d’equipaments o de funcionament ordinari. Entén, doncs, que mentre no hi hagi 

un ritme important de creació de llocs de treball, tres àpats diaris assegurats o sostre per a 

tothom la resta és secundari. 

 

El Sr. AYALA exposa que s’ha continuat amb la bona gestió pressupostària i li sorprenen les 

reflexions que s’han fet relatives al pressupost, perquè entén que quan s’elabora amb una 

previsió de dèficit s’ha d’anar mirant com evoluciona aquest i contenir la despesa, i quan 

s’elabora amb una previsió de superàvit no s’ha d’esperar a final d’any a invertir aquest 

superàvit perquè després no es pot gastar. Pel que fa a la Llei de pressupostos, afirma que no 

inclou la possibilitat que el superàvit es pugui invertir durant l’exercici següent i demana als 

grups que tenen representació a Madrid que hi incloguin aquesta possibilitat perquè el govern 

municipal preveu tornar a tenir superàvit enguany i voldrien poder-ne disposar durant el 2016. 

 

En segon lloc, informa que hi ha una previsió d’inversió en habitatge per a lloguer social i que, 

per tant, aquestes partides tenen un caràcter social. Anima, doncs, els grups a participar en les 

converses que s’han d’obrir per tal que hi aportin tot el que creguin oportú. Seguidament, 

adverteix que les mesures que es proposin s’han de poder executar, i demana al Sr. Bosch que 

faci de pont amb la Sra. Recasens per tal d’aconseguir un superàvit zero. En aquest sentit, 

recorda que a la roda de premsa en què van anunciar la mesura van posar com a exemple que 

aquests diners no es poden destinar a construir guarderies perquè no hi ha temps material per 

fer-ho, ni tampoc volen que passi com amb el pla Zapatero, que es van destinar recursos 

simplement per gastar-los sense cap mirament. Reclama, doncs, que les despeses que proposin 

els grups siguin socialment necessàries. 

 

Pel que fa a Grècia, assenyala al Sr. Mulleras que les dificultats que tenen no són culpa de 

Syriza i en culpa els responsables que havien gestionat el país amb anterioritat, que eren afins al 

Partit Popular. 

 

Quant al pla de xoc, indica que ja s’ha presentat gran part de les mesures i que la resta es 

presentaran durant el primer trimestre de 2016. 

 

Finalment, s’ofereix a respondre preguntes puntuals sobre alguna de les mesures perquè no té 

temps de comentar-les totes. Així, doncs, convida tots els grups a participar en el diàleg i a 
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presentar propostes, i es compromet a estudiar-les per veure si són executables. De la mateixa 

manera, si alguna de les mesures que presenta el govern no es veu oportuna, estan oberts a 

discutir-la. 

 

Per acabar, agraeix que s’aprovi inicialment aquesta iniciativa i espera que en el plenari es 

pugui aprovar definitivament. 

 

La Sra. RECASENS recorda que, pel que fa al pla de xoc, s’havia anunciat que es destinarien 

50 milions al pla d’ocupació, 50 milions a habitatge, 20 milions a alimentació, 5 milions a 

subministraments, 5 milions a salut i 5 milions a la T-ambiental, 25 milions a la renda mínima 

garantida, i considera que tot aquest pla no té res a veure amb el seguit de mesures que s’han 

presentat a la comissió. En aquest sentit, creu que el govern no es veu capaç d’aguantar el debat 

sobre el superàvit i vol gastar ràpidament aquests diners. 

 

A continuació, per les manifestacions dels altres portaveus, dedueix que el govern no ha parlat 

amb cap grup sobre aquesta ampliació de crèdit i li sorprèn la pèrdua de prudència relativa a les 

finances que sempre hi havia hagut en el consistori. Pel que fa a mesures concretes, critica que 

el govern es gastarà 2,4 milions d’euros en plans d’ocupació que no seran efectius fins al gener 

de 2016. Tot seguit, assenyala que el govern hauria d’haver presentat un pla econòmic i 

financer perquè hi haurà unes necessitats de finançament que no estaran cobertes. També li 

sorprèn que la data de l’informe de l’interventor és el 17 de setembre, posterior a la roda de 

premsa que va fer el govern. Insisteix que s’hauria d’haver presentat una proposta de pla 

econòmic i financer i que a partir d’aquí l’ajuntament estarà sota la tutela de la Generalitat. 

 

Finalment, insisteix en diverses reclamacions que el seu grup havia fet i que no han rebut 

resposta, com el ja esmentat pla econòmic i financer, la procedència del superàvit, l’estat 

d’execució del pressupost, i pregunta per què no es tenen en compte els 24 milions d’euros que 

encara es preveuen de superàvit o els 50 milions de la PIE positiva de 2014. També demana 

l’informe de riscos i contingències. 

 

El Sr. PISARELLO retreu a la Sra. Recasens que hagi barrejat coses perquè s’ha referit a 

qüestions que no tenen a veure amb el pla de xoc. Tot seguit apunta que el pla de xoc ja s’ha 

començat a implementar amb mesures sobre beques menjador i augment dels ajuts als lloguers. 

En aquests moments, afegeix, es planteja aquesta ampliació pressupostària de 96 milions i 

diverses mesures a implementar durant el primer semestre de 2016, calendari que creu que es 

podrà complir si hi ha acord amb la resta de grups. Pel que fa al pla de xoc, convida la regidora 

a participar en algun plenari de base als barris i li assegura que així n’estarà ben informada. 

 

Pel que fa al pla econòmic i financer, considera que és impropi d’una regidora que va ser tinent 

d’alcalde d’Economia i fins i tot de l’exalcalde afirmar que comporta tenir la bota sobre el coll 

perquè denota desconeixement sobre la utilitat concreta d’aquest instrument. 

 

Seguidament, insisteix que la destinació dels diners depèn de la voluntat del govern però també 

dels acords a què arribi amb la resta de grups de l’oposició. Atès que se’ls demana diàleg i 

consens, al govern li agradaria establir un seguit de prioritats, algunes de les quals ja les han 

expressades i d’altres dependran del debat que hi hagi amb la resta de grups. 

 

Finalment, manifesta que la idea de superàvit zero els agrada, però ironitza que el Sr. Bosch 

tindrà problemes per convèncer-ne la Sra. Recasens, perquè sembla que no comparteix aquesta 

filosofia. 
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El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa 

l'abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/958) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a impulsar 

de manera prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries per tal de liderar la 

implantació d'un salari mínim més elevat a Barcelona, per tal que els treballadors i treballadores 

de la nostra ciutat rebin una remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 

La Sra. RECASENS recorda que el mes d’abril anterior, en el marc de la Taula Empresa-

Treball es va consensuar un acord per un salari mínim a Barcelona per tal que els treballadors 

tinguessin una remuneració adequada a les especificitats d’una gran capital, i es va demanar que 

aquest acord fos ampliat a l’àrea metropolitana. Remarca que des de Convergència i Unió 

sempre s’ha tingut molt en compte el benestar de les persones, promoure una ocupació de 

qualitat, la qual cosa passa perquè els contractes no siguin de sis mesos i que els salaris no 

siguin precaris. En aquest sentit, assenyala que el model de plans d’ocupació, tractat en un punt 

anterior, no els agrada perquè després de sis mesos aquestes persones no tenen cap possibilitat 

de continuar a la feina atès que no se’ls pot renovar el pla d’ocupació. Tot i que considera que 

l’alcaldessa comparteix la importància que hi hagi una concertació entre sindicats, patronals i 

empreses respecte a aquest salari mínim, constata que la Taula Empresa-Treball no s’ha tornat a 

reunir i el seu grup desconeix si està treballant en aquest sentit. 

 

Per tant, presenten aquesta proposició per rescatar una idea de la qual tots els grups van parlar 

durant la campanya electoral i demana el vot favorable dels grups a aquesta iniciativa. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup perquè entén que l’ajuntament no té 

competències per fixar un salari mínim interprofessional, tot i que el concepte els sembla 

correcte. En aquest sentit, exposa que el seu partit ha proposat a escala nacional un complement 

de les rendes dels treballadors per arribar a una quantitat que signifiqui un salari digne i que 

permeti a les persones mantenir les necessitats bàsiques. Entenen, doncs, que establir un salari 

mínim interprofessional només a la ciutat de Barcelona seria una altra mostra d’insolidaritat i es 

pregunta per què s’hauria de fer a Barcelona i possiblement a l’Hospitalet de Llobregat però no 

a Girona. 

 

Així, doncs, reitera que s’abstindran i prega seriositat a l’hora de presentar propostes i que se 

cenyeixin estrictament a les competències que atorga la Carta municipal. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup perquè, a més a més de ser un tema que va 

sortir a la campanya electoral, Esquerra Republicana ja ho va proposar el 13 de febrer, proposta 

a la qual se va sumar Convergència i Unió i posteriorment el Partit dels Socialistes. Afirma que 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
39 

Barcelona en Comú també va expressar una certa afinitat amb la idea i, pel que veu, l’únic grup 

que s’hi oposa és el de Ciutadans. Afegeix que aquesta mesura s’aplica a diferents ciutats del 

món, com Nova York, Chicago, Los Angeles, Mèxic DF, Montevideo o als Länder alemanys. 

D’altra banda, afirma que el salari mínim interprofessional no és discriminatori perquè s’aplica 

territorialment i entén que a Barcelona es pot reclamar perquè la vida és un 26 % més cara que 

la mitjana de l’Estat espanyol, i el salari mínim interprofessional, afegeix, es determina a partir 

del cost de la vida al conjunt del territori espanyol. A més a més, continua, aquesta és una 

recomanació que també fa la Comissió Europea. 

 

Seguidament, indica que si s’apliqués aquesta mesura a la ciutat de Barcelona s’arribaria a un 

salari mínim interprofessional d’uns mil euros, que entén que no és una quantitat exagerada, 

sinó simplement digna, i creu que aquesta és una lluita d’anys i fins i tot de segles. Aclareix que 

no es tracta d’una subvenció ni de gastar diner públic, sinó d’arribar a un sistema de 

concertació, és a dir, de portar el sistema a la seva lògica última, i d’aconseguir l’acord entre 

empresaris i treballadors, amb la intermediació de l'Administració si cal, per tal que la gent 

pugui viure amb dignitat. 

 

Reitera, doncs, el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN informa que el seu grup ha presentat una esmena per tal que la proposició 

afecti també el conjunt de l’àrea metropolitana i anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

A continuació, exposa que la crisi econòmica no solament ha empobrit el aturats, sinó que, 

sumada a una reforma laboral que qualifica de terriblement injusta, també ha empobrit les 

persones que treballen. Pensa, doncs, que s’hi ha de trobar solució i que la gent que treballa i 

genera riquesa a Barcelona i a l’àrea metropolitana té dret a percebre un salari digne. D’altra 

banda, malgrat que està d’acord que Barcelona no té competències normatives en aquesta 

qüestió, creu que sí que hi pot fer moltes coses. 

 

Seguidament, recorda que el seu grup anteriorment havia fet dues propostes concretes en la línia 

d’aquesta proposició. En primer lloc, impedir que qualsevol empresa que no doni un salari 

digne als seus treballadors pugui licitar o contractar serveis amb l’ajuntament i, en segon lloc, 

que aquest salari digne sigui determinat per un organisme independent format per experts. 

 

El Sr. MULLERAS entén que el salari mínim interprofessional el fixa el Govern d’Espanya i 

que l’ajuntament no té competències en aquesta qüestió, per tant creu que aquesta proposició no 

és més que una declaració de voluntat. Afegeix que, si es vol canviar el mecanisme, s’hauria de 

demanar a l’Estat una modificació de la normativa per tal que aquest salari mínim es fixés a 

escala autonòmica, metropolitana o municipal. 

 

En segon lloc, admet que el cost de la vida a Barcelona és més elevat que en d’altres indrets i, 

per tant, qui defensa aquest canvi hauria de demanar a la Generalitat que les ajudes fossin més 

altes en aquesta ciutat que, per exemple, a Girona. 

 

En definitiva, el seu grup desitja que els salaris dels barcelonins siguin més alts però considera 

que l’Ajuntament de Barcelona no té competències en aquest tema, però apunta que sí que en té 

en aspectes com els impostos locals i suggereix que aquests s’abaixin, cosa que es podrà 

discutir en el debat sobre les ordenances fiscals. 

 

Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 
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El Sr. GARGANTÉ indica que efectivament és el Govern central qui estableix que el salari 

mínim interprofessional sigui de 648,60 euros el mes però reconeix que per al seu grup 

incomplir la legalitat no representa cap problema, en canvi sí que representa un problema el fet 

que aquells que proposen aquesta mesura siguin els mateixos que han donat suport a reformes 

laborals i que han acceptat expedients de regulació d’ocupació amb pèrdues elevades de llocs 

de treball. Per tant, conclou, la proposició fa tot l’efecte de no ser res més que un rentat de cara. 

D’altra banda, assenyala que totes les millores laborals o salarials són fruit d’un moviment de 

protesta, com per exemple en els casos dels treballadors del Liceu o de l’Auditori, els quals, 

després de trenta dies de vaga justament en el moment del canvi de govern, continuen en una 

ETT que es diu Manpower i deuen cobrar uns sis euros l’hora, i si bé han pogut augmentar una 

mica el salari no han aconseguit la internalització i sortir de l’ETT. 

 

En conclusió, anuncia l’abstenció del seu grup perquè, venint de qui ve la proposta, entén que 

només és una rentada de cara amb la qual posteriorment se’n farà publicitat, però que no 

conduirà a res d’efectiu. 

 

El Sr. COLOM  exposa que el salari mínim interprofessional s’ha d’entendre com un instrument 

en la lluita contra la precarietat laboral i la desigualtat, i permet contrarestar la reforma laboral 

impulsada pel Govern del Partit Popular, amb el suport de Convergència, reforma que ha 

generat treballadors pobres. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

A continuació, admet que la competència és estatal i que s’hauran de trobar els mecanismes per 

implantar aquest salari mínim interprofessional. En aquest sentit, plantegen instar el Govern de 

l’Estat a modificar la norma, tal com s’ha fet en algunes ciutats nord-americanes, per tal que els 

municipis tinguin la potestat per establir aquest salari, sempre que sigui superior a l’estatal. En 

segon lloc, proposen liderar la concertació entre els diferents agents econòmics i socials per tal 

que en els processos de negociació, de facto, el salari mínim no sigui inferior als mil euros. I, en 

tercer lloc, el govern es compromet a analitzar els sous i salaris municipals i dels serveis 

externalitzats per aconseguir que no siguin inferiors als mil euros. 

 

D’altra banda, es compromet a traslladar aquesta proposició a l’àrea metropolitana per poder 

treballar conjuntament amb els altres actors municipals en la lluita contra la precarietat i contra 

la desigualtat, la qual recorda que és el segon gran problema de Barcelona i de l’àrea 

metropolitana, després de l’atur i la precarietat. 

 

La Sra. RECASENS agraeix el suport d’alguns grups i lamenta l’abstenció dels altres, 

especialment per la importància que va representar el fet que a l’abril arribessin a un acord entre 

organitzacions empresarials i sindicats per donar un termini de sis mesos perquè Barcelona 

endegués aquest projecte amb un conjunt d’incentius, com ara canvis en els plecs de clàusules 

per a la contractació pública que donessin punts a les empreses que s’adherissin a aquest salari 

mínim o bonificacions fiscals, tal com ja es fa en altres ciutats europees i americanes. Reitera, 

doncs, l’agraïment al govern perquè és a qui li pertocarà convocar la taula. 

 

Respecte a la distribució de competències, afirma que no cal esperar l’acord de l’Estat per 

començar a implementar mesures des de l’ajuntament perquè de fet el que es fa és oferir una 

eina als sindicats per poder negociar la inclusió de salaris més grans en els convenis col·lectius. 
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Finalment, es mostra satisfeta que la proposició tiri endavant i que l’acord del mes d’abril amb 

empresaris i treballadors pugui ser una realitat. 

 

El Sr. SIERRA titlla d’irresponsabilitat pretendre tenir unes competències que no es tenen. Pel 

que fa al cost de la vida a Barcelona, l’atribueix a la pressió fiscal i a la despesa pública allà on 

potser no cal. En qualsevol cas, manifesta que quan siguin al Govern d’Espanya intentaran 

implementar un complement de renda, però no una apujada del salari mínim interprofessional. 

Quant a aquesta apujada, afirma que els proposants de la mesura no han tingut en compte les 

implicacions que tindria en una gran quantitat d’índexs, d’indemnitzacions i d’altres conceptes 

que es calculen en funció del salari mínim interprofessional. 

 

Conclou, doncs, que només es tracta de política de gestos, del fet diferencial català i dels 

suposats drets històrics. 

 

El Sr. BOSCH irònicament afirma que els Srs. Mulleras i Sierra tenen ganes d’«arrimar-se» 

cada dia més, però creu que en aquest tema tenen un parell de confusions perquè la Llei de 

l’Estatut dels treballadors estipula que el Govern central ha d’establir un salari mínim 

interprofessional, però en cap cas diu que això sigui exclusiu o excloent i que ningú més ho 

pugui fer, sempre que els salaris no siguin inferiors als establerts per l’Estat, tal com ja es fa en 

els convenis col·lectius o com s’havia fet també en convenis provincials. Entén, doncs, que no 

hi ha res que impedeixi implementar aquesta mesura. 

 

La Sra. BALLARÍN mostra sorpresa per la posició del Partit Popular i de Ciutadans perquè 

entén que la paraula «mínim» precisament estableix un mínim, no impedeix que aquest mínim 

es pugui superar. Assenyala, doncs, que el que fan aquests grups és llevar competències i 

possibilitats a l’ajuntament per lluitar contra aquesta xacra social i apunta que la situació 

econòmica de l’Ajuntament de Barcelona afortunadament permet de fer passes en aquest sentit. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que el salari mínim interprofessional el fixa el Govern d’Espanya i 

que si algú ho vol canviar el que ha de fer és proposar que es faci per comunitats autònomes, 

per ciutats o per àrees metropolitanes. Pel que fa al cost de la vida a Barcelona, reconeix que és 

més elevat que la mitjana i convida Esquerra Republicana que utilitzi la seva influència en el 

govern municipal per abaixar els impostos locals a Barcelona en les pròximes ordenances 

fiscals, amb la qual cosa s’aconseguiria millorar la qualitat de vida dels barcelonins. 

 

El Sr. GARGANTÉ suposa que els sindicats que es van asseure a la Taula Empresa-Treball 

eren Comissions Obreres, UGT i USO, els qualifica d’empreses sindicals i comenta que són 

coneguts per ser amics de les retallades, dels ERO, mitjançant els quals s’embutxaquen diners, 

de les rebaixes de sous o de l’allargament de la jubilació als seixanta-cinc anys. Conclou que 

per al seu grup aquests sindicats no tenen cap credibilitat, com tampoc el grup que presenta la 

proposició. 

 

El Sr. COLOM espera que els Srs. Sierra i Mulleras se sumin a la iniciativa d’instar el Govern 

central a fer la modificació de la norma i, per tant, que hi hagi unanimitat en aquesta qüestió. 

D’altra banda, atès que les condicions laborals es fixen en el marc de la negociació i de la 

concertació, considera que hi ha un espai ampli per poder treballar-hi. 

 

Pel que fa a la Taula Empresa-Treball, reconeix que va ser una fita important però alhora afirma 

que no va tenir cap tipus de materialització. Per tant, afegeix, la intenció del govern municipal 

és implementar les instruccions i modificacions que permetin establir aquest salari mínim 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
42 

interprofessional, amb el suport de tots els agents. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el vot 

favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a impulsar de manera 

prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries per tal de liderar la implantació 

d'un salari mínim més elevat a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, per tal que els 

treballadors i treballadores rebin una remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

8.-  (M1519/935) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que es procedeixi per part del Govern 

municipal i les formacions polítiques representades al Consistori de Barcelona a l'estudi, 

implementació i reforma de l'organisme Barcelona Activa, per donar resposta a les situacions de 

desigualtat i atur de la nostra ciutat a les persones en aquesta situació i amb una edat superior 

als quaranta-cinc anys. 

 

El Sr. SIERRA entén que aquesta proposició ja s’ha tractat conjuntament amb el debat el punt 1 

de l’ordre del dia i proposa que es passi directament a la votació. Es limita, doncs, a recordar 

que es demana que Barcelona Activa prioritzi la lluita contra l’atur entre els majors de quaranta-

cinc anys. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa 

l'abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/930) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Accelerar les obres del Mercat de 

Sant Antoni per tal de tenir-les enllestides abans no comenci la campanya de Nadal del 2016 o, 

si tècnicament no és viable, durant el primer trimestre del 2017. 2) Dotar el Mercat dels 

recursos per tal de finalitzar l'obra en la data acordada. 3) Coordinar tots els actors implicats per 

tal d'avançar l'obertura el primer dia que tècnicament sigui viable. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que el seu grup ha arribat a una transacció amb el govern per tal 

que es prioritzi l’acabament de les obres del mercat de Sant Antoni pel bé dels paradistes i del 

comerç de proximitat. 

 

Exposa que el mercat de Sant Antoni és un referent tant per al barri com per a la ciutat i 

considera que els recursos econòmics no han de significar un impediment per acabar unes obres 

que van començar el 2009. Demana, doncs, reforçar-ne la partida pressupostària i parlar amb els 

actors implicats per tal d’estudiar l’obertura del mercat al més aviat possible. Assenyala que 

l’endarreriment de les obres ha tingut un impacte negatiu en el comerç de la zona, fins al punt 

que algunes botigues han hagut de tancar, afectades per la crisi econòmica i social, per la 

baixada del consum a causa del decrement de la renda familiar i per les obres del mercat. Entén, 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
43 

doncs, que el govern ha de facilitar tots els recursos necessaris per tal que aquesta obra es 

finalitzi perquè, tal com s’ha demostrat en tots els mercats municipals, després de la seva 

remodelació augmenten les vendes. 

 

En aquest sentit, indica que l’obertura del mercat de Sant Antoni ha de representar un nou pol 

d’atracció, tant per l’arquitectura com per les troballes arqueològiques que s’hi han fet, 

vinculades al baluard de Sant Antoni, l’antiga muralla de Barcelona i la via Augusta. A més a 

més, entén que aquest ha de continuar sent un dels mercats de referència de la ciutat tant pel que 

fa a la mercaderia fresca, els encants i el mercat dominical. Creu que això revitalitzarà el barri 

de Sant Antoni i esdevindrà un pol d’atracció turística, la qual caldrà gestionar adequadament. 

 

D’altra banda, comenta que per als veïns també és important poder tornar al seu lloc el mercat 

dominical perquè el trasllat provisional al carrer d’Urgell provoca molts de sorolls a partir de 

les sis del matí dels diumenges, problemes d’inundacions, especialment als locals comercials, 

quan cauen aiguats forts, i problemes de mobilitat. 

 

A continuació, proposa que, un cop desmuntada la carpa provisional del mercat, s’iniciï un 

procés participatiu amb els veïns per determinar quin ús s’ha de donar a la ronda de Sant 

Antoni. En aquest sentit, la proposta d’Esquerra Republicana és convertir-la en un bulevard 

verd, però en tot cas han de ser els veïns qui ho decideixin. 

 

Per totes aquestes raons, sol·licita al govern municipal que posi els recursos necessaris per tal 

d’acabar l’obra tan aviat com sigui possible, en coordinació amb tots els actors implicats, i 

demana el vot favorable de la resta de grups a aquesta proposició. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta quina és la transacció a què s’ha arribat. 

 

La Sra. CAPDEVILA aclareix que la proposició original demanava l’acabament de les obres 

l’últim trimestre de 2016 i la transacció diu que, si això no es possible, les obres s’acabin el 

tercer trimestre de 2017. 

 

La Sra. FANDOS anuncia el suport del seu grup a la proposició d’Esquerra Republicana, en 

coherència amb la política que mercats que va fer el govern anterior, no solament de continuïtat 

sinó d’impuls, com va palesar la celebració del IX Congrés Internacional de Mercats, que per 

primer cop es feia fora dels Estats Units. Recorda que durant el mandat anterior, a més a més de 

continuar les obres del mercat de Sant Antoni, es van remodelar els mercats de la Guineueta, els 

Encants, Sants, el Ninot, Provençals, Sant Martí, es van fer reformes parcials a la Boqueria i es 

van iniciar projectes, que es podrien fer durant el mandat present, com el del Bon Pastor, la Vall 

d’Hebron, Sant Andreu i l’Abaceria, tot plegat amb una inversió de més de 130 milions d’euros. 

Tot això demostra que per a Convergència i Unió el tema dels mercats és prioritari i reitera que 

donaran suport a la proposició. 

 

Respecte al mercat de Sant Antoni, assenyala que té un rol econòmic i social molt important en 

el barri, a més a més de ser un referent per a tota la ciutat. Afegeix que s’hi ha hagut de fer una 

inversió econòmica i en temps, més enllà de les millores tècniques, a causa de les troballes 

arqueològiques esmentades, el baluard amb la contraescarpa o les restes romanes de la via 

Augusta. Creu, doncs, que l’endarreriment de les obres ha estat justificat perquè ha permès 

salvar patrimoni històric de la ciutat. D’altra banda, apunta que a final de setembre hi ha 

prevista l’adjudicació de les obres de la darrera fase del projecte, licitades per 30 milions 

d’euros. Atès que la proposició d’Esquerra Republicana recull el compromís de calendari del 
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govern anterior, compromís que està convençuda que el nou govern també assumeix, reitera que 

hi donaran suport. 

 

Finalment, remarca que cal continuar amb el compromís per aquest model de mercats, que és un 

referent al món, i insisteix que el de Sant Antoni serà també un referent per a tota la ciutat. Per 

acabar, comenta que el seu grup pararà atenció perquè es faci el procés de participació 

ciutadana per tal de decidir quin ha de ser el futur de la ronda de Sant Antoni. 

 

El Sr. SIERRA es mostra perplex perquè la Sra. Fandos ha di dit que el govern anterior va 

complir el calendari respecte als mercats i recorda que van inaugurar el mercat del Ninot durant 

la campanya electoral i esmenta els problemes que van tenir amb la plaça de la Gardunya. 

 

En qualsevol cas, anuncia el vot favorable del seu grup per tal que s’acabin les obres i es torni a 

obrir el mercat. Malgrat això, apunta que fa molts anys que el mercat és tancat i que les 

instal·lacions provisionals de la ronda de Sant Antoni i la continuació de la ronda de Sant Pau 

han originat molts problemes de mobilitat. A més a més, assenyala que hi ha molts comerciants 

que no estan d’acord amb la nova edificació. També reclama una auditoria per saber quant s’ha 

gastat en aquesta obra, a qui s’ha adjudicat, quant s’ha de gastar per acabar les obres i que es 

depurin responsabilitats per les dilacions. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup. Diu que són conscients que no és 

una obra fàcil i es declara coneixedora del projecte perquè era membre de l’Institut Municipal 

de Mercats. Aquest coneixement, afegeix, li permet dir a la Sra. Fandos que el govern de 

Convergència i Unió es va limitar a executar projectes elaborats pel govern anterior, en molts 

casos amb endarreriments. A continuació, indica que el mercat de Sant Antoni, inaugurat el 

1872, és un dels més grans de Barcelona i que la seva rehabilitació s’ha complicat per les 

troballes arqueològiques que s’hi van fer a mitjan 2014. D’altra banda, creu que les previsions 

per a la reobertura eren el segon trimestre de 2017 i no pas a final de 2016, tal com havia 

manifestat l’exregidor Blasi. Tanmateix, reitera que tot el que siguin acords i impulsos per 

avançar aquesta data comptarà amb el suport del seu grup. 

 

A continuació, demana aclariments sobre l’esmena transaccional, perquè no li queda clar si, 

quan es parla de finalització, es refereixen a les obres de restauració o a l’adequació global dels 

espais i dels voltants, atès que aquestes dues actuacions són necessàries per obrir el mercat al 

públic i complir amb les altres funcions socials que exerceix dins del barri. 

 

Conclou, doncs, que cal posar-hi els recursos necessaris i coordinar adequadament totes les 

actuacions, i adverteix que el seu grup exercirà el control de l’execució de les obres perquè és 

un tema que els preocupa especialment. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix a la regidora Capdevila la presentació de la proposició perquè 

recorda que abans de ser regidor havia estat conseller de districte a l’Eixample i ha viscut en 

primera persona tot el procés de remodelació del mercat de Sant Antoni, procés que, tot i 

admetre’n les dificultats sobrevingudes, entén que s’ha allargat massa. 

 

A continuació es declara un gran defensor dels mercats de Barcelona i creu que en aquest camp 

s’ha fet una gran tasca perquè són un eix vertebrador dels barris i un factor de dinamització 

comercial i social. Creu, doncs, que s’ha de procurar mantenir aquest model de mercats. 

Seguidament, manifesta que no li ha acabat d’agradar l’acord transaccional i que hauria preferit 

que el compromís fos d’acabar les obres el darrer trimestre de 2016, però tot i així anuncia el 



 

Ref: CCP 2/15 Economia i Hisenda 

v. 1/ 10/ 2015 10: 13 
45 

vot favorable del seu grup amb el desig que les obres s’acabin tan aviat com sigui possible. 

D’altra banda, explica el compromís del Partit Popular amb el mercat de Sant Antoni es 

demostra amb el fet que quan es va negociar el desbloqueig de les inversions de 2013 el seu 

grup va posar com a condició que entre les prioritats s’inclogués aquesta infraestructura. 

 

Finalment, desitja que aquestes obres es puguin acabar aviat, que el barri de Sant Antoni en 

pugui gaudir, i assenyala que tant ell mateix com el conseller de districte han fet diverses 

iniciatives per preparar el futur de la ronda de Sant Antoni, quan s’hagi inaugurat el nou mercat 

i desaparegui la carpa provisional. 

 

El Sr. GARGANTÉ mostra sorpresa perquè la proposició comença donant suport al comerç de 

proximitat però, en canvi, l’any 2013 es va aprovar al Parlament la Llei d’horaris comercials, 

amb els vots de Convergència i Unió, PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, que entén que anava en direcció contrària perquè 

instaurava vuit diumenges comercials, que només poguessin obrir els dies festius les botigues 

d’alimentació de menys de 150 metres quadrats i un màxim de 72 hores setmanals. Recorda que 

la llei va ser suspesa pel Tribunal Constitucional. A més a més, assenyala que Convergència i 

Unió i el Partit Popular van pactar les obertures en diumenge i polítiques en favor de les grans 

superfícies comercials com ara la Maquinista. Entén, doncs, que aquestes polítiques entren en 

contradicció amb la voluntat de donar suport al comerç de proximitat, però diu que això tampoc 

és cap novetat. 

 

Per acabar, tot i entendre que només és una declaració d’intencions, anuncia el vot favorable del 

seu grup. 

 

El Sr. COLOM exposa que el govern és conscient del que signifiquen les obres del mercat per a 

paradistes, comerços de l’entorn i veïns. També són conscients dels diversos endarreriments i 

dels efectes que han tingut sobre tots aquests agents, endarreriments que atribueix en part a les 

troballes arqueològiques però també a la poca diligència de governs anteriors. En aquest sentit, 

remarca que les remodelacions dels mercats del Bon Pastor i de la Vall d’Hebron estaven 

aturades i que el nou govern les ha activades. Afegeix que un dels elements que ha portat a 

aquesta situació és que hi havia hagut massa promeses incomplertes i el govern ha volgut fer un 

exercici de responsabilitat per tal de complir amb allò que els processos administratiu i tècnics 

permeten. En aquest sentit, explica que el sentit de la transacció és precisament fer allò que és 

possible de fer. 

 

D’altra banda, assegura que el govern s’ha marcat el mercat de Sant Antoni com una prioritat i 

el fet que entre les primeres actuacions que s’han fet hagin estat al voltant d’aquest mercat 

considera no que és aliè a la seva triple condició de regidor d’Ocupació, president de l’Institut 

Municipal de Mercats i regidor del districte. Així, doncs, explica que una de les primeres 

actuacions que es van fer des de l’institut, conjuntament amb el comissionat de Comerç i 

Consum, va ser prioritzar el mercat de Sant Antoni i activar les actuacions als mercats del Bon 

Pastor i la Vall d’Hebron. Informa que també han mantingut reunions amb els presidents de les 

associacions del barri de Sant Antoni i han visitat les obres. 

 

Finalment, insisteix que hi ha el compromís de finalitzar les obres en els terminis establerts i 

reitera que els condicionants tècnics permeten situar la data d’obertura en el tercer trimestre de 

2017. Aclareix, doncs, que en aquestes dates la infraestructura estarà a punt per iniciar 

l’explotació comercial. Pel que fa al condicionament dels entorns, indica que els governs 

anteriors no havien pres les decisions corresponents i es compromet a actuar-hi, però matisa que 
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això no implica que les obres s’hagin d’allargar perquè moltes d’aquestes actuacions es poden 

fer paral·lelament. 

 

Conclou que el compromís és que tot estigui enllestit per a la campanya de Nadal de 2017. 

 

La Sra. CAPDEVILA reivindica que les reformes dels mercats de Barcelona van ser impulsades 

molts anys enrere pel Grup d'Esquerra Republicana, tot i que reconeix que sempre ha tingut el 

suport de tots els grups municipals, tal com es demostra amb l’aprovació d’aquesta proposició. 

A continuació, insisteix que s’ha d’iniciar un procés participatiu amb els veïns i comerciants de 

la ronda de Sant Antoni per decidir el futur d’aquesta via. Seguidament, reitera que l’ideal fóra 

que el tercer trimestre de 2017 el nou mercat es pugui obrir al públic. I per acabar, respon al Sr. 

Garganté que el seu grup ha demostrat a bastament que és un gran defensor del comerç de 

proximitat, tal com quedarà palès en un punt posterior de l’ordre del dia en el quan es formula 

una pregunta sobre horaris comercials i per beneficiar el petit comerç. 

 

La Sra. FANDOS remarca que sempre han reconegut l’impuls que el Sr. Portabella va donar als 

mercats municipals, com es demostra pel fet que el govern de Convergència i Unió va mantenir 

l’equip tècnic que va formar el regidor d’Esquerra Republicana. D’altra banda, insisteix que els 

endarreriments en aquesta actuació van ser causats bàsicament per les troballes arqueològiques, 

que van exigir modificacions del projecte. Altrament, afegeix, faria molt de temps que les obres 

estarien acabades. Pel que fa als endarreriments que hi ha hagut en la remodelació d’altres 

mercats, aclareix que ella no ha parlat de terminis, sinó de la voluntat política que es palesa en 

els pressupostos i, en aquest sentit, recordaque en el mandat anterior s’hi van invertir 130 

milions d’euros. Quant a la Vall d’Hebrón, remarca ella mateixa havia estat regidora adscrita 

d’aquell districte i assenyala que durant el darrer govern socialista no s’hi va fer res, com 

tampoc amb el mercat de l’Abaceria, que s’havia d’haver remodelat abans que el mercat de 

l’Estrella i tot just en aquest moment han començat a fer el projecte. 

 

Així, doncs, conclou que s’ha de reconèixer la voluntat i la feina feta pels governs anteriors, i 

reclama un acord sobre la importància del mercat de Sant Antoni per tal de no endarrerir-ne 

més la finalització de les obres. 

 

El Sr. SIERRA puntualitza que no pretenia fer una crítica a la falta de compliment dels 

terminis, sinó la utilització que en van fer durant la campanya electoral. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Fandos expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la 

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Accelerar les obres del Mercat de Sant Antoni 

per tal de tenir-les enllestides abans no comenci la campanya de Nadal del 2016 o, si 

tècnicament no és viable, durant el tercer trimestre del 2017. 2) Dotar el Mercat dels recursos 

per tal de finalitzar l'obra en la data acordada. 3) Coordinar tots els actors implicats per tal 

d'avançar l'obertura el primer dia que tècnicament sigui viable. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/925) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Donar compliment a la proposició 

relativa a l'enllumenat de Nadal aprovada per la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del 

23 de gener de 2013. 2) Que el Govern municipal mantingui el concurs d'idees per a 

l'enllumenat de Nadal així com la dotació econòmica necessària perquè els guanyadors del 

millor disseny d'enllumenat nadalenc puguin ser implementats als carrers de la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN abans de defensar la proposició aclareix que el Grup Socialista està 

orgullós de la il·luminació de Nadal que els darrers anys ha lluït a Barcelona, i creu que és una 

opinió compartida per la majoria de la ciutadania i pels visitants. També opina que Barcelona 

s’ha situat a nivell de les ciutats emblemàtiques del món quant a enllumenat nadalenc i, per tant, 

pretenen defensar aquest model per fer-lo cada cop més atractiu i arrelat a la ciutat. 

 

Seguidament, recorda la proposició aprovada l’any 2013 amb el vot favorable de tots els grups 

en la qual es plantejava de fer un concurs entre els estudiants de disseny de Barcelona per 

escollir el millor projecte d’enllumenat nadalenc. L’objectiu, insisteix, era estimular el talent 

dels estudiants aprofitant la campanya de Nadal. Tot seguit, exposa que l’any 2014 es va dur a 

terme el projecte sota el lideratge de Barcelona Activa i considera que va ser un èxit perquè 

creu que tothom deu recordar l’enllumenat dels carrers Aragó i Gran Via. 

 

En aquest moment, assegura, el seu grup tem que el nou equip de govern no vulgui donar 

continuïtat a la iniciativa. Assenyala que per al 2015 es van presentar cinquanta-tres projectes i 

la previsió era que l’ajuntament finançaria el guarniment de dos carrers, però van saber pels 

mitjans de comunicació que aquest projecte s’havia deixat sense dotació pressupostària. 

Pregunta, doncs, si aquesta informació és correcta, en cas afirmatiu consideraria que és un error 

i aquesta proposició seria una ocasió per rectificar. 

 

La Sra. RECASENS exposa que aquest projecte va ser difícil de tirar endavant i lamenta que el 

govern actual l’hagi aturat. Confirma que s’han presentat cinquanta-tres propostes, entre 

dissenyadors novells i professionals, que tota aquesta gent ha hagut de treballar molt durant el 

mes d’agost per tenir els dissenys a punt i critica que ara se’ls digui que els dissenys guanyadors 

no il·luminaran el carrer Muntaner i la Via Laietana, sinó que formaran part del catàleg de 

proveïdors de llums de Nadal. Atès que l’ajuntament s’havia compromès a pagar-ne el cost de 

fabricació, que no era gaire elevat, entén que en la nova situació farà difícil que els comerciants 

triïn aquests dissenys. D’altra banda, matisa que no es tractava que l’ajuntament es convertís en 

dissenyador per als proveïdors i pensa que el nou equip de govern això no ho havia acabat 

d’entendre. 

 

A continuació, indica que el que vol el govern és que hi hagi menys hores d’il·luminació i li 

consta que s’han posat traves a les subvencions per als comerciants, com ara l’obligació de 

presentar tres pressupostos si superaven els 18.000 euros. També li consta que la pista de gel no 

es vol fer, cosa que considera un error perquè per experiència pròpia sap que era un element de 

dinamització comercial, que a més a més no representava cap cost per a l’ajuntament. 

 

Finalment, reitera els temors que es canviïn els criteris, que no es faci promoció del comerç, que 

hi hagi menys il·luminació per Nadal i que torni el debat sobre la contaminació lumínica. 

Celebra, doncs, que el Partit Socialista hagi presentat aquesta proposició perquè si s’aprova es 

podria recuperar el concurs tal com estava plantejat. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè entén que la il·luminació 

nadalenca no solament engalana la ciutat, sinó que també afavoreix el consum. Demana, doncs, 

que hi hagi consens sobre aquestes qüestions perquè afecten els eixos comercials i els veïns i 

veïnes, i desitja que aquesta iniciativa tingui continuïtat per tots els beneficis que comporta. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup perquè ja van ser favorables a la 

proposta que es va presentar el 2013. Lamenta que en el moment d’aquella votació el Sr. 

Portabella s’hagués absentat un moment i que, per tant, el vot d’Esquerra Republicana s’hagués 

hagut de comptabilitzar com a abstenció, però reitera que aquella proposició de fet es va 

aprovar per unanimitat. En aquest sentit, voldria que el nou govern tingués el costum de dur a 

terme les iniciatives que s’aproven unànimement i que no passi com amb la moratòria sobre les 

llicències hoteleres, que la majoria dels grups hi està en contra però el govern de moment no ha 

recollit aquesta demanda. 

 

Tot seguit, comenta que durant quaranta anys va regentar una botiga a l’Eixample i pot 

assegurar que als barris la il·luminació de Nadal va a compte dels comerciants, tret del consum 

elèctric i d’una petita subvenció que atorga l’ajuntament, i confirma que aquesta il·luminació, a 

part de fer bonic, fomenta el consum. Així, doncs, adverteix el govern que si no continuen 

posant llums de Nadal es posaran molts veïns i veïnes en contra, i recorda que quan regentava la 

botiga i ja hi havia els llums instal·lats els veïns i els infants li reclamaven que els encengués. 

 

Conclou, doncs, que la proposició fomenta la participació de les entitats, que l’any anterior va 

ser un èxit i demana al govern que expliqui quina és la seva posició respecte a l’enllumenat de 

Nadal. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup també desconeix quina és la intenció del govern 

quant a l’enllumenat nadalenc. El Grup Popular està a favor d’ajudar els comerciants en aquest 

sentit perquè aquesta il·luminació aporta alegria i afavoreix el consum en els barris, per tant 

també l’ocupació i possibilita millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

 

Per tant, es mostra favorable a la proposició del Partit dels Socialistes pel que fa a vincular 

escoles i empreses de disseny amb aquest projecte i anuncia el vot favorable del seu grup, tal 

com ja van fer quan es va posar a votació el 2013. 

 

Insisteix que és una bona eina per estimular l’activitat comercial i fins i tot la turística. Per 

aquesta raó, tot i que amb l’anterior alcalde no se’n van sortir, insisteix a demanar un pla turístic 

i comercial de Nadal per tal que Barcelona esdevingui un referent turístic nadalenc a l’alçada de 

París, Nova York o Berlín. També creu que és un error no instal·lar la pista de gel a la plaça de 

Catalunya. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot contrari a la proposició perquè, malgrat que entén que hi ha 

un benefici econòmic per als guanyadors del concurs, els valors del seu grup són bastants 

diferents de les qüestions purament dineràries. Tampoc comparteixen la idea de fomentar el 

consum perquè són crítics amb el consumisme, tant per la generació de residus que representa 

com també perquè són contraris a mesurar la felicitat de la gent per les coses que pot o no pot 

comprar. En aquest sentit, creu que la màxima «ets el que tens» genera infelicitat perquè en 

molts casos la gent no pot comprar coses bàsiques. De la mateixa manera, també són contraris a 

estimular encara més la contaminació lumínica. 
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D’altra banda, indica que hi ha tres subcontractes que no compleixen els convenis col·lectius, 

amb condicions diferents malgrat que fan la mateixa feina i encara sembla que es vol crear un 

quart subcontracte, la qual cosa els preocupa bastant més. 

 

Per últim, es mostra contrari que una institució laica com l’ajuntament hagi de celebrar les 

festes de Nadal, perquè hi ha molta gent que no és religiosa, i preferiria parlar de festes 

d’hivern. 

 

El Sr. ORTEGA exposa que ja ha parlat personalment amb els membres de la comissió i els ha 

convidat a anar-lo a veure per aclarir qualsevol dubte que tinguin o que els plantegi alguna 

notícia apareguda a la premsa. 

 

Pel que fa a la proposició que es debat, afirma que el govern mai ha qüestionat el concurs 

«Encén el Nadal» ni s’ha aturat cap procediment administratiu, sinó al contrari, perquè entén 

que és un projecte que millora el disseny dels llums de Nadal. Assegura, doncs, que es 

mantenen les dues línies existents actualment. 

 

Quant a la dotació econòmica per a l’enllumenat del carrer de Muntaner i la Via Laietana, el 

que proposa el govern és garantir que puguin dur a terme els seus projectes d’enllumenat, però 

en igualtat de condicions que els altres carrers de la ciutat, cosa que veuen absolutament 

compatible. 

 

D’altra banda, el govern entén que el Nadal no té una lectura únicament mercantilista, sinó que 

el veu com un procés en el qual es poden llançar una sèrie de missatges i fer unes activitats 

d’oci i culturals. És amb aquesta visió, doncs, més complexa però també més polivalent, que el 

govern articula el Nadal, per això la Taula de Nadal es dirigeix des de la Taula de Cultura i a 

partir d’aquí s’ofereix una activitat comercial associada al Nadal. Aquesta doble visió creu que 

enriqueix Barcelona i el seu futur perquè les ofertes d’oci, culturals i esportives a la plaça de 

Catalunya, per exemple, atrauen fluxos de persones i això té beneficis per al comerç. 

 

Per acabar, assenyala que estan en un procés de transició del Nadal absolutament mercantilista a 

un Nadal més obert i polifacètic. I assegura que enguany s’ha finançat l’enllumenat amb els 

mateixos recursos que s’hi van dedicar l’any anterior. Finalment, reitera que els regidors tenen 

oberta la porta del comissionat per consultar qualsevol dubte. 

 

Abans de passar a la votació, remarca que acceptaran la proposició si s’interpreta que es tracta 

de garantir el finançament d’aquests carrers en condicions d’igualtat amb la resta de carrers de 

la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el suport dels diferents grups i especialment el de la Sra. 

Capdevila. 

 

Pel que fa a la transacció presentada pel Sr. Ortega, malgrat que li agraeix la disponibilitat, 

anuncia que no l’accepta perquè significaria modificar les condicions de finançament que 

ofereix l’ajuntament i entén que això no es pot fer mitjançant una transacció en una proposició 

presentada per l’oposició. En aquest sentit, manifesta que si el govern ho troba necessari 

haurien de consensuar-ho amb els grups polítics i dur-ho a votació, però el Grup Socialista no 

està d’acord a disminuir les partides de l’enllumenat de Nadal. 
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D’altra banda, respecta les opinions dels qui creuen que no s’ha de celebrar el Nadal, però el 

seu grup considera que és positiu, sempre que el consum sigui responsable, perquè serveix per 

reactivar l’activitat econòmica. Demana, doncs, que es mantingui el cofinançament dels eixos 

comercials i que els dissenys que guanyin el concurs s’implementin en determinats carrers 

cèntrics a càrrec de l’ajuntament. 

 

El Sr. ORTEGA creu que la redacció actual de les clàusules del concurs és massa ambigua 

quant a termes econòmics i reitera que és compatible instal·lar els dissenys guanyadors i fer-ho 

en condicions d’igualtat amb la resta de carrers. Per tant, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. RECASENS torna a preguntar quina és la posició del govern quant a l’horari i el 

calendari de l’enllumenat nadalenc. En segon lloc, atès que la proposició s’aprovarà i les bases 

del concurs són clares, pregunta al govern si els dissenys guanyadors lluiran al carrer de 

Muntaner i a la Via Laietana i si l’ajuntament en pagarà la despesa. 

 

El Sr. ORTEGA garanteix que el govern donarà els premis corresponents i que aquests dos 

carrers entraran en el sistema de cofinançament, com la resta de carrers. 

 

La PRESIDENTA diu que la proposta queda aprovada per una majoria democràtica i que el 

costum és que les resolucions preses per majoria democràtica es compleixen. 

 

El Sr. ORTEGA manifesta que el govern complirà el mandat de la proposició però remarca que 

el que diu aquesta proposició no està correctament expressat. 

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de Barcelona En Comú, la Sra. Fandos expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/950) Instar al Govern municipal a: 1) Reclamar judicialment a la Generalitat de 

Catalunya la part del deute corresponent, més els interessos legals pertinents, ja que no hi ha 

cap calendari de pagament satisfactori per l'Ajuntament de Barcelona recolzat per la majoria del 

Plenari del Consell Municipal. 2) Deixar sense efecte els acords, convenis i protocols de 

col·laboració signats entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya el mes 

d'octubre de 2014, per procedir a la dació en pagament d'una part del deute contret per la 

Generalitat amb l'Ajuntament, mitjançant l'adquisició de dues finques buides: l'edifici de Via 

Laietana, 8-10 i la nau principal de Can Batlló, situada al carrer Mossèn Amadeu Oller, 3; així 

com el conveni que obliga a l'Ajuntament a construir un centre penitenciari de règim obert. 3) 

Constituir immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de 

Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que, després de parlar amb els diferents grups municipals, han 

arribat a una transacció que consisteix a mantenir el tercer punt de la proposició i eliminar els 

dos primers. A continuació, recorda que en la sessió plenària del 30 de març de 2015 es va 

aprovar una proposta de nou punts, dels quals ressalta aquell en què es considerava un deute 

reconegut de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona per un valor d’uns 300 milions 

d’euros. També es reclamava que el govern municipal gestionés el cobrament d’aquest deute 
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amb més fermesa que la demostrada pel govern anterior i es recomanava que en la primera 

sessió del Consell Municipal després de les eleccions es creés una nova comissió d’estudi del 

deute de la Generalitat amb l’ajuntament. Per aquesta raó, el seu grup proposa que en el pròxim 

plenari es creï aquesta comissió perquè, entre altres coses, desconeixen quina és la xifra real del 

deute. En aquest sentit, assenyala que després d’una reunió de la comissió mixta celebrada la 

primera setmana de setembre la Generalitat reconeixia un deute de 56 milions i l’ajuntament en 

reclamava 105. Així, doncs, creu que és adient convocar aquesta comissió per tal d’anar 

actualitzant la xifra, tal com s’havia fet durant el mandat anterior. 

 

D’altra banda, apunta que una resolució presentada durant el mandat anterior pel seu grup i 

aprovada per majoria demanava que s’interposés una demanda judicial per reclamar aquest 

deute, amb els interessos corresponents, i també recorda que en un plenari s’havia aprovat 

l’anul·lació d’un conveni per un valor de 45 milions d’euros en concepte de dació en pagament 

de tres immobles. 

 

Insisteix a reclamar, doncs, que es constitueixi de forma immediata la comissió del deute en 

benefici de la transparència, que es fixi un calendari de pagaments i, en cas d’incompliment 

d’aquest calendari, que s’estableixin uns criteris clars sobre els possibles interessos derivats de 

l’impagament. Entén que el que està fent l’ajuntament és avançar uns diners que hauria de posar 

la Generalitat per finançar serveis de sanitat, educació, inversions o infraestructures. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup i explica que no haurien pogut votar 

a favor dels altres punts de la proposició original. 

 

Seguidament, mostra satisfacció pel fet que el deute a final de 2012 era de 226,9 milions 

d’euros i que el 31 de desembre de 2014 s’havia reduït a 44. S’alegra, doncs, que després 

d’entrevistar-se amb el president Mas l’alcaldessa Colau parlés de quantitats molt diferents de 

les que utilitzava durant la campanya electoral. Espera, doncs, que aquesta comissió ajudi a 

donar transparència a l’evolució del deute. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè la transparència és un dels seus 

principis programàtics i fundacionals, i en segon lloc perquè s’han dit les xifres de 300 milions, 

226 i 44, i és urgent crear la comissió per saber quina és la quantitat exacta per poder-la exigir i 

perquè el govern municipal doni explicacions de les converses que mantingui amb la 

Generalitat. En aquest sentit, recorda que la Sra. Colau havia dit que exigiria el pagament 

d’aquest deute i també del deute del Govern espanyol per inversions que l’Estat té pendents a 

Barcelona. 

 

Tot seguit, indica al Grup de Barcelona en Comú que la nova política s’ha de caracteritzar per 

la transparència de tot allò que es pugui reflectir en els pressupostos. D’altra banda, manifesta 

que els seus grups tenen molts punts en comú i que s’entendran en el tema de la nova política i 

a fer de la transparència un dels principis que regeixin la legislatura. 

 

Finalment, reitera el vot positiu del seu grup i demana que la comissió es constitueixi tan aviat 

com sigui possible. 

 

El Sr. BOSCH proposa una esmena in voce per tal d’incloure a la proposició la reclamació del 

deute del Govern espanyol. Demana que el Sr. Mulleras digui si accepta l’esmena perquè de la 

resposta en dependrà el sentit del vot. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup. Recorda que aquesta comissió ja 

existia durant el mandat anterior, que va ser creada a proposta del Grup Municipal Socialista i 

va permetre conèixer molts números que estaven ocults. Per tant, per coherència donen suport a 

la proposició. 

 

D’altra banda, atès el ball de xifres que s’ha vist, creu que és necessari tornar a crear aquesta 

comissió com a exercici de transparència i per aclarir les xifres. Per tant, reitera el suport a la 

proposició. 

 

Pel que fa a l’esmena proposada pel Sr. Bosch, no té cap inconvenient que s’hi inclogui, però 

creu que el deute de l’Estat no és comparable al deute de la Generalitat. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia l’abstenció del seu grup perquè, segons diuen, la millor manera de 

no saber alguna cosa és crear una comissió. D’altra banda, indica que la setmana anterior es van 

fer dues comissions extraordinàries amb l’objectiu que hi hagués alguns titulars als diaris i creu 

que aquesta proposició va en la mateixa línia. Per tant, reitera l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. AYALA informa que hi havia un pacte entre l’ajuntament i la Generalitat, firmat el 10 

d’octubre de 2014, per un import de 128 milions d’euros i el nou govern ha vetllat perquè es 

complís. En aquest sentit, apunta que l’últim pagament es va fer el 31 de juliol de 2015 i la 

quantitat que queda pendent són 16 milions i escaig, que es pagarà el 31 de juliol de 2016. 

Entén, doncs, que aquest pacte s’està complint. D’altra banda, tal com s’ha dit anteriorment, el 

president es va comprometre a reconèixer 20 milions de deute que quedaven pendents en 

aplicació de la Llei de barris i finalment la Generalitat s’ha compromès a reconèixer un deute 

total de 40 milions. Considera que aquest és un pas important i emplacen a una reunió que han 

sol·licitat per a la darrera setmana de setembre o la primera d’octubre per acabar de fer una 

planificació dels pagaments pendents. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que durant el mandat anterior es van crear tres comissions 

extraordinàries i que en el mandat actual ja se n’han fet dues i se n’ha demanat la constitució de 

tres o quatre més. A parer seu, a la Comissió d’Economia i Hisenda o al plenari del Consell 

Municipal es pot discutir a bastament sobre el deute i, a més a més, es poden fer 

compareixences específiques, però creu que no hi ha cap raó per crear una altra comissió. 

 

Anuncia, doncs, l’abstenció del seu grup, no perquè estiguin en contra de la transparència, sinó 

perquè creu que alguns la confonen amb burocratització i pateixen una certa «comissionitis». 

D’altra banda, dubta que després de tantes hores de reunió hi hagi algú que conservi la capacitat 

de concentració i de discutir seriosament sobre cap tema, cosa que entén que s’hauria de 

resoldre pel bé de la ciutadania. 

 

El Sr. MULLERAS aclareix que la comissió que proposen no és una comissió extraordinària ni 

de debat, sinó una comissió no permanent d’estudi, més tècnica, a la qual podrien comparèixer 

representants de la Generalitat a explicar quin és el deute amb les diferents àrees de 

l’ajuntament. A continuació, agraeix el vot favorable dels grups que així ho han anunciat. 

 

Pel que fa a l’esmena plantejada pel Sr. Bosch, reitera que aquesta proposició respon a un acord 

del plenari del dia 30 de març de 2015 per tal de posar ordre a la situació del deute de la 

Generalitat amb l’ajuntament i, per tant, la comissió que es va crear no era per tractar temes 

d’altres administracions. Convida, doncs, el Sr. Bosch a demanar la creació d’una altra comissió 

però li demana que no vulgui desnaturalitzar aquesta. Per tant, no accepta l’esmena. 
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D’altra banda, insisteix que l’objectiu de la comissió seria evitar el ball de xifres que s’ha 

comentat i arribar a un consens sobre quin és el deute real. A continuació, demana al govern 

que si tenen dades actualitzades els les comuniquin i, atès que aquesta proposició s’aprovarà, 

també demana que la creació de la comissió s’inclogui en l’ordre del dia del proper plenari. 

 

La Sra. RECASENS es mostra sorpresa i encantada que, després de tot el que s’havia dit de 

l’alcalde Trias, fins i tot per regidors que ara són al govern, es reconegui que el deute gairebé 

sigui zero, i adverteix del mal que es fa a la ciutadania quan des de l’oposició es donen 

determinats missatges i quan s’és al govern es canvia el discurs. 

 

El Sr. SIERRA insisteix a voler saber la quantitat exacta del deute, si són 40 milions o 40 més 

20, quins serveis ha pagat la Generalitat i si el govern ha estudiat aquestes dades. En resposta al 

Sr. Bosch, manifesta que el seu grup sempre s’ha situat en la centralitat política, com ho 

demostren tots els estudis de perfils de votants, i que en tot cas és el Grup d’Esquerra 

Republicana qui varia de posicions i no sap amb qui s’aplega, raó per la qual no creu que arribin 

a Ítaca. 

 

El Sr. BOSCH admet que potser viatgen, però assegura que estan molt pendents del que es diu i 

es fa i saben molt bé cap on van, a diferència d’altres dels quals només se sap que volen anar 

enrere. Pel que fa a l’esmena, li sap greu que no s’hagi admès perquè creu que al final la 

comissió la volen utilitzar per fer política. Creu que la comissió no serà estrictament tècnica i 

que l’ajuntament ja té tècnics i professionals capacitats que sabran aclarir quin és exactament el 

deute de la Generalitat. En aquest sentit, acusa el Grup de Ciutadans de pretendre utilitzar la 

comissió per acusar el Govern de la Generalitat d’impagaments i creu que el Govern espanyol 

ha incomplert obligacions d’inversió a la ciutat de Barcelona durant dècades, com l’estació de 

la Sagrera o inversions culturals. Així, apunta que al Museu Reina Sofia l’Estat inverteix quatre 

vegades més que a totes les grans instal·lacions culturals de Barcelona juntes. Per tant, li 

semblaria just i equànime plantejar aquest tema en la mateixa comissió perquè, en cas contrari, 

es transmetria una visió desequilibrada de la situació, tot i que assegura que precisament això és 

el que vol Ciutadans. 

 

Anuncia, doncs, l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN demana al primer tinent d’alcalde precisió en el llenguatge perquè allò que 

ha anomenat «comissionitis» són els instruments que té l’oposició per fer la seva feina. En 

aquest sentit, afirma que els electors els han donat un mandat per exercir una funció des de 

l’oposició i considera que crear comissions és un dels instruments democràtics que tenen. 

Entén, doncs, que el govern hauria de plantejar-se per què des d’Esquerra Republicana fins a 

Ciutadans es pacta la constitució de comissions per aconseguir que el govern es posi en 

funcionament. D’altra banda, comprèn que treballar en comissió és molta feina per a un equip 

d’onze regidors, però demana que si el govern considera que hi ha altres sistemes per arribar 

millor a la ciutadania els facin servir de manera addicional. Mentrestant, conclou, l’oposició 

utilitzarà tots aquells instruments democràtics que el ROM i la normativa municipal posen al 

seu abast. 

 

El Sr. PISARELLO considera que degradar els instruments de control no és la feina que ha de 

fer l’oposició i indica que no tots els grups pacten la creació de comissions extraordinàries. 

Demana, doncs, poder tenir temps per treballar per a la ciutadania i creu que un excés de 

reunions dificulta aquesta feina. 
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El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a constituir 

immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de Catalunya 

amb l'Ajuntament de Barcelona. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/926) Que el Govern municipal iniciï els treballs per a l'actualització del Pla estratègic 

de turisme de Barcelona i que informi als membres d'aquesta comissió del calendari de treball 

que s'assumiria per a poder procedir a aquest actualització. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que en el ple extraordinari del mes de juliol es va aprovar 

l’actualització del Pla estratègic de turisme i vol saber en quina situació es troba l’execució 

d’aquesta mesura. En aquest sentit, creu que cal tenir un model consensuat i que s’avanci al 

futur perquè en el cas d’una ciutat tan atractiva turísticament com Barcelona això és important. 

 

El Sr. COLOM especifica que en el ple extraordinari del mes de juliol es va aprovar de fer 

l’avaluació del pla estratègic vigent i fer l’actualització del Pla estratègic de turisme 2016-2020. 

Informa que el 9 de setembre la Comissió de Govern va aprovar encarregar a Barcelona Activa 

dur a terme aquestes tasques. Es compromet, doncs, a tenir l’avaluació abans de final de 

novembre. Pel que fa a l’actualització del pla, assenyala que es farà des de Turisme i Ciutat. 

 

D’altra banda, informa que la mateixa Comissió de Govern va encarregar a Barcelona Activa 

que posi en marxa l’ens de participació Turisme i Ciutat, el reglament del qual s’està 

confeccionant i serà lliurat als grups municipals perquè el puguin esmenar. Afegeix que en els 

treballs d’actualització del Pla de turisme s’aprofitarà la feina feta per organismes anteriors. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la informació i comenta que al Web de Barcelona Activa apareix 

la convocatòria de dues places per a aquest organisme i s’alegra que la proposta tiri endavant. 

  

Es dóna per tractat. 

 

13.-  (M1519/927) Que el Govern municipal reforci el paper de Barcelona Activa com a impulsor de 

polítiques actives d'ocupació (formació ocupacional, plans d'ocupació, incentius a la 

contractació, etc.) adreçades als col·lectius amb més dificultats d'inserció en el mercat de 

treball. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/951) Que el Govern municipal ens informi de com ha afectat econòmicament 

l'ordenança de terrasses aquest estiu i en quina fase es troben els procediments sancionadors per 

infracció de l'ordenança de terrasses, detallant el nombre d'expedients sancionadors que s'han 

obert el 2015, desglossat per mesos, a més de com han finalitzat aquests expedients i, si s'escau, 

especificar imports obligats i cobrats de sanció. 

 

El Sr. MULLERAS dóna el prec per formulat si el govern s’avé a donar-hi resposta per escrit.  

 

El Sr. COLOM indica que aquesta qüestió s’explicarà l’endemà a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, que és el lloc on creu que pertoca fer-ho, malgrat que en el prec hi hagin 

posat la paraula «economia», raó per la qual no accepta el prec. 

 

De tota manera, avança la informació i comenta que l’any 2014 es van fer 783 inspeccions de 

terrasses i el 2015, abans del 30 de juny, 6.074. Pel que fa als expedients sancionadors, el 2014 

n’hi va haver 256 i el 2015, també abans del 30 de juny, 1.189. Pel que fa a ordres de restitució 

de l’espai públic, el 2014 se’n van fer 54 i fins al 30 de juny de 2015 una. 

 

D’altra banda, considera curiosa l’anàlisi que fa el Sr. Mulleras d’una ordenança aprovada pel 

Grup de Convergència i Unió amb el suport del Grup Popular, i remarca que les conseqüències 

que ha tingut l’ordenança són atribuïbles a aquests dos grups i no pas al govern actual. 

 

El Sr. MULLERAS creu que el Sr. Colom està errat en l’apreciació de la competència de la 

Comissió d’Economia per tractar aquesta qüestió perquè entén que una cosa és l’elaboració de 

l’ordenança i una altra de diferent la seva aplicació. En aquest sentit, indica que l’Ordenança de 

terrasses tenia una sèrie de mecanismes autoreguladors que no s’aplicaven, com va reconèixer 

el govern en acceptar l’esmena que el Grup Popular va formular en el plenari del mes de juliol. 

Creu que si s’haguessin aplicat aquests mecanismes no hi hauria hagut tants de problemes. 

 

Pel que fa a la competència de la Comissió d’Economia, apunta que les terrasses tenen un 

impacte econòmic evident i que en el mandat anterior el tema s’havia tractat moltes vegades en 

aquesta comissió. 

 

Finalment, lamenta que no s’accepti el prec i que el govern no vulgui donar la informació 

reclamada, especialment pel que fa a les sancions cobrades. 

 

El Sr. COLOM respon que quan es va fer aquesta ordenança s’hauria hagut de fer un informe 

econòmic per saber quin impacte tindria. 

 

Es dóna per tractat. 

 

15.-  (M1519/952) Que el Govern municipal ens informi sobre l'actual i potencial impacte econòmic, 

d'ocupació i pressupostari de la suspensió de llicències municipals ("moratòria turística"), 

detallant l'import de les possibles indemnitzacions de cadascun dels projectes d'allotjament 

turístic afectats (indicant si hi ha projectes afectats que no tinguin prevista indemnització) i 

quants tenen previst que no se'ls atorgui la llicència i per què, sobre la fase concreta en que es 

troba la tramitació de cadascun d'aquests projectes, així com que se'ns informi i faciliti els 

escrits d'al.legacions i reclamacions que l'Ajuntament ha rebut per part dels afectats, degut a les 

evidents conseqüències econòmiques sobre la ciutat i sobre el pressupost de l'Ajuntament. 
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Demanem còpia per escrit de la resposta al prec formulat. 

 

El Sr. MULLERAS indica que en el punt anterior no ha rebut resposta sobre la quantitat 

liquidada, qüestió que afecta l’àmbit pressupostari i per tant la Comissió d’Economia i Hisenda, 

i demana resposta encara que sigui per escrit. 

 

Quant a la moratòria de llicències per a establiments hotelers, manifesta que té un impacte 

econòmic evident, tant actual com futur i, per tant, pregunta quins projectes creu el govern que 

requeriran indemnització i quins sí, i en quina fase es troba cadascun d’aquests projectes. 

 

El Sr. COLOM recorda que el 15 de setembre en una sessió extraordinària de la Comissió 

d’Economia i de la Comissió d’Ecologia i Urbanisme es va substanciar aquesta qüestió i que el 

govern manté la mateixa posició. Recorda que la tinent d’alcalde Janet Sanz va informar que en 

el procés de suspensió temporal es fa una anàlisi de les càrregues de capacitat dels territoris i, 

per tant, no s’efectua cap consideració respecte a l’impacte econòmic de la mesura. Per tant, 

continua, mitjançant el Pla estratègic d’allotjaments turístics es determinarà quines llicències 

queden afectades i quines no. Així, doncs, assenyala que serà en aquest moment, un cop 

realitzat el pla estratègic, quan es podrà saber l’impacte econòmic d’aquesta mesura. 

 

El Sr. MULLERAS entén que una administració pública prudent ha de preveure quins efectes 

poden produir les mesures preses, si més no a efectes d’indemnització. Interpreta, doncs, que en 

principi el govern no preveu que s’hagi de donar cap indemnització i que tampoc s’ha calculat 

quin impacte econòmic pot produir la moratòria. 

 

El Sr. COLOM aclareix que les úniques llicències afectades són les que no s’havien concedit i, 

per tant, no es poden produir efectes retroactius. Així, doncs, no hi ha cap possibilitat que 

s’hagin de fer indemnitzacions de volum econòmic significatiu. Per tant, indica que l’escenari 

que planteja el portaveu del Grup Popular d’indemnitzacions per llicències concedides i 

aturades no es pot donar perquè la moratòria només afecta les llicències que encara no s’havien 

concedit. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/959) Quin és el propòsit de capteniment del Govern municipal respecte els horaris 

comercials i l'obertura en festiu a la ciutat de Barcelona? Com pensa dur a terme la conciliació 

d'interessos entre comerciants i veïns de Barcelona, i donar compliment a la legislació vigent a 

la vegada? 

 

La Sra. RECASENS dóna la pregunta per substanciada atès que s’ha acabat el segon període 

d’horaris comercials. Tanmateix, després d’haver sentit les declaracions del govern en el sentit 

que es reformularien els termes actuals d’obertura, voldria saber com i quan es farà. 

 

Es dóna per tractada. 

 

17.-  (M1519/960) Com pensa el Govern municipal executar el Pla de Xoc per als primers mesos del 

mandat que va presentar la candidatura de Barcelona en Comú i assumit pel nou Govern 
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municipal, d'acord amb el marc pressupostari aprovat i vigent a la ciutat de Barcelona ?, atès 

que l'execució d'aquest pla suposaria una despesa de 160M€ a executar durant l'últim trimestre 

de 2015 i el primer semestre de 2016. 

  

 Tractada conjuntament amb el punt 6 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

18.-  (M1519/936) Quin és el plantejament del Govern municipal respecte els horaris dels 

establiments comercials, ja sigui en zones turístiques o en tota la ciutat? 

 

El Sr. SIERRA formula la pregunta i demana si les mesures a prendre tindran en compte els 

veïns de les zones afectades. 

 

Es dóna per tractada amb el punt 20 

 

19.-  (M1519/937) Quines mesures concretes té previst adoptar el govern municipal com a pla de xoc 

al respecte de l'economia en forma de cooperativa? 

 

El Sr. SIERRA exposa que els projectes cooperatius han contribuït perquè moltes persones 

hagin pogut afrontar la crisi i accedir a una feina, i per tant voldria saber quines mesures 

concretes en aquest sentit contempla el govern en el pla de xoc que planteja. 

 

El Sr. VIA informa que l’acció política del govern en aquest àmbit parteix de la convicció que 

els llocs de treball els creen les empreses i de la voluntat d’impulsar la concertació 

publicocooperativa. 
 

Pel que fa a les mesures del pla de xoc, remarca que n’hi ha d’orientades a la creació de llocs de 

treball i de dispositius que afavoreixin la inclusió social, i d’altres adreçades a aconseguir una 

major visualització de l’economia cooperativa, i en concret destaca la creació de llocs de treball 

relacionats amb la implantació d’innovacions de productes o serveis en empreses ja 

constituïdes. Indica que les polítiques s’orienten a crear ocupació entre els majors de quaranta-

cinc anys, joves i dones, i a combatre la feminització de la pobresa, com també a donar 

continuïtat als itineraris d’inserció social i a la implantació dels plans d’ocupació. En aquest 

sentit, entén que l’economia social i solidària és un complement imprescindible per consolidar 

els llocs de treball derivats dels itineraris d’inserció i dels plans d’ocupació. Finalment, 

assenyala que el govern focalitza aquesta actuació també en la rehabilitació energètica, en els 

serveis a les persones i en la creació de dispositius d’intercooperació. 
 

El Sr. SIERRA comparteix que aquesta és la direcció en la qual s’ha d’anar i posa el Grup de 

Ciutadans a disposició del govern per impulsar aquesta tasca, especialment pel que fa a la 

visualització de l’economia social i solidària amb més coparticipació pública. 
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 
 

20.-  (M1519/931) Quines són les mesures i els canvis que el Govern pensa introduir en els horaris 

comercials en dies festius per tal de buscar protegir el petit comerç, lluitar contra la precarietat 

laboral i alhora millorar la coordinació entre el sector i l'activitat turística de la ciutat? 
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La Sra. CAPDEVILA recorda que a mitjan 2014 es va delimitar una zona comercial que 

abastava disset barris, en la qual els comerços podien obrir els diumenges d’estiu entre les deu 

del matí i les sis de la tarda. Afegeix que, segons un estudi de la Fundació Barcelona Comerç, 

aquesta obertura en diumenges d’estiu no va beneficiar el sector, el 65 % dels comerços no va 

considerar rendible aquesta mesura i la Confederació de Comerç de Catalunya va assegurar que 

era perjudicial per al comerç de proximitat. 

 

El seu grup entén que el comerç de proximitat no pot competir amb les grans superfícies ni pot 

suportar les pèrdues que li ocasiona obrir els dies festius. D’altra banda, afirma que una part 

important d’aquests comerços són negocis familiars o amb un nombre limitat de treballadors, la 

qual cosa genera conflictes de conciliació entre la vida laboral i la vida familiar. Creu, doncs, 

que l’horari comercial de setanta-dues hores setmanals és suficient per donar un bon servei a la 

ciutadania, i considera que els vuit festius de la campanya de Nadal i els dos diumenges a l’inici 

de les temporades de rebaixes, que compten amb el suport de tot el sector, també basten per 

donar un bon servei. 

 

Pel que fa al turisme que visita la ciutat, fa una valoració positiva del comerç de Barcelona però 

no fa cap menció especial sobre la necessitat d’anar a comprar els diumenges i, tenint en 

compte que s’hi estan una mitjana de 2,17 dies, suposant que la seva estada coincideixi en cap 

de setmana encara tenen un dia per efectuar compres. 

 

Per tots aquests motius, expressa la preocupació del seu grup, que veu com les mesures que va 

aplicar el govern anterior, sumades a la invasió de competències des de l’Estat, afavoreixen les 

grans superfícies i perjudiquen les condicions laborals dels seus treballadors. Entén, doncs, que 

cal replantejar l’obertura en festius per al proper estiu i vol saber quin és el capteniment del 

govern respecte a aquesta qüestió. 

 

El Sr. ORTEGA afirma que el govern és conscient de la complexitat d’aquest tema perquè hi ha 

una llei estatal que ha empès un procés de desregularització en l’àmbit del comerç i una llei 

catalana impugnada en el Tribunal Constitucional. Manifesta que el govern és contrari a aquesta 

desregularització i es mostra partidari d’establir un context on sigui possible conciliar la vida 

laboral amb la vida familiar i establir les condicions perquè el comerç petit i mitjà pugui 

competir internament i desenvolupar el seu màxim potencial, tenint en compte que és el màxim 

generador d’ocupació, opinió que creu que és compartida per molts dels grups municipals. 

Tanmateix, també opina que hi ha d’haver flexibilitat en la regulació horària perquè el comerç 

de Barcelona és molt divers. En aquest sentit, entén que la legislació catalana s’adequa millor a 

les característiques de Barcelona que no pas el marc estatal general. 

 

Pel que fa als elements de competència municipal, informa que ja s’ha aprovat que els dos dies 

extres de 2016 en què es podrà obrir seran el dimecres 1 de novembre i el diumenge 3 de 

desembre. Quant a la declaració de municipi turístic a tota la ciutat o solament en una zona 

determinada, el govern aposta clarament per aquesta segona alternativa, però entén que és una 

qüestió que s’ha de debatre amb tots els grups municipals perquè s’ha acabat el període d’un 

any que s’havia establert i entén, doncs, que s’ha de reobrir la discussió. 

 

La Sra. RECASENS lamenta que el comissionat no hagi estat gaire concret i reclama que les 

decisions es prenguin amb consens, tal com va intentar el govern durant el mandat anterior, 

encara que això sigui difícil. 
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En segon lloc, s’alegra que el govern municipal prengui com a base el text legislatiu català i no 

l’espanyol, però adverteix que s’ha d’anar amb compte perquè al capdavall aquest darrer és el 

que impera i els pot passar pel damunt. 

 

D’altra banda, retreu al comissionat que no hagi citat el tema de l’horari i que, pel que fa a la 

zona, tan sols hagi manifestat que ho posaran a discussió. Insisteix, doncs, a preguntar si la 

intenció del govern és anar cap a una major obertura o cap a una de menor, tenint en compte, a 

més, que dins del sector hi ha divisió d’opinions. En aquest sentit, recorda que la posició del seu 

grup és afavorir el petit comerç, tot i que es van trobar amb l’oposició de Barcelona Oberta, i 

demana que el govern també es posicioni clarament. 

 

El Sr. SIERRA dóna la pregunta per resposta de manera satisfactòria i veu bé l’emplaçament a 

tractar el tema en profunditat amb la resta de grups municipals i amb tots els sectors implicats. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

V)  Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 23:00 h. 

 


