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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 

Sessió de 20 d'octubre de 2015 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 d'octubre 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 

Ciurada i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i 

Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits 

per la Sra. Ester Solana i Grasa, que actua per delegació del secreterari general i que certifica. 

 

També hi són presents la Ima Sra. Montserrat Benedí i Altés i els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, 

gerent de Presidència i Economia; Miquel Ortega Cerdà, comissionat de Comerç, Consum i 

Mercats, Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i Antonio 

Muñoz i Juncosa, Interventor General.  

 

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual. 

 

S'obre la sessió a les 16,39 h. 

 

La PRESIDENTA, per ordenar el debat, proposa el tractament conjunt dels punts 4, 9 i 10, per 

un costat, 11 i 15 per un altre, i 12 i 13 per l’altre, proposició que els grups accepten. 

 

I) Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i conjunta de les Comissions d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat i d’Economia i Hisenda de 15 de setembre; i de l’acta de la 

Comissió d’Economia i Hisenda de 21 de setembre de 2015. 

 

S'aproven. 

 

II) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (1023/2015) Districte de Sant Andreu 

Del gerent municipal, de 8 d'octubre de 2015, que autoritza i disposa la despesa a favor de 

l'Institut Català del Sòl (INCASOL) del contracte per a la cessió d'ús temporal dels locals 

situats a la planta baixa del passeig Torras i Bages, núms. 95-97-99 (Casa Bloc), per als 

exercicis 2015-2018, i per un import d'11.733,12 euros. 
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Acord de la Comissió de Govern de 23 de setembre de 2015: 

 

2.-  (3-135/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-135/2015 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 58.500,00 euros, per tal de dur a terme els Projectes senyalització 

d’indrets turístics i adquisició de material de difusió turística, al districte de Nou Barris, de 

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

a l’expedient, referència comptable 15091495. DONAR compte d’aquest acord a la comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 30 de setembre de 2015: 

 

3.-  (3-138/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-138/2015 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 180.942,44 euros, per tal de dur a terme el Projecte de senyalització 

vertical per a vianants al districte de Sant Martí i el Pla estratègic per al desenvolupament del 

turisme inclusiu de l’Àrea de Drets Socials, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

15091895. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

4.-  (3-139/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-139/2015 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 ingrés i compromís d’ingrés, procedents de la Diputació de 

Barcelona, per a la realització d’esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a 

celebrar durant l’any 2015, per import total de 75.281,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 15092195. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

5.-  (3-140/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-140/2015 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 Inc., 

derivat de la posada en marxa del projecte Vincles BCN, per import de 80.000,00 euros, de 

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

a l’expedient, referència comptable 15092095. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 14 d'octubre de 2015: 

 

6.-  (3-141/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-141/2015 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 ingrés i compromís d’ingrés, procedents de l’Institut 

Barcelona Esports i l'Institut Municipal d’Urbanisme respectivament per a la realització de 

programes pel desenvolupament de la població adolescent i jove i la promoció de 

l’associacionisme juvenil a l’any 2015, per 14.036,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 15092295. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 
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b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM anuncia la intenció del govern de mantenir el criteri de presentar l’informe de 

conjuntura de manera regular per tal que els regidors puguin tenir-ne les dades i fer una bona 

diagnosi de la situació econòmica de la ciutat. 

 

A continuació, exposa que a Barcelona, a Catalunya i a la resta de l’Estat hi ha un cert 

moviment econòmic positiu. Concretament, comenta que a Barcelona la taxa de creixement és 

del 2,8 %, lleugerament inferior a la mitjana estatal però bastant superior a la mitjana europea. 

Tot i així, reconeix que encara són lluny de recuperar els nivells de 2009 i indica que les 

darreres estimacions assenyalen dubtes sobre l’evolució futura. D’altra banda, atribueix la 

millora de la situació econòmica a l’abaixada dels tipus d’interès, a la caiguda del preu del 

petroli i a una recuperació lleugera del mercat del crèdit, però adverteix que la volatilitat dels 

mercats financers dels països emergents, el fort endeutament de les famílies o la disminució 

important de l’estalvi donen senyals contradictoris sobre la possible evolució de l’economia, 

tant a Barcelona com a Catalunya. 

 

Pel que fa a l’atur, comenta que la millora econòmica n’ha reduït la taxa, malgrat que encara se 

situa en el 13,9 %, inferior a la de Catalunya i d’Espanya però lleugerament superior a la 

mitjana europea i lluny de la que hi havia en els millors moments a la ciutat de Barcelona. Per 

franges d’edat, la taxa d’atur entre els joves és del 27 % i entre els majors de cinquanta-cinc 

anys del 53 %; per durada, la població que fa més d’un any que és a l’atur representa el 44 % i 

la que en fa més de dos el 25 %, i finalment, pel que fa a l’impacte territorial, hi ha districtes on 

l’atur és la meitat de la mitjana i d’altres en què és el doble. Mostra, doncs, preocupació per 

aquestes dades. 

 

Quant a la distribució de la renda, indica que els darrers anys la desigualtat ha augmentat a 

causa d’una caiguda de les rendes baixes i mitjanes. En aquest sentit, remarca que l’any 2007 

les rendes baixes representaven un 21 % del total mentre que, segons les últimes dades, ja 

representen un 40 per cent, i conclou que la desigualtat es fonamenta en un major empobriment 

de la població més que no pas en un increment de les rendes més altes. 

 

Finalment, constata que Barcelona manté el pols econòmic i que els nivells d’emprenedoria 

continuen per damunt de les mitjanes catalana, espanyola i europea, si bé el 71 % de les 

empreses no tenen treballadors, la qual cosa vol dir que l’emprenedoria té poca capacitat per 

crear d’ocupació. Pel que fa a l’economia social i cooperativa, assenyala que s’han creat 4.000 

empreses i 30.000 llocs de treball. En l’àmbit de l’economia verda, indica que hi ha entre 

25.000 i 35.000 treballadors i és, per tant, un sector amb un potencial important. I, referent a la 

innovació, destaca la importància de les empreses del 22@. 

 

La Sra. RECASENS valora positivament la presentació de l’informe en tant que permet 

treballar per superar la crisi econòmica i lluitar contra les desigualtats socials. Agraeix, doncs, a 

la Sra. Àngels Santigosa i als seus equips l’elaboració de l’informe, que qualifica d’exhaustiu i 

molt professional. 
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Tot seguit, diu que Barcelona ha passat uns anys difícils i manifesta que moltes persones i 

diverses institucions i governs han treballat conjuntament per sortir de la crisi. Tot i reconèixer 

que encara hi ha moltes famílies que tenen membres a l’atur, indica que s’albira una 

recuperació difícil de predir uns anys enrere i que alguns indicadors s’han situat als nivells de 

2007 o 2008. Entén, doncs, que les dades són positives però alerta de no caure en el cofoisme 

mentre es perdin llocs de treball i hi hagi manca d’habitatges, qüestions que han de ser 

prioritàries per a qualsevol govern. En aquest sentit, creu que s’ha de continuar treballant per 

millorar la situació de l’atur de llarga durada i dels majors de quaranta-cinc anys, i fins i tot de 

quaranta, qüestions que el govern anterior va prioritzar. 

 

D’altra banda, afirma que cal que els grups municipals es conjurin per lluitar contra les 

desigualtats i recorda que en el període 2007-2001 l’atur va créixer un 110 %, el 2013 va arribar 

a la xifra de 115.000 persones aturades i actualment se situa en 90.000. Remarca, doncs, que per 

setè trimestre consecutiu la tendència és a la baixa, la qual cosa dóna un punt d’esperança. Pel 

que fa als sectors creadors d’ocupació, en destaca aquells que són intensius en coneixement, 

com les indústries TIC i les relacionades amb la biotecnologia, l’energia o la recerca, i 

especialment el comerç i el turisme, sectors que entén que s’haurien de reforçar. 

 

A continuació, fa referència a l’ocupació de qualitat i a l’estabilitat laboral, i recorda que el 

govern anterior va donar incentius per a la generació de llocs de treball d’una durada superior 

als divuit mesos. Quant als salaris, esmenta l’acord assolit entre sindicats, patronals, institucions 

i administracions per instaurar a Barcelona un salari mínim interprofessional superior al que hi 

ha actualment. 

 

Finalment, amb relació a la desigualtat, afirma que s’ha d’abordar des de la lluita contra la 

precarització laboral i especialment amb polítiques d’habitatge contundents. En aquest sentit, 

recorda que en el període 2007-2011 la desigualtat havia crescut tres punts i que el govern 

anterior va aconseguir aturar aquest creixement i estabilitzar la situació. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la presentació de l’informe. Seguidament, destaca com a dades positives 

l’augment de 32.808 afiliats a la Seguretat Social i la reducció de la taxa d’atur al 13,9 %, i com 

a dades preocupants el 53,2 % d’aturats majors de quaranta-cinc anys, el 27 % d’aturats de 

llarga durada, el 27 % d’atur juvenil i el 25 % de persones que fa més de dos anys que són a 

l’atur i que no reben cap ajut. Entén, doncs, que la creació d’ocupació ha de ser un dels 

principals objectius tant del govern com de la resta de grups municipals, perquè la situació 

d’atur deixa les persones en una situació d’angoixa i de precarietat i les expulsa del sistema. La 

millor manera de reinserir aquestes persones a la societat per evitar les desigualtats i les 

situacions d’emergència social, insisteix, és la generació d’ocupació. 

 

En aquest sentit, adverteix al govern que vagi amb compte perquè, malgrat que ha heretat unes 

finances municipals sanejades i malgrat les bones dades macroeconòmiques, determinades 

actuacions en els àmbits del turisme i del comerç afecten l’ocupació, i en posa com a exemple 

l’hotel que s’havia de fer a l’edifici del Deutsche Bank, que havia de crear 400 llocs de treball 

però que la política que duu a terme el govern farà que s’hi construeixin habitatges de luxe i que 

no es creï cap lloc de treball. Quant a les dades macroeconòmiques, remarca que el PIB de 

Barcelona està tres punts per sota de la mitjana estatal, que l’Euríbor se situa al 0,15 % i l’IPC 

al 0 %, però tot i així es fa una renovació de crèdit pel qual es pagarà una quantitat sensiblement 

més gran que la que es va pagar en el període anterior, encara que els interessos siguin més 

baixos. 
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Amb relació a la reputació de la ciutat, no entén les discrepàncies entre diferents informes, que 

la situen en la novena posició, entre les quinze primeres, en el lloc vint-i-setè o en el lloc trenta-

quatrè, informes que parlen de Barcelona com una ciutat segura i amb una bona qualitat de 

l’aire i de l’aigua, la qual cosa li fa pensar que qui ha fet l’informe no ha estat a Barcelona. 

 

Finalment, reitera que el govern ha d’anar alerta amb les decisions que prengui, que en tingui en 

compte les conseqüències i que dialogui amb la resta de grups i no prengui decisions 

unilaterals. En aquest sentit, manifesta que el seu grup donarà suport a aquelles iniciatives del 

govern que representin un benefici per a la ciutat i es posicionarà en contra d’aquelles que 

representin un perjudici. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació d’un informe que qualifica d’exhaustiu, que 

proporciona una bona radiografia de la situació econòmica de la ciutat i que ajuda a identificar 

les problemàtiques a què s’haurà de fer front els anys propers. En destaca els indicadors 

positius, que apunten a una certa recuperació econòmica després d’una crisi que ha fet 

retrocedir capes àmplies de la ciutat en drets socials i que ha afectat els pilars bàsics de la 

societat del benestar. També valora positivament que la ciutat estigui ben posicionada 

internacionalment, amb una economia diversificada, creixement de les exportacions, capacitat 

d’atraure inversions, i el fet que més de la meitat dels llocs de treball que es creen siguin en 

sectors basats en el coneixement i d’alt valor afegit. 

 

Malgrat aquestes dades positives, en posa de relleu altres de preocupants i que requereixen 

actuacions i estratègies immediates i ambicioses per tal que determinades situacions no es 

cronifiquin i condemnin una part important dels ciutadans de Barcelona a l’exclusió. En aquest 

sentit, esmenta la dada del 27 % d’atur juvenil i el gairebé 45 % d’aturats de llarga durada; el 

fet que el 87 % dels contractes signats a Barcelona siguin temporals i el 44 % a temps parcial, 

cosa que no garanteix a persones que tenen feina poder cobrir les necessitats bàsiques, i 

finalment l’augment de la desigualtat, com palesa la disminució d’un 15 % de les classes 

mitjanes en vuit anys, el fet que les classes baixes s’hagin duplicat en aquest període, que la 

renda familiar dels barris més benestants tripliqui la dels barris més humils i que la taxa d’atur 

d’aquests darrers tripliqui la dels primers. 

 

En conclusió, creu que s’han de saber gestionar i optimitzar les potencialitats de la ciutat per tal 

de fer polítiques redistribuïdores, que generin cohesió social i que redueixin les desigualtats. 

Manifesta, doncs, que si aquesta és la intenció del govern el Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana els donarà suport. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació d’aquest informe periòdic, especialment als tècnics 

que l’han elaborat, i recorda que té els inicis en una iniciativa del Grup Municipal Socialista 

l’any 2011. Entén que conté una informació exhaustiva i ben ordenada que permet obtenir una 

visió molt útil evolutiva de l’economia de la ciutat. 

 

En primer lloc, reconeix que de l’informe es desprenen dades positives i en destaca l’increment 

del 32 % de les vendes del comerç al detall, la recuperació de la demanda interna, la millora de 

les expectatives empresarials, l’increment del 4,1 % d’afiliació a la Seguretat Social en els 

sectors d’alt coneixement, la constitució de 4.200 societats mercantils durant el primer semestre 

de 2015 i una variació interanual positiva de la inversió estrangera a Catalunya. Tanmateix, 

afegeix que en l’informe també hi ha dades molt preocupants perquè les millores en l’economia 

no han arribat a tothom, com ara als 90.000 aturats registrats a Barcelona, més del 51 % dels 
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quals no reben cap prestació, o a les persones que tenien rendes mitjanes i ara les tenen baixes, 

franja en la qual hi ha quatre de cada deu barcelonins. Assenyala, també, que s’ha aprofundit la 

fractura entre els barris més rics i els més pobres. 

 

Aquestes dades la porten a concloure que la reactivació econòmica és una oportunitat per 

generar ocupació de qualitat i retallar les desigualtats, cosa que el govern municipal hauria de 

garantir generant un marc d’actuació on hi hagi seguretat jurídica, perquè cal riquesa per poder-

la repartir i per crear ocupació. Entén, doncs, que la recuperació econòmica ha d’arribar a 

tothom i, per tant, el govern ha de fer polítiques decidides a favor de l’ocupació, la redistribució 

i la igualtat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que Espanya és el país de la Unió Europea en què el PIB creix més, 

amb un 3,1 per cent, per sobre de l’1,9 europeu. Troba a faltar en l’informe, doncs, alguna 

referència a les polítiques reformistes que han facilitat aquest creixement, polítiques avalades 

per la comunitat internacional, el Banc d’Espanya, bancs d’inversió i agències de qualificació, i 

també referències a l’incompliment que fa la Generalitat de l’objectiu del dèficit, a la 

qualificació com a bo escombraria el deute de la Generalitat i al procés independentista, 

qüestions que afecten directament Barcelona i les petites i mitjanes empreses de la ciutat. 

 

Quant al mercat laboral, tot i coincidir amb la resta de grups que amb una xifra de 90.300 

aturats la situació és millor que un any enrere, considera que continua sent greu, especialment 

pel que fa a l’atur de llarga durada i als aturats de més de quaranta-cinc anys, que se situen en el 

44 % i en el 53 % respectivament. El Grup Popular, així, creu que s’han de dur a terme plans de 

xoc contra l’atur d’aquests col·lectius. En aquest sentit, creu que es pot estudiar la proposta 

d’ampliar el grup d’aturats de més de quaranta-cinc anys i incloure-hi els que en tenen més de 

quaranta. 

 

Amb relació a l’activitat empresarial, destaca que el comerç, amb un 12 % de l’activitat, és el 

sector amb més pes a l’economia de Barcelona, i si s’hi afegeix l’activitat d’oficines i hostaleria 

aquest pes arriba al 30 %. Malgrat això, el Partit Popular entén que el govern municipal posa 

traves a aquests sectors amb l’actuació respecte a l’enllumenat de Nadal, la venda a la manta o 

els problemes burocràtics que té el comerç. 

 

D’altra banda, considera que el govern municipal hauria de reflexionar sobre el fet que la 

matriculació de vehicles a Barcelona creixi un 12 % mentre que el creixement a Catalunya és 

del 28 %, i es pregunta si cal atribuir-ho a qüestions fiscals. 

 

Finalment, comenta que les dades de l’informe apunten a una recuperació econòmica però que, 

malgrat això, hi continuen havent desigualtats socials i col·lectius vulnerables, raó per la qual 

s’haurien de posar en pràctica polítiques per afavorir aquests col·lectius. 

 

El Sr. GARGANTÉ, tal com ja va fer a la comissió anterior, qualifica d’endarreriment el fet que 

tota la documentació s’hagi de fotocopiar i en reclama la digitalització, a la qual cosa la 

presidenta li respon que precisament per escurçar el temps de debat ha proposat l’agrupament 

de punts i que ha reclamat la digitalització de la documentació per tal que els grups que tenen 

pocs regidors tinguin temps d’estudiar-la. El regidor accepta l’explicació i espera que aquest 

tema estigui resolt abans de la pròxima sessió de la comissió. 
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Pel que fa a l’informe, considera que les dades no són positives perquè entén que la crisi ha 

significat una redistribució de la riquesa de manera que el capital millora mentre que el treball 

es precaritza i l’atur es cronifica, de manera que la pobresa es converteix en injustícia i s’acaba 

consolidant. En aquest sentit, apunta que l’any 2015 hi ha un 13,3 % de contractes indefinits i 

un 86,7 % de temporals, dels quals un 41 % són d’un mes o encara menys, per la qual cosa 

critica les reformes que han precaritzat el mercat laboral. Afegeix que el 40 % de l’atur és de 

llarga durada i que solament el 51 % dels aturats tenen algun tipus de prestació. I pel que fa als 

trams de renda, destaca que entre 2007 i 2013 els trams més baixos han passat de representar el 

4,1 % al 17,8 %, els baixos del 17,6 % al 24 %, i pel que fa a les rendes mateixes, la renda 

mitjana baixa s’ha reduït del 38,2 % al 22,8, mentre que la renda molt alta ha crescut del 7,5 % 

al 10,7 %. Tot plegat, conclou, ha conduït al que es coneix com a «pobresa laboral», que 

implica que tenir feina no garanteix que no es pugui caure en la pobresa. Denuncia, doncs, que 

quan alguns parlen de generar llocs de treball es refereixen a aquella ocupació que no permet 

sortir de la pobresa. En aquest sentit, recorda un estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat, de 

la Creu Roja, que indica que el 16,4 % de les persones ateses han trobat un lloc de treball, però 

que el 51 % d’aquestes tenen uns ingressos mensuals inferiors a 600 euros. Critica, doncs, que 

alguns grups municipals han votat a favor de mantenir l’externalització de les informadores del 

bus turístic de TMB, la majoria de les quals cobren 550 euros mensuals. 

 

Finalment, exposa que la pobresa no es redueix als casos més extrems, com el de la gent que 

dorm al carrer, que el discurs neoliberal amaga que s’ha anat aguditzant fins al punt que el 

creixement de la desigualtat i l’empobriment col·lectiu afloren per tot arreu, i recorda que, 

segons un informe de Càritas, set de cada deu catalans i catalanes són afectats per algun 

indicador d’exclusió social. 

 

El Sr. COLOM recorda que l’informe és un treball col·lectiu dels tècnics de Barcelona Activa, 

als quals felicita per la feina feta. Pel que fa a les dades, manifesta que no es pot caure en el 

cofoisme perquè la realitat és que hi ha una fractura econòmica i social que els darrers anys s’ha 

accentuat, però creu que tampoc no es pot caure en el catastrofisme i, en aquest sentit, rebat al 

Sr. Mulleras les consideracions que ha fet sobre comerç i turisme perquè les dades, diu, palesen 

que els turistes continuen venint a Barcelona i que es van obrint botigues. 

 

A continuació, assenyala que l’informe permet fer una diagnosi de la realitat, que és múltiple i 

producte de molts factors. En aquest sentit, atribueix la millora de l’economia a la baixada dels 

tipus d’interès, a la baixada del preu del petroli i la devaluació de l’euro, més que no pas a la 

reforma laboral, i atès que tots aquests elements són conjunturals, vaticina que quan aquests 

nivells tornin a la normalitat apareixeran efectes desestabilitzadors en l’economia. 

 

D’altra banda, indica que darrere dels números hi ha persones i, per tant, l’equip de govern no 

s’ha limitat a fer una diagnosi de la situació, sinó que ha començat a actuar i s’han presentat 

plans d’ocupació, s’han augmentat les beques menjador o es farà una modificació 

pressupostària per tal d’instrumentalitzar el superàvit de l’ajuntament en benefici de 

l’economia. Entén, doncs, que el govern no solament es fa les preguntes adequades, sinó que hi 

dóna les respostes correctes. 

 

Es dóna per tractat. 
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2.-  Estat del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO informa que el deute total de la generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, 

tenint en compte el vençut, el no vençut i les anualitats pendents, és de 140,23 milions d’euros, 

deute que per primera vegada la Generalitat ha reconegut. Així mateix, assenyala que és 

compatible reclamar aquest deute a la Generalitat i alhora denunciar la reducció del PIE que el 

Govern del Partit Popular fa en els pressupostos de 2016 i reclamar un nou model de 

finançament municipal. D’altra banda, comenta que han observat millores en el pagament del 

deute de la Generalitat a consorcis, tot i que encara cal fer esforços en àmbits com l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona. Un altre aspecte que els preocupa és el que anomena «deute 

ciutadà» de la Generalitat, que té a veure amb la desinversió en escoles bressol, escoles de 

música, atenció social o salut, i que considera que és un deute que té la el Govern de Catalunya 

amb la ciutadania de Barcelona. 

 

Seguidament, anuncia un principi d’acord sobre el calendari de pagament, que creu que es pot 

concretar en quinze dies o tres setmanes. 

 

Finalment, reitera que defensar la ciutat i la ciutadania passa per exigir que la Generalitat pagui 

aquest deute ciutadà a què feia referència i que es recuperin els nivells d’inversió que afecten la 

vida quotidiana dels veïns i les qüestions socials importants, i insisteix que l’ajuntament dóna 

suport al Govern de Catalunya en la reclamació del deute de l’Estat. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el 2012 el deute era de 226,99 milions d’euros i durant el 

mandat anterior es va reduir a 159,48 milions, una disminució del 42 % que atribueix a la bona 

feina feta pel govern anterior, i troba correcte que el nou govern l’hagi reduït a 140,23 milions. 

Així, doncs, celebra que l’equip de govern reconegui aquestes xifres perquè quan era a 

l’oposició afirmava que el deute era de 300 milions. També s’alegra que l’Ajuntament de 

Barcelona doni suport al Govern de la Generalitat en les reclamacions a l’Estat perquè durant el 

mandat anterior s’havia acusat el govern municipal de confondre la lleialtat institucional amb 

submissió institucional. A més a més, recorda que durant el mandat anterior l’oposició afirmava 

que el deute tributari no estava calendaritzat, cosa que ara ja han vist que no és així, i 

recomanava que el nou mandat comencés amb la creació de la comissió de seguiment del deute. 

 

Tot seguit, assenyala que el 21 de setembre es va aprovar la constitució d’aquesta comissió de 

seguiment i reclama que així es faci per tal que els grups municipals puguin seguir amb 

transparència l’evolució d’aquest tema. D’altra banda, palesa la contradicció entre les xifres que 

dóna el Sr. Pisarello i les que va donar l’alcaldessa al plenari del 2 d’octubre, en el qual va 

parlar d’un deute reconegut de 60 milions. Insisteix, doncs, a reclamar la creació de la comissió 

de seguiment perquè, tal com diu l’informe presentat, és important que les institucions tinguin 

un marc estable de cooperació. 

 

D’altra banda, celebra que l’informe reconegui que la Generalitat pateix una asfíxia financera 

per manca de transferències de l’Estat i pel dèficit heretat de governs anteriors, situació que ha 

estat compensada per l’increment de recursos aportats per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Per acabar, es mostra d’acord a tenir en consideració el deute ciutadà i a monitoritzar-lo per tal 

de reclamar-lo al Govern de la Generalitat, i alhora fer-li costat en la reclamació al Govern de 

l’Estat del finançament que Barcelona necessita com a capital de país. 
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La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, agraeix a 

l’equip de govern la presentació del balanç, però creu que algú menteix perquè, segons els 

mitjans de comunicació, el 18 de març la vicepresidenta Joana Ortega xifrava el deute de la 

Generalitat en 75 milions i els contrastava amb els 114 de 2013; aquestes xifres, afegeix, la 

vicepresidenta les va confirmar en una interpel·lació el mateix mes de març, però després de la 

primera trobada entre l’alcaldessa i el president de la Generalitat el deute es va xifrar en 90 

milions, i cap d’aquestes xifres quadra amb els 140 milions d’euros que ha esmentat el tinent 

d’alcalde. A més a més, recorda que en aquella interpel·lació va demanar que el reconeixement 

del deute es fes constar en el Portal de la transparència de la Generalitat, petició que no es va 

acceptar. Per tant, continua, ningú sap exactament quin és el deute real que té la Generalitat 

amb l’Ajuntament de Barcelona però el que queda clar és que l’ajuntament durant molts anys ha 

pagat inversions en equipaments que corresponien al Govern de Catalunya amb l’esperança que 

aquests diners es retornessin, cosa que no ha passat. Entén, doncs, que l’opacitat en la 

traçabilitat d’aquestes inversions fa impossible saber quin és el deute real. D’altra banda, troba 

sorprenent que el govern municipal parli de 140 milions de deute però que no hi incloguin els 

pagaments no satisfets de la Generalitat a diversos consorcis, com TMB, el Consorci Sanitari o 

el Consorci d’Educació. 

 

Per aquestes raons, per Ciutadans és imprescindible que es creï la comissió de seguiment del 

deute, especialment per aclarir quina és la quantitat de recursos que ha invertit l’ajuntament per 

a la construcció d’equipaments que eren responsabilitat de la Generalitat i sobretot per requerir 

la documentació al Departament de Governació i que inclogui el reconeixement del deute en el 

Portal de la transparència. A més a més, esmenta que alguns ajuntaments de l’àrea 

metropolitana han interposat demandes contencioses administratives contra la Generalitat per 

aconseguir cobrar aquest deute, extrem al qual espera que Barcelona no hagi d’arribar. Conclou, 

doncs, amb la necessitat de convocar la comissió i aclarir quines són les xifres reals del deute. 

 

La Sra. CAPDEVILA suposa que el Sr. Pisarello respondrà a les preguntes que se li han fet, 

però en principi valora positivament que se sàpiga exactament quin és el deute de la Generalitat 

amb l’Ajuntament per Barcelona i accepta la xifra donada. Tanmateix, pregunta si en la 

valoració del deute s’han tingut en compte alguns edificis que l’ajuntament va vendre a la 

Generalitat i que encara no s’han cobrat. 

 

A continuació, manifesta que el deute s’ha de retornar com més aviat millor, però troba bé que 

l’ajuntament hagi fet una aportació de 30 milions d’euros per acabar les obres de l’Hospital del 

Mar per poder donar un bon servei als ciutadans, als quals els importa poc qui avança els 

recursos necessaris i si després aquests diners es retornen. I creu que passa el mateix amb les 

escoles bressol, les escoles de música o les beques menjador, és a dir, primer s’han de cobrir les 

necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, i ho ha de fer aquella administració que tingui 

recursos disponibles. 

 

Tot seguit, denuncia l’ofec a què el Govern del PP sotmet la Generalitat de Catalunya i 

atribueix les retallades en sanitat, educació i altres àmbits a aquest ofec. Per aquesta raó, creu 

que l’Ajuntament de Barcelona ha de reclamar a l’Estat que retorni tots els diners que deu fent 

infraestructures pendents, i en aquest sentit recorda l’estat dels trens de rodalies o la manca 

d’ajuts en els serveis de transport públic. Per tant, conclou que primer s’ha de demanar a l’Estat 

que pagui el deute a la Generalitat i després l’Ajuntament de Barcelona podrà reclamar a la 

Generalitat que pagui el seu. 
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La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de l’informe, que qualifica de descriptiu i clar, i diu 

que permet fer un debat sobre el finançament que ofereixen els barcelonins i barcelonines a la 

resta del país. En aquest sentit, remarca el finançament de l’ajuntament a la Generalitat i el 

dèficit d’equipaments o de serveis que pateixen els ciutadans de Barcelona per la manca 

d’inversió de la Generalitat. Tanmateix, el seu grup no es conforma amb la presentació de 

l’informe i reclama la constitució de la comissió del deute perquè a través d’aquest organisme 

es podrien obtenir més dades i realitzar compareixences, de manera que això es traduiria en 

major transparència. 

 

Pel que fa a l’informe, considera encertat el canvi d’orientació per tal d’incloure-hi el conjunt 

dels incompliments de la Generalitat respecte a l’Ajuntament de Barcelona i de Catalunya 

respecte a Barcelona, també que es tinguin en compte les retallades a consorcis i empreses 

municipals, i que es parli de la despesa addicional que ha d’assumir l’ajuntament a causa de la 

inacció de la Generalitat. 

 

Quant al concepte de despeses supletòries, assenyala que són la base dels debats que els anys 

vuitanta van dur a fer la Carta municipal de Barcelona i afirma que això no té res a veure amb el 

dèficit entre Catalunya i Espanya. 

 

Respecte a les dades, troba inacceptable que després d’anys d’intentar obtenir concreció encara 

no s’hagi aconseguit, tot i que reconeix que són més precises que en informes anteriors. Per 

exemple, esmenta que des de l’any 2011 les aportacions de la Generalitat a la ciutat de 

Barcelona han disminuït un 30 %, recursos que s’han pogut suplir gràcies a l’estat de solvència 

econòmica que van deixar els governs de progrés. Entén, però, que les inversions que pertocava 

fer a la Generalitat i que va acabar fent l’ajuntament s’han de quantificar i s’ha de fixar un 

calendari per cobrar-les. En aquest sentit, al seu grup li sembla inacceptable que la Generalitat 

hagi deixat sense finançament les 3.700 places noves d’escoles bressol, que en aquest moment 

han d’assumir els usuaris amb un terç i l’ajuntament amb dos terços. De la mateixa manera, 

critica la reducció d’aportacions al Consorci d’Educació de Barcelona entre 2011 i 2015, que 

quantifica en 14,5 milions d’euros, i entén que aquestes xifres són contradictòries amb 

l’afirmació que ha millorat el finançament dels consorcis. 

 

Finalment, insisteix a reclamar la constitució de la comissió del deute per tal de quantificar-lo i 

establir un calendari de cobraments. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la presentació de l’informe no eximeix de crear la comissió del 

deute, tal com es va aprovar en l’última sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda, a proposta 

del Partit Popular, i en el darrer plenari del mandat anterior, i recorda que en aquella ocasió va 

tenir el vot favorable d’Iniciativa per Catalunya, soci fundador de Barcelona en Comú. Entén 

que la comissió s’ha de crear no solament per aclarir els dubtes sobre el deute, sinó també 

perquè permetria la compareixença de persones de la Generalitat i permetria una anàlisi 

sectorial més aprofundida d’aquesta qüestió. En aquest sentit, palesa la contradicció en les 

xifres donades i, mentre que el govern parla de 140 milions d’euros ell assegura que el deute 

pot estar al voltant dels 280 milions. Així, esmenta l’Hospital del Mar, i indica que va ser el 

Partit Popular qui va en desbloquejar les obres, els 25 milions d’euros que l’Ajuntament de 

Barcelona va donar a la Generalitat per a l’operació d’Spanair i que han desaparegut, o els 100 

milions d’euros que va aportar íntegrament l’ajuntament per al Museu del Disseny, dels quals la 

Generalitat encara no ha pagat una part del que li corresponia. Per tant, exigeix la creació de la 

comissió del deute. 
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D’altra banda, pregunta quina part dels imports que s’han cobrat des que hi ha el nou govern 

provenen del FLA, dada que es donava en els informes anteriors i que ara ha desaparegut, i 

assenyala que l’any 2014 aquesta quantitat va representar el 76 %. També demana que 

s’estableixi el calendari de pagaments. 

 

Finalment, discrepa de l’afirmació continguda en l’informe segons la qual entre 2011 i 2015 

l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat va disminuir en 155 milions d’euros, 

perquè entén que aquesta xifra no inclou la inversió acumulada que s’ha deixat de fer durant els 

darrers quatre anys i que xifra en 484 milions d’euros. 

 

El Sr. GARGANTÉ completa l’exposició del punt anterior, que no havia tingut temps d’acabar. 

Assenyala que, segons un informe europeu, el 6,2 % de la població dels Països Catalans, 

430.000 persones al Principat, 318.000 al País Valencià i 104.000 a les Illes Balears, sobreviu 

amb menys de 322 euros el mes. En aquest sentit, recomana, especialment a aquells que diuen 

que la crisi s’està superant, que vagin a l’ICAM, on hi ha una persona que fa més d’una 

setmana que hi acampa per denunciar que, després d’haver patit un ictus i un infart, li han retirat 

la prestació de 300 euros per incapacitat laboral. 

 

Pel que fa al deute, entén que aquest s’ha de contemplar en el context de laminació general que 

pateix el conjunt de municipis, provocada tant per l’Estat mitjançant la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l'Administració local com pel Govern català, laminació que palesa la voluntat 

d’eradicar la capacitat política dels municipis i convertir-los en òrgans administratius sense 

capacitat de decisió. En aquest sentit, indica que l’Estat espanyol és el país de la Unió Europea 

on els ens locals estan més mal finançats, amb un 10 % sobre el total de la despesa pública, 

mentre que a França reben el 14,6 %, a Àustria el 14 %, a Suïssa el 20 % o a Itàlia el 17 %. 

 

Seguidament, afirma que amb les excuses de la manca de recursos, l’estabilitat pressupostària i 

el compliment de l’objectiu de dèficit els governs català i espanyol pretenen liquidar el món 

local, i considera greu que el conjunt d’arguments per justificar-ho pivoti exclusivament en el 

concepte d’eficiència financera, de tal manera que la garantia de benestar i la cohesió social han 

deixat de ser prioritats per als governs. Tanmateix, assegura que els ajuntaments han de deixar 

de pensar en si mateixos perquè, tal com han estat el motor de transformació del país durant els 

darrers trenta anys, en aquest moment són imprescindibles per atendre les necessitats de les 

classes populars, que són les víctimes del que s’ha anomenat «crisi» i que la CUP qualifica de 

«capitalisme més ferotge i voraç que mai». Així, doncs, entén que els ajuntaments són 

l’instrument més adient per plantar cara a la crisi i recorda que són l’única instància que des de 

la Transició no han patit cap modificació en el marc competencial i financer, malgrat la 

laminació de recursos que han patit. 

 

En conclusió, valora positivament l’informe, rebutja la creació de noves comissions i espera 

rebre la informació sobre els terminis de pagament del deute. 

 

El Sr. PISARELLO argumenta que l’informe que han presentat és prou detallat, tot i que 

reconeix que el càlcul del deute sempre serà una qüestió controvertida. Pel que fa a aspectes 

concrets, com l’edifici del Museu del Disseny, assenyala que ja hi ha comissions on es poden 

tractar. 

 

D’altra banda, insisteix que a l’hora de parlar del deute s’han de tenir en compte tant el de la 

Generalitat com el de l’Estat i coincideix amb el Sr. Garganté que hi ha hagut laminació de les 

competències municipals. 
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Pel que fa al reconeixement del deute i al calendari de pagaments, afirma que hi ha hagut un 

avenç. Reitera també la denúncia sobre el deute ciutadà, que atribueix tant a l’asfíxia provocada 

pel Govern central com pel Govern de la Catalunya, si bé indica que aquest darrer ha pres 

decisions com prioritzar l’educació concertada en detriment de la pública, decisió que no es pot 

atribuir a l’asfíxia econòmica. Per aquestes raons, creu que el que hi ha en joc és l’autonomia 

municipal mateixa. 

 

Finalment, afirma que el govern municipal està obert a oferir tota la informació que li 

requereixin i demana al gerent de Presidència i Economia que aclareixi algunes qüestions. 

 

El Sr. AYALA apunta que algunes de les dades que s’han demanat ja figuren a l’informe, però 

es mostra disposat a explicar-les. Exposa que des del punt de vista jurídic hi ha tres tipus 

d’endeutament: el deute a l’ajuntament, el deute a consorcis i fundacions, i la desinversió que 

ha fet la Generalitat a la ciutat de Barcelona. En el primer cas, afegeix, l’ajuntament pot 

reclamar el deute per via judicial, en el segon cas aquesta reclamació l’haurien de fer els 

consorcis i fundacions afectats, i en el tercer cas es pot criticar la decisió política però no es pot 

reclamar per via judicial. En tot cas, assenyala que la suma d’aquests tres aspectes conforma el 

deute a la ciutadania i retreu que en el passat la reclamació s’hagi centrat només en el primer. 

 

Pel que fa a la discrepància sobre les dades del deute reconegut, afirma que s’ha arribat a un 

acord per al reconeixement de la totalitat del deute, cosa que no havia passat mai anteriorment. 

A continuació, critica que l’oposició, en demanar la creació de la comissió del deute, només 

consideri el deute vençut, el qual ja ha estat reconegut pràcticament en la seva totalitat, quan en 

prendre possessió el nou govern municipal la Generalitat només en reconeixia la meitat. Tot i 

desconèixer la causa d’aquest canvi d’actitud, apunta que potser es pugui atribuir a una 

diferència en el grau de pressió exercit per l’ajuntament respecte de mandats anteriors. A més a 

més, indica que la quantitat del deute és mòbil perquè quan el Govern de la Generalitat fa 

pagaments el deute baixa i quan l’ajuntament finança actuacions que no li corresponen el deute 

puja, raó per la qual no es pot donar una xifra fixa. 

 

Tot seguit, remarca que ara l’Ajuntament de Barcelona vetlla pel pagament del deute als 

consorcis, cosa que abans no es feia, i que, tret del cas de l’Agència de Salut Pública, en aquests 

moments s’han aconseguit equilibrar les aportacions de l’ajuntament i les de la Generalitat. 

 

D’altra banda, destaca que la baixada d’inversions, que quantifica en 300 milions d’euros, ha 

estat molt important i, malgrat que aquestes inversions no es puguin reclamar jurídicament, el 

govern municipal està negociant amb la Generalitat per tal de recuperar-les, perquè per raons 

òbvies l’ajuntament no té capacitat per compensar totes les retallades que ha fet el Govern de 

Catalunya a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA insisteix a demanar si en l’informe s’inclouen els immobles, 

concretament el de la Casa Burés, i si aquest deute de 22 milions d’euros està contemplat en el 

global de 140,23 milions. I demana al Sr. Mulleras que defensi amb el mateix èmfasi el 

pagament del deute de l’Estat amb la Generalitat, a la qual cosa el regidor popular respon que 

aquest deute no existeix. 

 

Es dóna per tractat. 
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d) Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/1147) Que comparegui un responsable del govern municipal per donar compte de 

l'impacte econòmic que suposa la suspensió de la tramitació de plans urbanístics sobre l'activitat 

dels sectors afectats, el nombre de llocs de treball que deixaran de crear-se i les inversions 

suspeses o paralitzades per aquesta decisió. Demanem conèixer també el número i tipologia 

(danys i perjudicis, lucre cessant, responsabilitat patrimonial, etc.) dels recursos presentats 

contra aquesta suspensió, i l'impacte econòmic que poden suposar per a les finances municipals 

i si s'ha fet una previsió econòmica per a les indemnitzacions que es puguin derivar i per quin 

import. 

 

La Sra. RECASENS pregunta amb qui tindrà el debat, perquè en el punt anterior li ha semblat 

que el gerent de Presidència i Economia actuava com a tinent d’alcalde a l’ombra quan, sense 

haver participat en la campanya electoral, en la qual s’havia afirmat que el deute de la 

Generalitat era de 300 milions d’euros, entomava el debat sobre aquesta qüestió i situava la 

xifra en els140 milions. Per tancar el punt anterior, pregunta si el govern municipal recorrerà a 

la via del contenciós administratiu tal com reclamava quan era a l’oposició. En tot cas, creu que 

la comissió de seguiment del deute es constituirà i hi podran debatre aquestes qüestions en 

profunditat. 

 

A continuació, recorda que en ocasions anteriors ja s’ha parlat de la moratòria hotelera i diu al 

Sr. Pisarello que, en tant que responsable de promoció econòmica, ha de garantir l’estabilitat 

inversora i jurídica d’aquelles actuacions que afecten directament els llocs de treball a la ciutat. 

En aquest sentit, recorda que el Grup de Convergència i Unió havia avisat que una moratòria 

indiscriminada afectaria un gran nombre de projectes i generaria incertesa jurídica perquè molts 

d’ells l’ajuntament ja havia adquirit un compromís. En aquest sentit, indica que, segons que els 

consta, hi ha vint-i-sis recursos interposats, que afecten cinquanta-un projectes, en relació amb 

honoraris d’arquitectes, lucre cessant o danys i perjudicis. Pregunta, doncs, si el govern coneix 

tots els recursos presentats, quina afectació ha tingut la moratòria sobre el mercat laboral, quin 

impacte econòmic es pot produir en cas que els recursos prosperin i quines provisions ha fet el 

govern per si això passés. 

 

El Sr. COLOM afirma que la suspensió de llicències és temporal i que legalment no requereix 

un estudi econòmic, estudi que es farà quan es realitzi el pla especial. En aquest sentit, recorda 

que cap de les suspensions de llicències que va fer el govern anterior, com la d’habitatges d’ús 

turístic o la d’hotels a la vila de Gràcia, es va acompanyar d’un estudi d’impacte econòmic. A 

continuació anuncia que en els dies propers el govern farà públic el nombre de recursos que 

s’han presentat contra la suspensió de llicències d’allotjaments turístics i aclarirà els detalls de 

l’afectació d’aquesta suspensió. D’altra banda, informa que el govern coneix els recursos 

presentats, però recorda que el període per presentar-ne encara és obert. En tot cas, diu que aviat 

es podrà tenir la xifra completa i aleshores es donarà tota la informació relacionada. 

 

La Sra. RECASENS demana l’empara de la presidenta per requerir al tinent d’alcalde que doni 

la informació que tingui fins al moment, perquè els grups municipals tenen limitat el nombre de 

compareixences que poden demanar i no es poden permetre desaprofitar-les. En cas de no rebre 

resposta, anuncia que duran la qüestió a la Junta de Portaveus. Així, doncs, insisteix a preguntar 

si s’han superat els vint-i-sis recursos, més altres cinc, que es van fer públics en el seu moment. 
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El Sr. COLOM reitera que, tal com saben els grups municipals, legalment el govern no està 

obligat a donar-la. Matisa que els grups tenen dret a tenir la informació, però que el govern la 

donarà quan aquesta sigui completa per tal de no crear confusió. A més, insisteix que el període 

d’al·legacions finalitza en qüestió de dies i aleshores donaran la informació. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Assenyala que el període per 

interposar recursos fa finalitzar el 2 d’octubre i que, per tant, el govern ja ha de saber quants 

recursos s’han interposat davant dels tribunals per reclamar una indemnització. 

 

A continuació, critica les declaracions de l’alcaldessa i de la regidors d’Urbanisme en el sentit 

que algunes de les inversions previstes es farien en altres sectors d’activitat. Entén, doncs, que 

l’expectativa de creació de llocs de treball no es complirà, raó per la qual el govern hauria de 

tenir una anàlisi detallada sobre les conseqüències que pot tenir que aquestes inversions no es 

facin. D’altra banda, pregunta al govern com pensa respondre davant la situació de petits 

inversors i petits empresaris que han posat el patrimoni en projectes que ara no poden dur a 

terme i que es troben en situació crítica. A més a més, recorda que hi ha el mandat democràtic 

de la majoria de la Comissió d’Economia i Hisenda que insta el govern a aixecar la moratòria 

hotelera en els districtes on no hi ha pressió turística, de manera que s’estalviarien 

indemnitzacions i perjudicis per a un sector que representa el 30 per cent de l’activitat 

econòmica. 

 

Com a conclusió, afirma que el govern sap que aquesta situació afecta greument l’activitat de la 

ciutat, que això comportarà haver de pagar fortes indemnitzacions i altres conseqüències 

jurídiques perquè considera que no estan complint la Llei d’urbanisme de Catalunya, que s’està 

perjudicant la creació de llocs de treball i que s’estan allunyant inversions de la ciutat. Per tot 

plegat, entén que el govern ha de respondre de les decisions que pren davant de la comissió i del 

conjunt de ciutadans, decisions que es veuen obligats a rectificar contínuament. 

 

La Sra. CAPDEVILA creu que en aquesta compareixença es tracten temes diversos i que 

s’haurien de separar. En aquest sentit, manifesta l’acord del seu grup en la suspensió de 

llicències a pisos turístics i, en canvi, el desacord en com s’ha fet el conjunt de la moratòria 

turística, perquè entenen que aquesta s’havia d’aplicar als districtes on hi ha una pressió 

inevitable, com Ciutat Vella o parts de l’Eixample, però no a Nou Barris, Sant Andreu o altres, 

llocs on un hotel o dos donarien vida i dinamitzarien l’estructura comercial. Per tant, el Grup 

d'Esquerra Republicana proposa que aquests temes es tractin de manera separada. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que és un error que la suspensió de llicències abasti tota la ciutat 

de manera indiscriminada i que hi ha hagut oportunitats per rectificar, com la sessió conjunta de 

les comissions d’Economia i Hisenda i Urbanisme on es va aprovar per àmplia majoria la 

presentació dels informes i l’aixecament parcial d’aquesta suspensió, acord que l’equip de 

govern ha incomplert. D’altra banda, li sorprèn que el govern no tingui dades dels recursos 

presentats perquè el termini per presentar-los es va acabar el 2 d’octubre i, pel que fa als 

recursos del Tribunal Contenciós Administratiu, creu que els arribaran aviat. A més a més, 

malgrat que la suspensió de llicències s’hagi conegut com a «moratòria hotelera», sospita que 

una part dels recursos corresponen a allotjaments turístics d’altres tipus i també residències 

d’estudiants, alguna d’important, que estan en una situació complicada. Insisteix, doncs, que ara 

tenen una altra oportunitat per rectificar i deixar de persistir en un error que al seu grup li 

sembla inadmissible. 
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A continuació, mostra preocupació per les repercussions que hi pugui haver pel que fa a 

inversions i ocupació. En aquest sentit, comenta que s’han reunit amb inversors, petits i grans, i 

suposa que els altres grups i el govern mateix també ho han fet, i insisteix que la inversió que 

s’ha deixat de fer i l’ocupació que s’ha deixat de generar són preocupants. De la mateixa 

manera, mostra inquietud per les indemnitzacions que se’n puguin derivar per responsabilitat 

patrimonial o per danys i perjudicis, perquè tant si s’ha actuat legalment com il·legalment es 

poden produir aquestes responsabilitats. 

 

Per totes aquestes raons, prega al govern que estudiï la qüestió amb deteniment, sobretot per no 

generar una responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Barcelona que al final acabarien 

pagant els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS troba adient que es faci aquesta compareixença sobre l’impacte econòmic 

que ha tingut la suspensió de llicències i recorda que el 7 de juliol el seu grup va presentar nou 

preguntes i encara no han rebut resposta. El Grup Popular no entén aquesta opacitat del govern, 

com tampoc no va entendre que es decretés la suspensió de llicències sense els informes 

d’impacte econòmic, tant sobre els sectors econòmics com sobre la hisenda municipal. D’altra 

banda, li sembla discutible que aquests informes d’impacte no siguin obligatoris perquè el 

govern haurà de justificar la moratòria davant del jutge i si el jutge considera que no l’han 

justificada prou serà una greu irresponsabilitat del govern. 

 

Pel que fa a les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, en les quals es parla de 

quaranta-cinc hotels afectats, de trenta-un recursos presentats i de divuit hotels que poden tenir 

més facilitats que d’altres per sortir de la moratòria, reclama que el govern informi de la 

situació. En aquest sentit, recorda que van arribar al poder fent bandera de la transparència però 

els acusa, un cop al govern, de donar només opacitat. Així, doncs, remarca que els regidors 

tenen dret a tenir aquesta informació i pregunta si el govern, quan va prendre la decisió, va 

avaluar l’impacte econòmic i en llocs de treball que tindria, perquè des del sector s’afirma que 

l’afectació pot ser de 2.200 llocs de treball directes i fins a 16.000 d’indirectes. A continuació, 

pregunta al Sr. Colom si creu que uns pisos de luxe generen més activitat econòmica que un 

hotel, perquè segons ell això és el que han aconseguit, juntament amb la pèrdua de quatre-cents 

llocs de treball que no s’han creat. 

 

Finalment, insisteix a demanar transparència al govern i que la Sra. Colau deixi de perjudicar 

l’activitat econòmica de la ciutat, que entén que és el que estan aconseguint amb la seva 

actuació. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que aquest és un tema recurrent i que la CUP ja va donar la seva 

opinió i va votar en contra de l’aixecament parcial de la moratòria perquè creu que s’ha de 

parlar més de les afectacions que causa el model turístic en els veïns i veïnes de la ciutat. Com a 

exemple, indica que entre 2007 i 2014 un 41 % de la població del Barri Gòtic va haver de 

marxar del barri, situació que s’ha reproduït en altres indrets, i recorda que el conseller Felip 

Puig, de qui afirma que és conegut per ser un mentider compulsiu en el cas d’Ester Quintana, 

havia manifestat que Barcelona és l’únic país del món en el qual el nombre de turistes en un any 

triplica el nombre d’habitants. Això, que suposa que el conseller ho diu amb orgull, el seu grup 

ho considera un problema important de massificació. 
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Per aquesta raó, estan convençuts que un model més just de ciutat passa per aturar el creixement 

dels allotjaments turístics. En aquest sentit, creu que el lobby hoteler deu tenir molta força 

perquè fa deu anys que hi ha una moratòria de pisos turístics a Ciutat Vella però el problema no 

s’ha creat fins que no s’han tocat els hotels. 

 

A continuació, insisteix que s’ha d’aturar la bombolla turística perquè la pobresa i la precarietat 

als barris, l’expulsió dels veïns de casa seva i el trencament del teixit social de la ciutat tenen 

uns costos més elevats que els de les indemnitzacions. D’altra banda, comenta que en la 

modificació dels pressupostos es preveu una partida de fins a 30 milions per a indemnitzacions, 

per la qual cosa suposa que aquest concepte no s’havia previst i, per tant, l’anterior equip de 

govern no l’havia contemplat. 

 

El Sr. COLOM exigeix coherència en l’anàlisi de les dades perquè entén que l’oposició dibuixa 

una realitat econòmica que l’informe que acaben de presentar desmenteix. Per exemple, pel que 

fa a l’hotel projectat al final de la Diagonal, apunta que no es pot construir sense un canvi previ 

en el Pla general metropolità. A més, creu que els grups de l’oposició tenen una visió estàtica de 

l’economia i entén que els efectes de les actuacions s’han d’analitzar en el seu conjunt. En 

aquest sentit, assegura que el govern pren mesures per preservar els elements positius del 

turisme i per disminuir-ne els negatius i les externalitats, que no es redueixen a la convivència 

amb els veïns, sinó que també fan referència als aspectes econòmics, com ara la desaparició de 

comerços de proximitat, d’inversions i d’ocupació. Així, assenyala que, quan un barri esdevé 

exclusivament turístic, això implica la mort del barri. 

 

D’altra banda, compara la situació actual en el sector turístic amb la bombolla immobiliària 

d’anys anteriors, quan es deia que calia deixar actuar el mercat perquè això beneficiava la 

ciutat, però en esclatar la bombolla tothom es lamentava de no haver actuat abans. Entén doncs, 

que per actuar primer s’ha d’ordenar i estudiar la càrrega turística que pot suportar la ciutat, i 

aleshores es podrà decidir no solament sobre la quantitat d’allotjaments, sinó també sobre el 

tipus, perquè de la mateixa manera que no volen establiments de cinquanta habitacions en dos 

pisos a la Barceloneta o a l’Eixample, tampoc no els volen a Nou Barris. 

 

Finalment, pel que fa a les indemnitzacions, assegura que totes les decisions s’han pres dins un 

marc legal i, malgrat que els afectats puguin presentar recursos, el govern no creu que estigui 

vulnerant cap dret ni cap llei. 

 

La Sra. RECASENS torna a demanar l’empara de la presidenta per tal que el regidor respongui 

a la compareixença. A continuació, insisteix que el període per presentar recursos va finalitzar 

el 2 d’octubre i recorda que el seu grup també va formular una pregunta el 7 de juliol sobre la 

qual encara no ha rebut resposta. Per tant, torna a preguntar quins són el nombre i la causa dels 

recursos presentats. 

 

D’altra banda, espera que no s’hagi pres cap decisió al marge de la normativa legal, però afirma 

que els afectats han sentit vulnerats els seus drets i per això han acudit al Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, raó per la qual creu que el tinent d’alcalde hauria de ser més prudent. En 

aquest sentit, assegura que el govern té por d’afrontar els greuges que estan causant amb les 

seves decisions i comenta que, segons les dades de què disposen, hi ha 51 projectes afectats, 

amb 2.874 habitacions, 7.311 places hoteleres, 1.522 llocs de treball directes, 1.506 d’indirectes 

i 24.300 en el sector de la construcció, 27.328 en total. Demana, doncs, que es pugui acotar 

aquesta afectació i que n’informi el consistori, de la mateixa manera que el 9 d’octubre va 
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informar la premsa que havia hagut d’admetre divuit projectes d’hotels i dues pensions perquè 

no estaven afectats per la moratòria. I, atès que el 10 d’octubre el govern va anunciar que 

revisaria cada cas, el Grup de Convergència i Unió demana informació sobre l’afectació que pot 

tenir la suspensió de llicències. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, se sorprèn que 

el Sr. Colom hagi assegurat que el govern no ha actuat al marge de la normativa legal, perquè el 

seu grup ha rebut moltes persones afectades per la moratòria que tenien un certificat urbanístic 

que avalava la construcció d’allotjaments hotelers, raó per la qual van elaborar un informe 

jurídic que revelava un incompliment de l’article 105.2 de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

Per aquesta raó, creu que la suspensió de llicències s’ha decretat de manera arbitrària, 

improvisada, pels compromisos que Barcelona en Comú havia adquirit amb determinats sectors 

o organitzacions, sense seguir cap criteri urbanístic i sense tenir-ne en compte les conseqüències 

quant a inseguretat jurídica i perjudici a les inversions i a la creació de llocs de treball. Entén, 

doncs, que aquesta decisió solament es pot justificar com a conseqüència de determinats 

interessos polítics. 

 

Finalment, demana que es respecti el mandat democràtic de la comissió i que el govern es 

repensi aquesta decisió. 

 

La Sra. CAPDEVILA puntualitza que el seu grup tampoc no vol que es facin hostels càpsula ni 

a Nou Barris ni enlloc, però demana que la moratòria turística no afecti tota la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS acusa el govern d’haver aplicat la suspensió de llicències a tota la ciutat i 

no veu que hi hagi cap problema per construir un hotel a Nou Barris o a Sant Andreu, tal com 

demana l’associació de comerciants d’aquest districte. Entén, doncs, que el problema l’ha creat 

el govern. En aquest sentit, recorda al tinent d’alcalde, que havia estat professor universitari, el 

concepte de cost d’oportunitat i assegura que per culpa de la moratòria Barcelona ha perdut 

1.500 milions d’euros d’inversió. 

 

El Sr. GARGANTÉ ironitza que ha après dues coses. La primera, que quan s’avisa que s’ha 

acabat el temps s’ha de continuar parlant i, la segona, que quan algú demana una 

compareixença per conèixer unes dades és el mateix sol·licitant qui acaba donant-les, raó per la 

qual es palesa que el que li interessava no eren les dades, sinó donar suport al lobby hoteler. 

 

El Sr. COLOM qüestiona les dades que ha donat la Sra. Recasens, que ha parlat d’una pèrdua 

de 27.000 llocs de treball, i assenyala que al sector de l’hostaleria de Barcelona actualment hi 

ha 15.377 treballadors en 879 centres, assegura que, després de parlar amb molts dels actors 

econòmics de la ciutat, hi ha més problemes dins de l’ajuntament que no pas a fora. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

4.-  (M1519/1176) Que comparegui el responsable del Govern municipal, amb l'objecte de donar 

explicacions en relació a la distribució i repartiment previst per als 96 milions d'euros, com a 

conseqüència de la modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona 

per a l'exercici 2015, que van ser destinats a polítiques socials. 
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La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Justifica la sol·licitud de 

compareixença amb les dades que es desprenen de l’informe debatut al primer punt de l’ordre 

del dia, que denoten una gran desigualtat entre barris i entre persones. Creu que, com a 

conseqüència d’aquesta situació, l’objectiu de la modificació pressupostària haurien de ser les 

polítiques socials, i més quan després de tres anys consecutius de tenir superàvit és possible 

elaborar un pla de xoc per atendre les desigualtats socials. Per aquesta raó, el seu grup va 

anunciar que donaria suport a aquesta modificació pressupostària, sempre que s’estudiés 

detingudament a què es destinaria. Així, doncs, han vist amb sorpresa que només un 17 % es 

destinarà a polítiques socials com inversió a la infància, ampliació del programa d’àpats socials, 

beques menjadors, llibres o ajuts a la rehabilitació. 

 

Per tant, demanen que el govern expliqui exactament què vol fer amb aquests recursos i si ha 

canviat el concepte de política social, perquè no entén que sigui aplicable a la compra d’edificis, 

pagament d’interessos i d’indemnitzacions o execució de permutes, i tampoc creu que s’hagin 

de destinar els recursos de polítiques socials a Barcelona Activa o a despeses per a les eleccions 

generals. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que, precisament perquè no estan d’acord que l’ajuntament hagi de 

tenir un superàvit desproporcionat, el primer que han fet és proposar aquesta modificació del 

pressupost perquè és l’única via que permet trencar l’austeritat que imposa la Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i ho fan mitjançant un pla econòmic 

financer, el qual puntualitza que només s’aprovarà quan es constati que s’ha excedit el límit de 

despesa i que finirà quan es constati que no hi ha cap problema pressupostari, raó per la qual li 

vaticina un període breu d’aplicació. 

 

Pel que fa a la destinació dels diners, explica que són per pagar despeses que s’han d’executar 

durant 2015 i, per tant, han partit de les prioritats del govern i de les negociacions amb 

l’oposició. D’altra banda, destaca que es destinaran 12 milions a habitatge, 3 milions a 

equipaments per a gent gran, 7,7 milions a educació i 4 milions a cultura. Per tant, entén que és 

una despesa eminentment social. Pel que fa a indemnitzacions per adquisició d’equipaments, 

considera que aquests equipaments són fonamentals per tenir un parc de lloguer social o per 

reforçar els equipaments existents. 

 

A continuació, atribueix la decepció de Ciutadans al fet que aquest grup potser hauria volgut 

que, per comptes de fer la modificació pressupostària, s’haguessin reduït impostos o es pagués 

el deute, pretensió de la qual discrepa, si bé la troba legítima. Tanmateix, assenyala que s’han 

acceptat la majoria d’al·legacions que han presentat els grups de l’oposició, fins i tot alguna 

d’extemporània de Convergència i Unió, i les que s’han rebutjat ha estat perquè no es podien fer 

en els dos mesos i mig que falten per acabar l’any, però es mostra disposat a discutir-les el 

2016. A més a més, atès que l’expedient no es tancarà fins al divendres següent, deixa la porta 

oberta a acceptar algunes qüestions que ha plantejat l’oposició. 

 

En definitiva, creu que la prioritat social està garantida i que aquesta modificació del pressupost 

ha servit per respondre al constrenyiment que imposa la Llei de racionalització, que entén que 

ha atemptat de manera molt clara contra l’autonomia municipal. Finalment, reitera que estan 

disposats a continuar parlant amb l’oposició i que acceptaran tot allò que reforci el perfil social 

de les polítiques. 
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La Sra. RECASENS agraeix que s’hagin valorat les al·legacions del seu grup, tot i que no s’han 

acceptat, raó per la qual anuncia la reserva de vot de Convergència i Unió, tant al punt 9 com al 

punt 10, amb l’esperança que encara puguin arribar a un acord. D’altra banda, pregunta per quin 

motiu no s’han acceptat algunes demandes de Convergència i Unió que coincideixen amb les 

d’altres grups que sí que han estat acceptades. 

 

Seguidament, exposa que el seu grup no comparteix la tècnica pressupostària d’utilitzar 

superàvits futurs i, per tant, incerts, perquè no és prudent ni adequada, i a més a més no 

garanteix la resposta social a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, recorda que el seu grup ja va 

advertir que s’ha de garantir la sostenibilitat de les mesures i incloure-les també en el pressupost 

de 2016, perquè en cas contrari l’únic que faran és cremar diners per evitar el debat dels 

superàvits. Així, doncs, suggereix que el govern podia haver esperat a la liquidació de 

l’exercici, que es fa el mes de març, córrer el risc de generar dèficit temporalment i després fer 

un pla d’estabilitat financera transitori, que hauria estat un camí menys perillós que el de cremar 

diners de forma ràpida, tal com els expliquen que faran en la resposta a les al·legacions no 

acceptades, on els diuen que el govern ha hagut de prioritzar la despesa que es pot executar en 

dos mesos. 

 

Pel que fa al pla econòmic financer, remarca que aquest pla implica que a partir del mes de 

març l’ajuntament estarà sota la tutela de la Generalitat. 

 

A continuació, insisteix que, quan pregunten si aquestes despeses socials seran sostenibles en el 

futur i si es contemplaran en el pressupost de 2016, la resposta textual és que una cosa no té res 

a veure amb l’altra, sinó que del que es tracta és de satisfer les demandes dels sectors i dels 

districtes que siguin executables dintre de 2015, raó per la qual entén que allò que motiva la 

decisió del govern no és la necessitat social, sinó que les mesures es puguin executar 

ràpidament. Així, doncs, posa en dubte que l’enderroc del carrer Dalmases sigui una 

emergència social. 

 

Tot seguit, comenta que el govern encara no ha iniciat converses sobre els pressupostos amb el 

principal grup de l’oposició, sinó que ha utilitzat una altra tècnica pressupostària, que consisteix 

a negociar amb els altres grups l’aplicació del pla de xoc que van prometre a la ciutadania. 

 

D’altra banda, pregunta al govern com pensa eixugar el dèficit acumulat de 91,2 milions que té 

l’ajuntament; si pensa fer front a un pagament fruit d’una sentència judicial; en què s’invertiran 

els 660.000 euros que destinen a Barcelona Activa; com pensen executar els 2,4 milions d’euros 

de plans d’ocupació, quan el govern havia reconegut que no es podrien posar en marxa fins a 

l’1 de gener de 2016 i, finalment, com s’executaran el 10,5 milions d’euros destinats als 

refugiats que hagin de venir. Així mateix, li sorprèn que el govern pugui fer una inversió de 96 

milions d’euros fins a final d’any i que, en canvi, no pugui pactar amb els veïns l’enderroc 

d’una finca del carrer Labèrnia, per valor de 55.000 euros. 

 

Per acabar, comenta que, mentre al Grup d'Esquerra Republicana se li ha acceptat unes 

al·legacions per destinar 500.000 euros a un equipament al l’illa de Germanetes i 200.000 a 

l’edifici de Transformadors, les al·legacions que havia fet Convergència i Unió en el mateix 

sentit han estat rebutjades i, per tant, demana coherència. 
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La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Afirma que el seu grup té molt 

clar què són les polítiques socials i, encara que sigui tema d’un altre punt del dia, també creuen 

que en la situació actual s’hauria de donar suport als autònoms i als empresaris. En aquest 

sentit, detalla un conjunt de polítiques que la modificació del pressupost no contempla, com ara 

l’assistència domiciliària, l’assistència a la dependència, les escoles bressol, les beques 

menjador, les ajudes a la deshabituació de toxicòmans, els pisos d’acollida i pisos pont per a 

dones maltractades, mesures per combatre la desigualtat de gènere, mesures per combatre la 

feminització de la pobresa, suport a col·lectius d’immigrants, o rehabilitació dels sense sostre. 

Pel que fa a la compra d’un edifici al carrer Dalmases per valor de 14 milions d’euros, en un 

barri que no es pot considerar desprotegit, considera que no és política social. Pregunta també 

les raons de la compra d’una finca al passeig de Borbó per 3.600.000 euros i una altra finca al 

carrer de Pau Claris per 660.000 euros. Tampoc entén que siguin polítiques socials el pagament 

d’interessos, de quotes de diferents projectes, quotes de l’IVA, indemnitzacions per llicències 

d’obres, pagues extres o pagaments per a economia col·laborativa. D’altra banda, es mostra 

d’acord amb la Sra. Recasens en el sentit que el superàvit futur és incert i, per tant, no es pot 

assegurar la continuïtat en el temps, raó per la qual és difícil fer aportacions per tal que aquests 

recursos es destinin a polítiques socials. 

 

Per tant, en aquesta modificació de crèdit el seu grup hi veu improvisació i intenció de gastar 

diners sense saber gaire bé en què s’inverteixen però, en tot cas, només han sabut identificar 15 

milions, el 17 % del total, destinats a polítiques socials. 

 

Finalment, assegura que no defensa els interessos dels petits i mitjans empresaris, però insisteix 

que no veuen que la modificació de pressupost vagi adreçada a polítiques socials, raó per la 

qual al seu grup se li fa difícil de donar-hi suport. 

 

La Sra. BENEDÍ valora positivament la modificació de crèdit proposada perquè entén que ha de 

servir per no tancar el pressupost d’enguany amb un superàvit estructural i poder destinar 

aquests recursos a la millora de la cohesió social i a la lluita contra les desigualtats. Per a aquest 

propòsit, van presentar cent propostes i celebra que, després de la negociació amb el govern, 

s’hagi arribat a l’acord d’aplicar-ne vint-i-dues, de les quals destaca partides per al mercat de 

Sant Antoni, l’espai de les Germanetes o la compra de la foneria de canons i del Teatre 

Principal a Ciutat Vella. Des del seu punt de vista, la construcció d’habitatge social al solar de 

Germanetes o a Can Batlló, la biblioteca Benet Campabadal o la compra d’edificis per destinar-

los a equipaments de barri o de ciutat tenen una clara vocació social i de cohesió del territori. 

 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable a la modificació de crèdit i al pla econòmic 

financer. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot en els dos punts que se sotmeten a votació perquè 

el seu grup prefereix ajornar el debat fins al plenari del Consell Municipal. Argumenta que van 

donar suport a l’aprovació inicial perquè entenien que era bo destinar un possible superàvit a 

despesa social per combatre les desigualtats a Barcelona i perquè varen creure que, estant el 

govern en minoria, s’obriria un debat sobre les mesures a prendre, però manifesta que no estan 

satisfets amb els resultats de la negociació. Exposa que varen presentar al·legacions formals 

amb un conjunt de mesures que entenien que eren útils per donar compliment del seu programa 

de govern, basat en la reactivació econòmica, la generació d’ocupació i la lluita contra les 

desigualtats. En aquest sentit, varen proposar destinar 10 milions d’euros per a aturats de llarga 

durada, mig milió per a ajudes a la mobilitat d’estudiants joves, 10 milions per a la creació d’un 
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fons per a comerços emblemàtics o un milió per a la ronda de Dalt i l’avinguda Meridiana, fins 

a un total de 30 milions. Afegeix que van rebre una resposta formal quaranta-vuit hores abans 

de la sessió de la comissió i, malgrat que hi hagi una estimació parcial de les al·legacions, 

interpreten la resposta com una manca de voluntat política per acceptar-les perquè dels 30 

milions proposats només se n’han acceptat 1,7. Discrepa de la raó per la qual no se n’ha 

acceptat la majoria, continua, que és que no es poden executar en dos mesos, i entén que hi ha 

instruments per ajudar els aturats de llarga durada. En tot cas, considera que ajudar aquest 

col·lectiu, que ja està identificat i quantificat, no ha de ser més difícil que ajudar els refugiats, 

que no se sap quan arribaran ni quants seran, i recalca que el seu grup està molt content de 

poder-los acollir. 

 

Finalment, anuncia la reserva de vot del seu grup, amb el benentès que encara hi ha uns dies de 

marge per a la negociació i espera poder donar el vot afirmatiu en el plenari sempre que es doni 

sortida a les seves demandes, perquè no estan disposats a vendre els seus quatre vots i firmar un 

contracte d’adhesió a propostes ja realitzades. 

 

El Sr. MULLERAS recorda una nota de premsa en què el govern anunciava que destinaria els 

recursos d’aquesta modificació de crèdit a mesures socials urgents, però entén que la majoria 

d’elles no són ni socials ni urgents. A més a més, apunta que el seu grup ha quantificat en 70 

milions les despeses que es podrien haver incorporat al pressupost ordinari de l’ajuntament i, 

per tant, aquest conjunt de mesures ja s’haurien executat o s’haurien de fer en els pròxims dos 

mesos. Creu, doncs, que es tracta d’una cortina de fum per amagar la paràlisi municipal durant 

la qual no han executat la despesa, no han pagat les indemnitzacions ni els litigis judicials, ni 

han fet les inversions necessàries amb el pressupost ordinari, i ara volen incloure tot això, que 

insisteix que ni és despesa social ni és urgent, en una modificació de crèdit. 

 

A continuació, diu que el seu grup va presentar al·legacions i el govern no ha sabut justificar 

aquestes despeses. Ho exemplifica amb la compra d’un edifici al carrer Dalmases, una de les 

zones més exclusives de Barcelona, per un import de 14,8 milions d’euros, i recorda que va ser 

un edifici construït l’any 2000, autoritzat per l’ajuntament però amb l’oposició del PP, en una 

operació que qualifica de «nyap del tripartit» perquè hi havia una sentència judicial en contra. 

Acusa Iniciativa per Catalunya, sòcia fundadora de Barcelona en Comú, d’haver aprovat 

aquella operació i insisteix que el pagament de la indemnització no és una actuació social ni 

urgent, atès que tenen la sentència des del mes de gener i aquesta despesa es podia haver 

incorporat al pressupost ordinari de 2015 i fins i tot al de 2016. 

 

Pel que fa a la qualificació d’audaç, valenta i que lluita contra les desigualtats que el Sr. 

Pisarello ha fet de la mesura, entén que la compra de l’edifici esmentat anteriorment, pagar 

l’IVA d’una operació urbanística, fer front a una sentència que els condemna a pagar 3,4 

milions d’euros per unes llicències d’obres al carrer Teodor Roviralta o pagar 455.000 euros per 

despeses relacionades amb les eleccions generals del mes de desembre simplement són una 

obligació de l’ajuntament. 

 

Finalment, reitera que el Grup Popular va presentar al·legacions a aquesta mesura i en volen 

analitzar les respostes, però insisteix que no considera que la modificació de crèdit sigui social 

ni urgent, malgrat que no qüestiona alguna de les mesures adoptades. 

 

El Sr. GARGANTÉ està d’acord que quan es va plantejar aquesta modificació de crèdit es va 

dir que seria per fer polítiques socials i quan van analitzar la documentació van veure que no era 

exactament així. Tanmateix, acusa de cinisme alguns grups que han criticat aquestes mesures 
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perquè per exemple els governs anteriors no havien previst cap partida per si finalment s’havien 

de pagar aquestes indemnitzacions, com tampoc havien previst la despesa per a les eleccions 

generals quan ja se sabia que es farien a final d’any. D’altra banda, comenta que hi ha partides 

per a obres i manteniment d’edificis per valor d’uns 8 milions d’euros i que es poden executar 

immediatament, la qual cosa permetria destinar més recursos dels pressupostos de 2016 a 

projectes socials. A més a més, opina que amb aquesta modificació de crèdit es plantegen 

polítiques socials per valor de 26 milions d’euros, als quals cal afegir els 3,6 milions per a plans 

d’ocupació. En definitiva, el seu grup té molt clar que aquests diners s’haurien d’invertir en les 

persones abans que a pagar el deute. 

 

Tot seguit, comenta que el seu grup tenia molts dubtes i preguntes, i que el Sr. Ayala els va 

donar les explicacions pertinents, en general satisfactòries, com per exemple pel que fa a la 

compra d’una finca al passeig de Joan de Borbó en la qual hi ha un inquilí amb renda antiga i 

els preocupava què passaria amb aquesta persona.. 

 

Finalment, atès que la CUP ha de comunicar als nuclis de districte les respostes que han rebut, 

anuncia la reserva de vot en els dos punts que es posen a votació. 

 

El Sr. AYALA afirma que el Grup de Convergència i Unió no va fer cap proposta concreta fins 

divendres a darrera hora, la qual cosa dificulta la negociació. Tot i així, argumenta que el 

plantejament de la Sra. Recasens limitaria les actuacions a inversions financerament sostenibles 

i no se’n podrien fer de puntuals. En segon lloc, la llei exigeix que hi hagi superàvit 

pressupostari i aquest solament es pot gastar durant el mateix exercici, raó per la qual si 

s’accepta el plantejament de Convergència i Unió la inversió que es podria fer el 2016 quedaria 

reduïda. Afegeix que presenten el pla econòmic financer precisament per garantir la 

sostenibilitat de les mesures. 

 

D’altra banda, discrepa de les dades que donen els grups de l’oposició quant al caràcter social 

de les mesures, i remarca que la compra de l’edifici del passeig de Borbó és per fer-hi habitatge 

social i per a persones amb problemes de mobilitat, que els casals de la gent gran també són 

despesa social, com també ho són la rehabilitació de finques per combatre la pobresa 

energètica, els equipaments educatius i centres socials, els ajuts per a allotjament de refugiats o 

els serveis de solidaritat i cooperació internacional, conjunt de mesures que xifra en més de 50 

milions d’euros. Pel que fa a la finca del carrer de Dalmases, entén que la pobresa està repartida 

per tota la ciutat i explica que estan en negociacions per tal de poder construir-hi habitatge 

social. Insisteix, doncs, que l’alternativa a la proposta del govern és deixar els diners al calaix o 

bé perdre la despesa que es podria fer l’any següent. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

5.-  (EM 2015-10/11) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades municipals 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona 

Activa, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA, 

Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna d’elles per a l’exercici 2015 a 



 

Ref: CCP 3/15 Economia i Hisenda 

v. 21/ 10/ 2015 13: 39 
23 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., 

conjuntament. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors 

per als seus respectius comptes anuals consolidats per a l’exercici 2015 a 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., 

conjuntament. 

 

El Sr. COLOM exposa que l’any 2012 es va adjudicar un contracte a aquestes empreses, que va 

ser prorrogat fins al novembre de 2016, i que ara pertoca fer el nomenament dels auditors que 

van guanyar la licitació. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup perquè una de les dues empreses que formen la 

UTE va ser la que va auditar el Palau de la Música entre els anys 2001 i 2008 i no hi va detectar 

cap irregularitat. Amb aquest precedent, doncs, juntament amb l’auditoria del Fòrum de les 

Cultures, en què també va participar i no va detectar les indemnitzacions injustificades als 

directius, i tenint en compte que és una empresa que compta amb tretze empleats i factura un 

milió i mig d’euros l’any, el Grup de Ciutadans en desconfia. Per aquestes raons, reitera 

l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. BENEDÍ anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN entén que és un tema purament formal i, per tant, anuncia el vot favorable 

del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS se sorprèn que Barcelona en Comú torni a nomenar els mateixos auditors 

que han fet aquesta feina per a l’Ajuntament de Barcelona els darrers vint anys i que van auditar 

el Palau de la Música i el Fòrum de les Cultures. Demana, doncs, que es faci un nou concurs 

que premiï la rotació i la pluralitat perquè a Barcelona n’hi ha molts i no entén que sempre 

hagin de ser els mateixos. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. COLOM explica que es va fer un contracte i, en vèncer aquest, es va fer una pròrroga 

perquè quan el nou equip de govern va assumir la seva responsabilitat no tenia temps material 

per fer un nou concurs. En tot cas, assenyala que es tracta d’un procés de contractació pública i 

que el contracte s’ha d’adjudicar a qui ha guanyat el concurs, si no és que l’empresa 

adjudicatària té una prohibició. Tanmateix, diu que l’any vinent prepararan el nou concurs amb 

uns criteris que assegurin l’objectivitat i la qualitat del servei. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, CIU i PSC, amb 

l'abstenció de Ciutadans i amb la reserva de vot d'ERC, PP i CUP.  

 

6.-  (EM 2015-10/12) APROVAR, amb ratificació del conveni d'accionistes signat en data 30 de 

juliol de 2015, el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

per al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR la 



 

Ref: CCP 3/15 Economia i Hisenda 

v. 21/ 10/ 2015 13: 39 
24 

despesa de 40.000.220,55 euros a favor de Fira 2000, SA, amb càrrec a la partida esmentada en 

el document comptable, dels Pressupostos dels anys 2017-2021 pels imports anuals establerts 

en el pacte primer b). NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. FACULTAR a l’Alcaldia 

perquè pugui efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

El Sr. COLOM exposa que es tracta de signar un nou conveni per al període 2017-2021, tal com 

estava previst en el conveni anterior. Afegeix que en el nou conveni hi ha un ajustament del 

cànon de Fira de Barcelona - Fira 2000 per garantir-ne la capacitat de generació de recursos, 

cosa que ha comportat una modificació en les aportacions de les administracions públiques, de 

les quals a l’Ajuntament de Barcelona li corresponen 40 milions d’euros per al període de cinc 

anys. En tot cas, assenyala que s’ha descartat el refinançament del deute i simplement s’ha fet 

un reajustament de les aportacions. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup i mostra satisfacció pel canvi 

d’actitud de l’alcaldessa, la qual havia manifestat que capgiraria Fira de Barcelona i ara aprova 

el conveni que l’equip de govern anterior havia deixat preparat. 

 

El Sr. SIERRA agraeix les explicacions que el personal directiu de l’ajuntament els va donar 

sobre aquest tema, però encara no tenen clar a què es destinarà aquest crèdit. Pregunta quant 

queda per pagar dels 300 milions que diverses corporacions van destinar la Fira i quant deixarà 

de pagar la Generalitat de la part que li correspon. 

 

La Sra. BENEDÍ anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS diu que volen analitzar a fons aquest expedient perquè els agradaria saber si 

hi ha hagut irregularitats en aquest organisme, quants diners deu la Generalitat i com els pensa 

pagar. Per aquesta raó, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva de vot del seu grup i pregunta per què la Cambra de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona no hi posa ni un euro. Troba estrany que només hi 

contribueixin les administracions públiques. 

 

El Sr. COLOM informa que la Generalitat fa una aportació de 13.242.000 euros durant els cinc 

anys, a més d’una aportació addicional de 5 milions el 2016. La resta d’informació diu que l’ha 

de cercar i que en tenir-la la facilitarà als grups. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, CIU i ERC i amb la 

reserva de vot de Ciutadans, PSC, PP i CUP.  

 

7.-  (01OF2016) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2016 i successius de 

les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns 

immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre 

l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats 

econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per 

serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; 

núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors 
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de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de 

mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a 

animals de companyia, i activitats de control i tramitació d’autoritzacions sanitàries 

d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia 

Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 

3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; 

núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; 

núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per 

serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes 

per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals 

de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a informació 

pública per un termini de trenta dies hàbils. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que amb aquest dictamen s’inicia la tramitació de les noves 

ordenances fiscals de Barcelona, amb la intenció que entrin en vigor l’any 2016. En primer lloc, 

destaca que es tracta d’una actualització important perquè els impostos i les taxes no 

s’actualitzaven des de 2012 i la intenció del govern és afavorir una fiscalitat que respecti els 

principis redistributiu, de progressivitat social i de progressivitat ambiental. 

 

En aquest sentit, proposen congelar la càrrega fiscal de la ciutadania, començant pels grups més 

vulnerables. Per això, per primera vegada el rebut de l’IBI serà el mateix que el de l’any 

anterior, perquè la progressivitat d’aquest impost és una competència estatal i una apujada 

lineal produiria un impacte negatiu en les rendes més baixes. Tot i així, i dins dels marges que 

permet la llei, han intentat incorporar-hi criteris de progressivitat social i ambiental. 

 

D’altra banda, indica que amb aquesta proposta volen obrir un debat constructiu sobre aquesta 

qüestió i tancar-lo al plenari del Consell Municipal del 23 de desembre, de manera que, per 

començar, plantegen quines són les línies principals que impulsa el govern en aquesta matèria. 

 

La Sra. RECASENS anuncia la reserva de vot del seu grup. D’altra banda, agraeix la 

predisposició del govern a explicar la proposta d’ordenances fiscals, tot i que la van rebre amb 

decepció perquè Barcelona en Comú havia promès una revisió global del sistema de taxes i 

bonificacions fiscals i veu que es limiten a treure els topalls de l’IBI. A més a més, calcula que 

aquesta mesura tindrà solament un impacte de 15 milions d’euros sobre un total d’ingressos 

municipals de 1.000 milions, que representen una mitjana de 13 euros per rebut familiar. Entén, 

doncs, que la progressivitat de què parlava el Sr. Pisarello no queda prou substanciada. 

 

En segon lloc, després d’haver demanat informació a l’Institut Municipal d’Hisenda, dubta que 

el govern pugui fer la revisió cadastral que ha anunciat per al 2016 perquè, entre altres coses, 

confia massa en les notificacions telemàtiques. Per tant, voldrà veure com queden els topalls. 

 

A continuació, recorda que el govern anterior va eximir les famílies que havien fet dació en 

pagament del seu habitatge de pagar les plusvàlues, va bonificar l’IBI per a les vídues i les 

famílies monoparentals, va implementar una nova taxa per als caixers automàtics instal·lats a 

les façanes i una taxa d’alcoholèmia i drogues, va eximir els vehicles elèctrics de les taxes 

d’àrea verda i àrea blava i va rebaixar l’IAE a les empreses que contractessin treballadors o a 

les que utilitzessin energies renovables. Lamenta, doncs, que el nou govern no hagi estat més 
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agosarat i li sorprèn que la progressivitat de què parlava el Sr. Pisarello es limiti a fer un retoc 

en la plusvàlua per a les persones que tenen familiars en una residència, mesura que solament 

tindrà un impacte de 100.000 euros. 

 

Seguidament, xifra en 1.901.571 euros l’increment de recaptació per a l’exercici de 2016 i, per 

tant, afirma que el que planteja el govern és una continuïtat fiscal, i ja valoraran si els sembla bé 

o no, però en tot cas no veu per enlloc la revolució de la fiscalitat que Barcelona en Comú havia 

anunciat. També mostra preocupació pel que pugui passar amb l’IBI. 

 

D’altra banda, li sorprèn que el govern rebaixi la taxa de drogues i alcoholèmia, i que els 

controls que feia el laboratori de la Universitat de Barcelona a partir d’ara els farà l’empresa 

privada que va guanyar el concurs que van convocar, canvi que representa un encariment del 

servei. Pregunta, doncs, com ha anat tot aquest procés. També li sorprèn l’increment en les 

taxes per filmació a la via pública i que, en canvi, no es gravin els establiments de tatuatge i 

micropigmentació, com havien anunciat que farien. 

 

Per acabar, critica l’increment en la taxa de mercats, que calcula que pot arribar al 13,49 per 

cent, i demana el perquè d’aquesta mesura. 

 

El Sr. SIERRA considera que les noves ordenances s’assemblen molt a les anteriors i, per tant, 

el govern ha perdut una ocasió per reduir la pressió fiscal a la ciutat de Barcelona, que és de les 

més altes d’Espanya, en un moment de crisi, en què famílies, autònoms i comerços petits i 

mitjans ho passen malament. Pel que fa a l’objectiu de redistribuir la riquesa i lluitar contra les 

desigualtats, assenyala que l’única modificació que plantegen a l’IBI, que és un dels impostos 

més alts i el que genera més ingressos per a l’ajuntament, és per a les famílies nombroses. 

 

Per aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. BENEDÍ exposa que les ordenances fiscals són un dels principals elements que 

determinen els ingressos de l’Ajuntament de Barcelona i que els tributs locals representen un 

53,5 % d’aquests ingressos, i la meitat correspon a l’IBI. D’altra banda, apunta que la legislació 

estatal condiciona els tributs locals, però això no treu que es pugui aprofitar el marge que té 

l’ajuntament, mitjançant bonificacions o subvencions, per fer una política fiscal basada en 

criteris de justícia social, foment d’un model de creixement respectuós amb el medi ambient, 

foment de l’economia de proximitat, social i solidària, i foment de l’ocupació estable i de 

qualitat. 

 

Pel que fa a la proposta d’ordenances fiscals, manifesta la predisposició del seu grup a 

negociar-la per tal de millorar-la. En aquest sentit, valora positivament que el projecte reculli un 

bon nombre de propostes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, tot i que reconeix que en les 

ordenances vigents ja es contemplen bona part d’aquestes propostes i, per tant, els canvis que es 

proposen no són substancials. Demana, doncs, valentia al nou govern per potenciar la política 

fiscal com a eina redistributiva per tal de reduir les desigualtats socials a la ciutat de Barcelona. 

Afegeix que hi ha marge suficient per arribar a un acord que impulsi una fiscalitat més verda, 

que no castigui més la ciutadania, que ja ha patit els efectes de la crisi econòmica, que ajudi les 

famílies nombroses i monoparentals, que ajudi el comerç de proximitat, que fomenti l’ocupació 

estable i, en definitiva, que fomenti una economia centrada en les persones. 

 

Esperant, doncs, arribar a un acord que reflecteixi aquests principis, anuncia la reserva de vot 

del seu grup. 
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La Sra. BALLARÍN també anuncia la reserva de vot del seu grup perquè pensa que fins al 

plenari es poden aportar millores al projecte d’ordenances fiscals. Tanmateix, indica que el 

projecte els ha sorprès negativament perquè esperaven propostes d’esquerres, innovadores i 

valentes, més enllà de les bones paraules, fins al punt que qualifica la situació de 

«Colauvergència». Afegeix que s’esperaven una reforma per fer una fiscalitat més semblant a la 

sueca, però troba que aquestes propostes les podrien firmar el Sr. Reagan i la Sra. Thatcher. Per 

tant, afirma que continuaran treballant-hi, perquè creuen que aquestes no són les ordenances 

que necessita Barcelona en aquests moments, i, encara que els seus vots tinguin poc valor, 

reitera que decidiran el sentit del vot en el plenari del Consell Municipal. 

 

A continuació, considera que és un error no presentar conjuntament les ordenances i el 

pressupost perquè aquelles determinen la part dels ingressos que l’ajuntament pot decidir. En 

segon lloc, diu que la congelació d’impostos és una mesura presa per un govern feble i en 

minoria per tal que la resta de grups no s’oposi a l’aprovació de les ordenances, però els 

preocupa el que pugui passar després de 2016 i també que no hi hagi cap sorpresa desagradable 

amb la revisió cadastral de 2016. I, finalment, consideren que és un projecte excessivament 

continuista i conservador respecte de les ordenances que va fer Convergència i Unió i de la 

fiscalitat local que va fer el Partit Popular. En aquest sentit, considera que les ordenances no 

contemplen les promeses electorals de política fiscal progressiva i mediambiental ni mesures 

com penalitzacions per pisos buits, la taxa turística, mesures contra l’especulació del sòl o una 

revisió de les exempcions en l’IBI. Recorda que és professora de dret tributari i troba a faltar en 

el projecte d’ordenances la concreció de conceptes con redistribució o justícia tributària, ans al 

contrari, no li sembla progressiu ni progressista congelar de manera indiscriminada l’IBI quan, 

com es diu a la premsa, una de les cases més cares que es venen a Catalunya, per 8,5 milions 

d’euros, és a Pedralbes. No pot continuar per manca de temps, però esmenta que a les 

ordenances no hi ha mesures relatives a medi ambient ni per reactivar l’economia sinó, al 

contrari, una nova taxa sobre els rodatges que no servirà per incentivar la indústria cultural. 

 

El Sr. MULLERAS diu que tots els vots són importants i que el seu grup respecta tots els 

votants. A continuació, assenyala que l’expedient és incomplet perquè només inclou les 

modificacions a les ordenances que hi ha fet incorporar el Consell Tributari i, per tant, reclama 

que els sigui lliurat en format digital el text complet de les ordenances, tal com sempre s’havia 

fet. 

 

Pel que fa a la proposta del govern, considera que és un projecte fiscal continuista, que 

consolida les apujades fiscals dels darrers anys, crea taxes noves, com la de l’enganxament de la 

grua, i n’incrementa d’altres, com la de mercats, les funeràries, les dels parquímetres, algunes 

de les quals són les més altes d’Espanya, tot i que reconeix que algunes altres s’han reduït. Pel 

que fa a les taxes d’alcoholèmia i drogotest, afirma que han desaparegut de les ordenances, cosa 

que indica quins col·lectius vol afavorir el govern, i en demana informació. 

 

Tot seguit, insisteix que els barcelonins pateixen la fiscalitat més alta d’Espanya, com 

demostren els tipus de l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles o sobre plusvàlua, i les taxes dels 

parquímetres o de la grua, als quals s’han d’afegir els impostos autonòmics. El Grup Popular, 

doncs, demana una rebaixa d’aquesta pressió fiscal, critica la consolidació de l’apujada del 25% 

de l’IBI que es va fer en l’etapa Trias i afirma que l’anunci de la revisió del cadastre els espanta 

perquè palesa que volen tornar a apujar l’IBI de cara a 2017. 
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Finalment, reclama canvis en les ordenances fiscals per ajudar els col·lectius més desafavorits, 

l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, perquè volen que les ordenances no siguin 

solament una eina de recaptació, sinó una eina de política social i econòmica. 

 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva de vot del seu grup. A continuació, ironitza sobre la 

rebaixa en la taxa d’alcoholèmia i diu que li preocupa que el Sr. Aznar decideixi venir a viure a 

Barcelona. Pel que fa a les crítiques d’alguns grups que esperaven un projecte d’ordenances 

més innovador, comenta que la majoria havien format part de governs anteriors i ho podrien 

haver fet quan manaven, cosa que segurament els veïns haurien agraït. 

 

Pel que fa al projecte, indica que l’estan estudiant i entén que l’hauran de negociar amb el 

govern, però reconeix que hi veuen continuisme i que esperaven canvis substancials, tot i que 

són conscients del constrenyiment que imposa la legislació estatal. Creu, però, que hi ha marge 

per afavorir les classes populars, en la línia del que proposa la gent que treballa per una 

fiscalitat justa. D’altra banda, els ha sorprès que no es penalitzi el transport privat de motor, que 

veuen com a eix bàsic per potenciar el transport públic i rebaixar-ne el preu. Tanmateix, apunta 

que fins al plenari del 23 de desembre tenen temps per continuar negociant i serà allà on 

decidiran el sentit definitiu del vot. 

 

El Sr. PISARELLO, pel que fa al retret que les ordenances són continuistes, en palesa la 

contradicció perquè alguns els acusen d’apujar massa els impostos i els altres de no fer-ho prou. 

 

Seguidament, afirma que l’Ajuntament de Barcelona no té un problema d’ingressos, tal com 

s’ha palesat en un punt anterior quan parlaven de com destinar aquest superàvit a polítiques 

socials. Tanmateix, assenyala que alguns impostos lineals darrerament s’havien apujat molt i 

s’havia perjudicat les persones més desafavorides. En aquest sentit, critica que la Sra. Ballarín 

hagi demanat progressivitat en l’IBI perquè afirma que això no depèn del govern municipal. El 

que sí que han fet és aplicar subvencions i bonificacions allà on la llei ho permet. Pel que fa al 

cadastre, admet que el govern en planteja una actualització, que esperen que tingui un fort 

impacte redistributiu. 

 

A continuació, insisteix que presenten una primera proposta, que s’ha de discutir, i explica que 

s’han reunit amb la Plataforma per una fiscalitat més justa. Admet que potser els ha mancat 

imaginació, però entén que finalment la política de taxes i d’impostos es redueix a plantejar si 

alguns són massa alts o alguns altres massa baixos, i considera que no es pot fer cap revolució 

fiscal en l’àmbit local. 

 

Finalment, reitera que estan oberts a discutir propostes que tinguin un efecte redistributiu, com 

ara la revisió del cadastre, o la penalització del transport privat per tal d’enfortir el transport 

públic. 

 

La Sra. BALLARÍN demana que consti en acta que és fals que l’ajuntament no pugui establir 

mesures progressives en l’IBI, perquè amb aquesta afirmació s’ha qüestionat la seva posició 

política i la seva credibilitat professional. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, amb la reserva de vot de 

CIU, Ciutadans, ERC, PSC i CUP i amb el posicionament contrari del PP.  
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8.-  (19944) EXTINGIR el dret de superfície constituït a favor de l’Administració General de 

l’Estat- Ministeri de Treball i Seguretat Social, per acord del Plenari del Consell Municipal en 

sessió de 29 de febrer de 2008, formalitzat en escriptura pública davant el Notari de Barcelona 

senyor Mario Romeo García el dia 17 de juliol de 2008, amb número de protocol 1.990, 

respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Veneçuela núms. 30-40 entre els 

carrers de Provençals i Selva de Mar, per a la construcció d’un edifici que s’integraria en el 

Patrimoni Sindical, en haver transcorregut el termini per a dur a terme la referida construcció 

establert en el pacte quart en relació al pacte novè punt 2 del Conveni de 18 de febrer de 2008 

protocol·litzat en l’esmentada escriptura; FORMALITZAR l’extinció del dret de superfície en 

escriptura pública; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per 

a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 

acord. 

 

El Sr. AYALA exposa que l’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona va atorgar un dret de 

superfície al Ministeri de Treball per a la construcció d’un edifici que s’havia de cedir a entitats 

sindicals, i que el ministeri hi ha renunciat perquè ja ha començat la rehabilitació de la seu de 

Comissions Obreres i ha trobat una altra ubicació per a la seu de la CGT. Per aquesta raó, es 

revoca aquest dret, es retorna la plena propietat de la finca a l’Ajuntament de Barcelona i a 

partir d’aquí s’haurà de decidir quina utilitat se li pot donar. 

 

La Sra. RECASENS anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup, però aclareix que reclamen al govern 

municipal que en aquest espai es faci un equipament per als veïns del districte de Sant Martí. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva del seu grup, però pregunta si aquesta és la finca que es 

volia cedir perquè Comissions Obreres tingués la seva seu. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, Ciutadans i ERC i amb 

la reserva de vot de CIU, PSC, PP i CUP.  

 

9.-  (3-129/2015) RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR definitivament la 

modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, 

consistent en suplements de crèdit per un import de 39.447.927,38 euros i en crèdits 

extraordinaris per import de 45.684.081,35 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. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú i ERC, amb la reserva de 

vot de CIU, PSC, PP i CUP i amb el posicionament contrari de Ciutadans.  
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10.-  (F-1506) APROVAR el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2015-2016 de l’Ajuntament de 

Barcelona (Exp. F-1506) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als òrgans competents 

de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva aprovació. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú i ERC, amb la reserva de 

vot de CIU, PSC, PP i CUP i amb el posicionament contrari de Ciutadans.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

c) Proposicions 

 

V) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/1148) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern de la ciutat a 

rectificar la decisió d'encendre per primera vegada els llums de Nadal el dia 1 de desembre, i 

que s'avanci la data d'encesa de la il·luminació nadalenca al dia 27 de novembre de manera 

consensuada amb les entitats, gremis i representants del comerç de la ciutat de Barcelona. 

 

La PRESIDENTA dóna la benvinguda a la comissió i a l’ajuntament al Sr. Blasi, i li dóna la 

paraula. 

 

El Sr. BLASI exposa que, a causa de l’anunci del govern municipal de retardar l’encesa de 

l’enllumenat de Nadal fins a l’1 de desembre i que hauria fet perillar el Black Friday, es va 

produir una negociació entre el sector del comerç, el govern i els grups municipals i es va 

acordar avançar l’encesa d’aquest enllumenat al 27 de novembre, acord que es va fer públic en 

roda de premsa. Entén, però, que val la pena que aquest acord no quedi reflectit únicament en 

un anunci als mitjans de comunicació sinó que també es prengui de manera oficial en el si de la 

comissió. D’altra banda, considera que el debat no era estrictament sobre les dates de 

l’enllumenat nadalenc, sinó sobre una decisió presa unilateralment i que generava un perjudici 

al món del comerç. A més a més, tot i reconèixer que rectificar és de savis, reclama que les 

decisions ideològiques no donin més ensurts al comerç de Barcelona, el qual finança 

pràcticament el 50 % de la despesa de l’ajuntament en il·luminació i dóna activitat i dinamisme 

a la ciutat en les dates nadalenques. 

 

Pel que fa a la proposició presentada pel Partit Popular, anuncia que donaran suport al punt 

primer, que coincideix amb la proposició de Convergència i Unió, i, quant als punts segon i 

tercer, pararan esment a les informacions que pugui donar el govern municipal per veure si 

desmenteix o no algunes informacions alarmants que també han arribat al seu grup i que afecten 

el sector comercial de la ciutat. 
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El Sr. MULLERAS també dóna la benvinguda al Sr. Blasi com a regidor i com a membre de la 

comissió. A continuació, exposa que a Barcelona hi ha aproximadament 25.000 establiments 

comercials minoristes, que representen entre un 12 i un 14 % de l’activitat econòmica de la 

ciutat i donen feina a 140.000 persones, dades que certifiquen la importància d’aquest sector, 

també pel que fa a la cohesió social, raó per la qual des de l’ajuntament se l’ha d’ajudar i 

potenciar. Entén, però, que les últimes decisions del govern de l’alcaldessa Ada Colau han anat 

en la línia contrària, li han posat més traves burocràtiques i l’han castigat en la temporada de 

Nadal, que es quan el sector genera el 30 % dels seus beneficis. En aquest sentit, apunta que la 

decisió unilateral del govern de reduir el període de l’enllumenat nadalenc va fer que tot el 

sector s’hi posicionés en contra i que el Partit Popular presentés una proposició en aquesta 

comissió. Afegeix que l’endemà el govern va rectificar, però afirma que Barcelona té un 

problema quan el govern municipal i l’alcaldessa només l’encerten quan rectifiquen. 

 

Seguidament, exposa el contingut de la proposició, en la qual demanen una rectificació formal 

de l’equip de govern quant a la política comercial relativa al període de Nadal i que es confirmi 

que es mantindran les mateixes hores d’enllumenat que l’any anterior. També demanen que 

s’ampliï l’enllumenat a altres eixos comercials de la ciutat i que es confirmin els ajuts 

econòmics per a la Christmas Shopping, atès que els han arribat informacions que el govern les 

vol reduir. Finalment, demanen que la comissió de Nadal sigui un instrument comercial efectiu 

i, per tant, que depengui de l’Àrea de Comerç i no de l’Àrea de Cultura. 

 

El Sr. SIERRA recorda que el seu grup ja havia avisat que un govern en minoria, amb onze 

regidors, no pot prendre decisions precipitades i sense consultar-les amb ningú perquè després 

es veu obligat a rectificar, i esmenta els casos de la suspensió de llicències turístiques, la 

normativa de terrasses i l’enllumenat de Nadal. En aquest sentit, critica les manifestacions que 

va fer l’alcaldessa Colau quan va prendre possessió del càrrec, quan va dir que no parlaria amb 

el Grup de Ciutadans ni amb el del Partit Popular. Malgrat tot, el seu grup està disposat a ajudar 

en tot allò que pugui beneficiar els barcelonins i reclama diàleg i consens, que es calculin les 

conseqüències de les decisions i que s’evitin els perjudicis que representen per a la ciutat les 

contínues rectificacions que el govern ha de fer. 

 

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a les dues proposicions. 

 

La Sra. CAPDEVILA dóna la benvinguda al Sr. Blasi i anuncia el vot a favor del seu grup a la 

proposició de Convergència i Unió, tot i que els sorprèn que es presenti quan el govern 

municipal ja ha anunciat l’acord perquè l’enllumenat de Nadal s’encengui el dia 27 de 

novembre. Remarca la importància que té la campanya de Nadal per al comerç de proximitat, 

especialment en un període de crisi econòmica com l’actual, perquè sense els ingressos 

d’aquesta temporada moltes botigues tindrien dificultats per continuar el negoci. Així, doncs, 

malgrat que el seu grup és crític amb el consumisme desmesurat, troba que és un encert que el 

govern hagi reconsiderat la decisió de retardar l’encesa de l’enllumenat al dia 1 de desembre, si 

bé considera que abans de prendre decisions el govern hauria de consensuar les mesures amb el 

sector. Afegeix, però, que el suport al petit comerç no s’hauria de limitar a la campanya de 

Nadal, sinó que s’hauria d’estendre a la resta de l’any. 

 

Pel que fa a la proposició del Partit Popular, anuncia l’abstenció del seu grup perquè, si bé 

coincideixen en alguns aspectes, es basa exclusivament en la campanya nadalenca i el seu grup 

entén que la sortida que s’ha de donar al comerç és una altra. A més a més, critica el Govern del 

Partit Popular perquè, tot i tenir majoria absoluta, a part de parlar molt del comerç de proximitat 

no ha pres cap mesura per afavorir els treballadors autònoms. En aquest sentit, remarca que 
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molts comerços són empreses familiars, que han de pagar dues o més quotes d’autònoms i la 

seguretat social dels treballadors, però si el negoci els va malament no tenen dret a la prestació 

d’atur i han de continuar pagant la quota d’autònoms per poder tenir dret a la pensió de 

jubilació, pensió que sovint és inferior a la que tenen els treballadors assalariats. 

 

Per acabar, reitera que no hi votaran en contra perquè coincideixen en la primera part de la 

proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició de Convergència i 

Unió i l’abstenció a la proposició del Partit Popular. 

 

Quant a la primera, recorda que a la sessió anterior de la comissió ja es va debatre aquest tema i 

el seu grup es va posicionar clarament per mantenir l’enllumenat de Nadal, raó per la qual no hi 

insisteix, però mostra la seva preocupació per la manera com el govern pren decisions i, si bé li 

reconeix la legitimitat per aplicar els criteris que trobi convenients, recorda que a Barcelona hi 

ha la tradició de parlar amb els sectors, intentar arribar a consensos i finalment prendre les 

decisions, procediment que no es va seguir en aquest cas. Entén que haver de rectificar 

excessivament genera una inseguretat que afecta l’activitat econòmica i les inversions, raó per 

la qual es congratula de la rectificació del govern. 

 

Pel que fa a la proposició del Grup Popular, reitera l’abstenció del seu grup perquè, tot i que 

coincideixen en la part de l’enllumenat i que s’ha de dialogar amb el sector abans de prendre 

decisions, els consta que aquest diàleg sí que s’ha produït en el cas del Barcelona Christmas 

Shopping i, per tant, no poden votar a favor d’aquest punt de la proposició. 

 

El Sr. GARGANTÉ lamenta que el govern hagi canviat la seva proposta política per pressions 

dels sectors econòmics. En aquest sentit, i tenint en compte la pobresa i l’exclusió social, no 

comparteix que l’ajuntament hagi d’invertir 800.000 euros en enllumenat per al benefici privat 

d’un sector econòmic. En tot cas, creu que si es considera que aquest enllumenat és tan 

important l’hauria de pagar el sector mateix. Quant als beneficis que reporta la campanya de 

Nadal, admet que el consum genera activitat econòmica i, per tant, creació de llocs de treball, 

però apunta que l’any 2015 el sou de dependent és de 944,86 euros el mes; el d’ajudant de 

dependent, de 795,66; el de caixera, de 832,65, i el d’auxiliar de divuit a vint anys, de 795,66, i 

per a 2016 es preveu una apujada mitjana d’aquests sous d’entre cinc i deu euros. Per tant, estan 

parlant de la creació d’uns llocs de treball que no permeten sortir de la pobresa. Així, doncs, 

recomana a aquells que tenen una visió neoliberal del consum que vagin a treballar a un bar del 

Port Olímpic per quatre euros l’hora, deu hores el dia i sis dies la setmana, i vaticina que 

després d’aquesta experiència canviaran el plantejament que fan sobre creació de segons quins 

llocs de treball. 

 

Finalment, exposa que la visió neoliberal de l’economia implica hiperconsum, no atendre les 

necessitats bàsiques de les persones i dedicar temps i esforços a qüestions que no reverteixen en 

la felicitat. Creu, doncs, que s’hauria de fer un replantejament de la societat de consum i 

analitzar les implicacions que el consumisme té per al planeta i per a la societat mateixa, perquè 

no servirà de res instaurar un Dia del Planeta o un llaç per reivindicar que la felicitat no és tenir 

un telèfon mòbil nou si es continuen fent les mateixes polítiques de creixement econòmic. 

 

Davant l’advertiment de la presidenta que ha exhaurit el temps d’intervenció, diu que no farà 

com la resta de portaveus i deixa l’exposició en aquest punt. 
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El Sr. ORTEGA afirma que la decisió del govern representa un punt d’equilibri entre les 

necessitats d’un segment important del comerç, que considera important que hi hagi enllumenat 

el darrer cap de setmana de novembre, i el sentit comú de la majoria de ciutadans, que vol que 

aquest enllumenat es limiti a les dates properes a les festes. També apunta que s’ha canviat la 

tendència impulsada pel govern anterior, que en quatre anys havia duplicat el consum energètic 

al mateix temps que demanava a la ciutadania que estalviés energia, de manera que el que es 

guanyava en eficiència energètica es perdia amb l’avançament sense fi de la data d’encesa de 

l’enllumenat nadalenc. Així, doncs, explica que amb la mesura que ha pres el govern, i que té el 

suport del sector, hi haurà un estalvi energètic del 13 per cent. 

 

D’altra banda, destaca que s’ha introduït al debat la necessitat de combinar l’enllumenat de 

Nadal amb altres elements, com les activitats de dinamització al carrer, per tal de promoure la 

vinculació entre comerç i les entitats dels barris més enllà del període nadalenc i la 

multicentralitat de Barcelona. En aquest sentit, informa que s’han destinat més de 60.000 euros 

als districtes per potenciar aquestes activitats. 

 

Quant a la campanya de Christmas Shopping, informa que ell mateix i l’equip de Comerç, 

Consum i Mercats es van reunir amb el director i l’equip tècnic de Turisme de Barcelona per tal 

de fer una avaluació de la campanya de l’any anterior i van arribar a la conclusió que es podia 

reduir lleugerament el pressupost per a aquesta campanya sense perjudicar els objectius finals 

de promoció de la ciutat. 

 

Finalment, pel que fa a la comissió de Nadal, aclareix que és una taula tècnica on es tracten 

temes com la mobilitat, la recollida de residus, la seguretat o els punts de connexió elèctrica, i 

no pas un fòrum de discussió política. Creu, doncs, que de cara al futur s’hauria de fer una taula 

tècnica per una banda i un fòrum de discussió política per l’altra. 

 

El Sr. BLASI agraeix les felicitacions per la seva reincorporació recent al consistori i aprofita 

l’avinentesa per felicitar també els regidors que s’hi han incorporat en aquest mandat. A 

continuació, critica que no hi hagi una regidoria de comerç, consum i mercats, tot i que respecta 

la feina que es pugui fer des del comissionat, i remarca que tradicionalment la posició del 

govern la marcaven els regidors i les regidores. 

 

Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, indica que van presentar la proposició el dijous 15 d’octubre 

al matí com a compromís amb el sector del comerç i contra la decisió unilateral del govern, i 

que la rectificació va ser posterior, fruit de la pressió dels afectats i d’alguns grups municipals. 

D’altra banda, recorda que durant el mandat anterior es va reduir el consum energètic per la 

implantació de les noves tecnologies. En tot cas, està segur que podran debatre quin és el 

període ideal per a l’enllumenat nadalenc i que arribaran a un acord perquè s’imposarà el sentit 

comú. A continuació, reivindica que les posicions ideològiques, a part de defensar els 

treballadors dels establiments més grans, haurien de tenir en compte que en el comerç de 

proximitat, que és el majoritari a Barcelona, predominen els negocis familiars i els autònoms. 

Tornant a l’enllumenat, insisteix en la importància de no prendre decisions que afectin els 

esdeveniments que ja estan organitzats perquè s’ha de donar seguretat i lideratge. 

 

Pel que fa a la proposició del Grup Popular, anuncia l’abstenció del seu grup i creu que, en 

qualsevol cas, s’aprovarà per l’abstenció dels altres grups i el vot en contra del grup del govern. 

Quant al Christmas Shopping s’estima més no fer cap comentari perquè els organitzadors 

d’aquest esdeveniment ja han arribat a una entesa, i recorda que el govern anterior va haver 

d’establir uns criteris diferents. Ara bé, discrepa en el plantejament sobre la Taula Tècnica de 
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Nadal, instaurada per l’anterior tinent d’alcalde, Sra. Recasens, de la qual se senten satisfets 

perquè creuen que va funcionar bé. En aquest sentit, entén que aquesta taula, malgrat que sigui 

tècnica, ha de tenir un lideratge polític i també representació del món del comerç. Afegeix que 

no es pot passar la responsabilitat a altres àrees ni permetre que el sector del comerç vagi 

perdent pes específic, tant des del punt de vista del lideratge com del pressupostari. 

 

Finalment, assenyala que ja s’han posat massa traves burocràtiques al comerç, com s’ha vist 

amb el tema de l’enllumenat de Nadal, creu que s’ha de donar confiança i estabilitat al sector, i 

no perdre el temps amb decisions de caire ideològic. 

 

El Sr. SIERRA reitera el posicionament favorable del seu grup a ambdues proposisicions. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera el vot favorable del seu grup a la proposició de Convergència i 

Unió i l’abstenció a la proposició del Partit Popular. 

 

La Sra. BALLARÍN expressa el vot favorable del seu grup a la proposició de Convergència i 

Unió i l’abstenció a la proposició del Partit Popular. 

 

El Sr. GARGANTÉ reitera el vot en contra del seu grup. 

 

El Sr. COLOM anuncia l’abstenció del seu grup pels elements contradictoris que hi ha a les 

proposicions. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix el vot favorable de Ciutadans i lamenta que alguns grups votin més 

en funció de qui presenta la proposició que no pas del contingut. Afegeix que aquesta iniciativa 

pretén donar suport al comerç de proximitat, un comerç que crea ocupació i cohesiona barris, i 

afirma que l’enllumenat nadalenc fomenta el consum. En aquest sentit, indica que les mesures 

econòmiques que s’estan adoptant creen ocupació i fomenten el consum en benefici del comerç 

de proximitat a tot Espanya. D’altra banda, exposa que el 50 % de l’enllumenat de Nadal és 

finançat pels eixos comercials i, per tant, el suport al comerç significa suport a les botigues i no 

pas a qualsevol altre tipus d’establiment. Per aquesta raó, reclama que, un cop aprovada, el 

govern apliqui la proposició, és a dir, que s’ampliï l’enllumenat a altres barris i que es 

mantingui l’horari d’encesa que hi havia l’any anterior. 

 

Quant a la Christmas Shopping, comenta que la informació que tenen és que la reducció del 

pressupost havia estat del 50 %, dada que el comissionat de Comerç desmenteix. I pel que fa a 

la taula tècnica, insisteix que té lògica que depengui de l’Àrea de Comerç i no s’entén que hagi 

passat a Cultura. 

 

Per acabar, reitera l’agraïment pel suport rebut. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi 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. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

12.-  (M1519/1177) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Revisar els objectius de les noves 

línies estratègiques de comerç i consum presentades que contradiuen els objectius del pla 

estratègic comercial per al període 2015-2017. Presentar en el termini d'un mes un pla de 

dinamització comercial per als barris més afectats per la crisis que contingui actuacions 

orientades a modernitzar, enfortir i donar continuïtat al comerç de proximitat. El pla de 

dinamització deu tenir com a objectius bàsics: Modernitzar el comerç local i sensibilitzar en 

relació a la necessitat d'oferir una imatge atractiva del comerç. Millorar la diversitat de l'oferta i 

la qualitat dels serveis de la zona comercial dels diferents barris. Incrementar el nombre de 

visitants a la zona comercial del barri i fidelitzar-los com a clients al teixit comercial de 

proximitat. Reduir l'actual evasió de despesa a altres zones. 

 

La PRESIDENTA recorda que havien acordat tractar conjuntament aquest punt amb el punt 13, 

però a petició del Grup d’Esquerra Republicana decideix que es tractin per separat. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que dies enrere l’equip 

de govern va presentar les línies estratègiques de comerç i consum, un sector que pateix una 

situació greu a conseqüència de la crisi. Esperaven que aquestes noves línies estratègiques 

anessin en la línia de les que s’havien aprovat per al període 2015-2017 i fins i tot que fossin 

més ambicioses, però els ha sorprès que, a part que hi ha algunes mesures que qualifica 

d’estrambòtiques, el pla de xoc per revitalitzar el comerç de proximitat es dota amb només 

150.000 euros alhora que es dóna una subvenció a una organització de comerciants per valor de 

375.000 euros. Presenten, doncs, aquesta proposició perquè consideren que la revitalització del 

comerç als barris més afectats per la crisi és una eina fonamental per dinamitzar els barris i 

crear ocupació. En aquest sentit, assenyala que molts comerços han hagut de tancar com a 

conseqüència de les dificultats econòmiques i de la pressió fiscal, i lamenta que no s’hagi 

aprofitat l’oportunitat que representen les ordenances fiscals per ajudar els comerços petits, els 

quals insisteix que dinamitzen els barris. Així, doncs, considera que la dotació de 150.000 euros 

per a aquest fi és insuficient. 

 

A continuació, demana que es presenti un pla de dinamització comercial als barris més afectats 

per la crisi en el termini d’un mes i, a part d’incrementar les partides corresponents, creuen que 

s’ha de millorar la diversificació de l’oferta, que en algunes zones de la ciutat és obsoleta, com 

es demostra als barris de la Trinitat o Canyelles, on l’ampliació de grans superfícies comercials 

ha deixat molts carrers deserts. D’altra banda, creu que també s’han de fer campanyes per 

incrementar el nombre de visitants d’aquests barris per tal de fidelitzar-los com a clients i 

garantir la revitalització d’aquest teixit comercial. 

 

Com a conclusió, demana que el govern presenti un pla de dinamització amb més contingut i 

sobretot amb una dotació econòmica més generosa. 

 

El Sr. BLASI blasma que s’ignori el pla d’impuls i suport al comerç que es va fer durant el 

mandat anterior, amb un procés participatiu extens a tots els districtes, i critica que el document 

presentat pel govern no hagi comptat amb la participació del Consell de Gremis de Comerç ni 

amb el Fòrum Ciutat i Comerç. Per tant, considera un error proposar l’elaboració d’un altre 

document improvisat. En aquest sentit, demana que es tingui en compte la feina feta, alhora que 

critica el desenvolupament urbanístic d’anys anteriors, que no va contemplar la construcció de 

baixos comercials i va implantar grans superfícies comercials que van acabar erosionant 
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l’entorn. També, destaca el programa «Obert al futur», el qual, a més a més de ser una bona 

eina de formació, fomenta el teixit associatiu. 

 

D’altra banda, qüestiona que la redacció d’un nou pla es pugui fer en un mes, si és que s’han de 

fer grans modificacions, perquè el seu grup no vol més improvisacions. En aquest sentit, torna a 

reivindicar una regidoria de comerç, consum i mercats que doni lideratge polític i destriï entre 

allò que és polític i allò que és tècnic. Finalment, insisteix que cal comptar amb els 

professionals del sector, els quals desitja que continuïn treballant en l’àmbit dels districtes, i que 

no s’oblidi la feina feta per governs anteriors. 

 

Malgrat tot, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA afirma que Esquerra Republicana ha demostrat, des del govern i des de 

l’oposició, el suport al petit comerç, raó per la qual són favorables a les polítiques que 

afavoreixin el comerç de proximitat. Consideren que s’ha d’actuar en aquells barris on el 

comerç de proximitat té més dificultats i recorda que l’informe de conjuntura situa l’activitat 

comercial principal a l’eix mar-muntanya i atribueix l’activitat més feble als barris perifèrics. 

Per això, no entén la presentació de la proposició en un moment en què el govern ha establert 

vint-i-dues accions d’emergència a onze barris de la perifèria, com ara la dinamització de locals 

buits, el llançament de webs comercials, la redacció d’un catàleg de serveis en diversos idiomes 

o les mostres de comerç. Tot i així, està d’acord que el pressupost és minso. 

 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició perquè, tot i compartir la 

necessitat de donar suport al comerç de proximitat, especialment als barris més deprimits, no en 

comparteixen el plantejament. Si bé entén que el document presentat pel govern és una primera 

línia d’actuació, amb mesures poc concretes, poc ambicioses i amb poc pressupost, creu que és 

contradictori demanar un nou pla en el termini d’un mes i alhora fer-ho de manera consensuada 

i amb la participació del sector. Creu, doncs, que el govern està legitimat per impulsar les 

mesures que trobi oportunes, sempre que ho faci de manera consensuada tant amb el sector com 

amb els veïns. 

 

D’altra banda, critica que el govern no apliqui mesures aprovades a la comissió, com ara el 

concurs «Barcelona encén el Nadal», que es va aprovar el mes anterior a iniciativa del seu grup, 

perquè creu que les majories democràtiques s’han de respectar. En aquest cas, afegeix, 

coincidia la majoria de vint-i-set regidors amb la demanda del sector. 

 

Finalment, insisteix que s’abstindran per la impossibilitat de fer tota la feina que es proposa en 

el termini d’un mes, i també perquè es plantegen objectius tancats, quan el govern ha de ser 

lliure per estudiar-los i consensuar-los amb el sector. Malgrat l’abstenció, reitera el suport del 

seu grup al comerç de proximitat. 

 

El Sr. MULLERAS està d’acord en termes generals amb la proposició, però creu que per 

comptes de revisar algunes mesures el que caldria és rectificar-les perquè s’estan fent coses 

malament, que perjudiquen el comerç de la ciutat, i en posa com a exemple l’enllumenat de 

Nadal. 
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Quant al pla de dinamització, comenta que la modernització, la promoció de la diversitat de 

l’oferta, l’increment de visitants o la fidelització de clients són objectius que ja contempla el pla 

de comerç en vigor i, si bé el Grup Popular els comparteix, entén que s’ha d’anar més enllà i 

aplicar mesures transversals per evitar la venda il·legal i la competència deslleial, mesures 

urbanístiques o disminuir la pressió fiscal i les traves burocràtiques als comerciants. 

 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot en contra del seu grup. 

 

El Sr. ORTEGA manifesta que el govern està disposat a facilitar tota la informació relativa als 

plans que impulsa. En aquest sentit, exposa que les línies que han presentat no contravenen els 

objectius del pla estratègic, sinó que en potencien algunes que estaven oblidades i les 

interpreten segons el mandat democràtic que tenen. A més a més, entén que les mesures que es 

demanen en la proposició el govern ja les està impulsant, com també fa amb altres projectes 

transversals per donar suport al comerç petit i mitjà i a les persones més necessitades. Anuncia, 

doncs, que el pla de xoc incorporarà tots els elements que s’han comentat i alguns altres, motiu 

pel qual creu que poden arribar a un acord. 

 

A continuació, exposa que el govern ha parlat amb les associacions de comerciants i amb els 

districtes i, a partir de l’experiència dels territoris, han presentat un conjunt de propostes 

realistes i les han dotades amb els fons necessaris, cosa que afirma que no s’havia fet en el 

mandat anterior. 

 

Com a conclusió, confirma que es tracta d’un primer pas, que aquesta qüestió es continuarà 

treballant durant tota la legislatura i que serà una prioritat del proper Programa d’actuació 

municipal. També està d’acord que aquestes actuacions s’han de fer amb diàleg amb el territori 

per assegurar-ne la màxima efectivitat. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans i agraeix el suport dels grups de 

Convergència i Unió, Partit Popular i Barcelona en Comú. Adreçant-se al Sr. Ortega, li comenta 

que les organitzacions de comerciants no consideren que el diàleg hagi estat fluid i per aquesta 

raó el govern s’ha vist obligat a rectificar algunes decisions. Tot i així, creu que hi ha prou 

sintonia entre els grups municipals per donar suport al comerç de proximitat i recuperar el teixit 

comercial als barris. 

 

El Sr. COLOM assegura que han treballat activament perquè hi hagi diàleg. En aquest sentit, 

informa que des de l’inici del mandat s’han fet setanta-cinc reunions amb diferents associacions 

de comerciants, i que el govern ha impulsat una gran quantitat de projectes útils per al dia a dia 

del comerç de la ciutat. Per acabar, manifesta que el govern continuarà en aquesta línia. 

 

El Sr. BLASI insisteix que hi ha vigent un pla d’impuls i suport al comerç per al període 2013-

2016, que qualifica de fantàstic. Creu que se’n poden reforçar algunes línies, però que no es pot 

perdre lideratge, com creu que passa quan en nom del govern intervé el comissionat i no pas el 

regidor de Comerç, Consum i Mercats. 
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Pel que fa a la campanya de Nadal, ressalta l’increment pressupostari que hi va haver el mandat 

anterior en comparació amb els mandats precedents, com també l’elaboració d’un document 

amb indicadors i amb pressupost. D’altra banda, recorda que el cap de setmana següent s’ha de 

celebrar una fira d’economia solidària al recinte de la Fabra i Coats, i que el govern anterior va 

signar un conveni per tal que aquesta fira es consolidi a la ciutat de Barcelona, cosa que 

demostra que sí que es feien polítiques transversals, globals, i no ideològiques o sectàries. 
 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila 

expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció 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 ERC: 

 

13.-  (M1519/1153) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

promoure el comerç de proximitat de manera continuada durant tot l'any -més enllà de les 

campanyes puntuals- i utilitzar els mitjans de comunicació municipals per tal de dur a terme 

aquest objectiu. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el comerç de proximitat, que representa el 12 % del PIB de la 

ciutat, consta de 16,225 empreses i genera 143.319 llocs de treball, el 14,6 % dels treballadors 

de la ciutat, no solament és un dels principals motors econòmics de Barcelona, sinó que sense 

ell la ciutat seria menys compacta, menys cohesionada i tindria un espai públic de menys 

qualitat, perquè el comerç dóna vida als barris, els fa més nets, vius, il·luminats i segurs. Creu 

que Barcelona deu ser una de les ciutats europees amb més comerç de proximitat i afirma que 

això no es pot perdre. Per aquestes raons, assenyala que cal que l’ajuntament els doni suport 

perquè no es tanquin botigues. 

 

Tot seguit, indica que el suport al comerç no s’ha de limitar a campanyes puntuals una 

determinada època de l’any, sinó que s’ha d’afavorir la difusió del comerç de proximitat per 

donar a conèixer el teixit comercial de la ciutat per tal que els veïns facin les compres a les 

botigues dels seus barris atès que aquestes donen un servei que no poden donar les grans 

superfícies. Suggereix, doncs, que s’utilitzin els mitjans de comunicació, el Web de 

l’ajuntament i campanyes de publicitat per arribar a tots els barcelonins i barcelonines. Admet 

que no correspon a la comissió definir el format d’aquestes campanyes perquè l’ajuntament ja 

disposa de professionals de gran vàlua, però insisteix que s’ha de fer aquesta aposta pel comerç. 

 

Finalment, creu que, amb la finalització del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona, és un 

bon moment per repensar estratègies i definir noves mesures de suport en aquest àmbit. 

 

El Sr. BLASI anuncia el vot favorable del seu grup a la iniciativa. En aquest sentit, recorda que 

el pla actual té vigència fins al 2016 i que els programes es poden prorrogar i complementar. 

Reivindica, doncs, que aquesta feina es faci conjuntament entre tots els grups municipals i el 

sector. En aquest sentit, comenta que la campanya de Nadal és un bon exemple de com es 

poden utilitzar els mitjans de comunicació, amb la col·laboració del sector, per fomentar el 

comerç de proximitat. Tanmateix, esmenta altres eines, com les targetes de fidelització o la 

complementarietat dels mercats municipals. Entén, doncs, que es tracta de sumar. 
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A continuació, admet que ha reivindicat amb duresa la creació d’una regidoria de comerç, 

malgrat que creu que el Sr. Ortega és un bon professional, però es reafirma en la necessitat que 

treballin tots plegats en favor del comerç de proximitat i, en aquest sentit, creu que no val la 

pena trencar els models anteriors i que, malgrat errors puntuals, s’ha de mantenir el compromís 

amb aquest sector. D’altra banda, creu que s’ha d’educar el consumidor, però sense oblidar que 

com a tal també té drets. 

 

Finalment, reitera que el comerç de proximitat té un paper fonamental en la cohesió social i per 

aquesta raó afirma que, tal com van fer durant el mandat anterior, el seu grup col·laborarà amb 

els altres i amb el teixit comercial de Barcelona per sumar esforços. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable a la 

proposició d’Esquerra Republicana perquè entén que es podria haver subsumit en la del seu 

grup, tot i que no hi confia gaire vista la dotació econòmica insuficient amb què el govern ha 

dotat la campanya de Nadal. Així, doncs, creu que els propers pressupostos poden ser una bona 

oportunitat per incrementar aquesta partida per tal de garantir les campanyes de dinamització, 

promoció i modernització del comerç de proximitat, amb l’objectiu de crear llocs de treballs i 

petites empreses per combatre la desertització que la crisi ha provocat a molts barris. En la 

mateixa línia, creu que s’ha perdut l’oportunitat de fer servir les ordenances per llevar pressió 

fiscal a molts establiments que tenen dificultats i garantir que el comerç de proximitat sigui una 

realitat. 

 

Tot seguit, espera que els mitjans de comunicació puguin difondre aquestes campanyes de 

promoció, però lamenta que, a causa de la deixadesa del govern, Heron City pugui fer una 

ampliació dels usos comercials, aprovada per silenci administratiu. Remarca que, com a prova 

de l’esperit depredador de les grans superfícies, només cal veure com ha desaparegut el comerç 

de proximitat als carrers del voltant d’aquesta instal·lació. 

 

Finalment, reitera el suport del seu grup a la proposició i espera que la recuperació dels 

comerços de proximitat en els barris amb més dificultats sigui una realitat. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup perquè comparteix la necessitat que 

el govern promogui el comerç de proximitat durant tot l’any. Creu que s’han de prendre 

mesures estructurals, sistemàtiques i transversals, i assenyala que ja s’han implementat 

programes importants en aquest sentit, però que probablement s’han d’ampliar i se’n poden fer 

de nous. També es mostra d’acord a utilitzar els mitjans de comunicació i, en aquest sentit, 

planteja la necessitat d’impulsar els mitjans municipals per comunicar a la ciutadania les 

mesures que es van prenent, i posa com a exemple el procés consultiu sobre horaris comercials, 

en el qual potser no s’ha fet prou èmfasi. En tot cas, creu que hi ha moltes mesures de suport al 

comerç, com les polítiques de renovació dels mercats municipals, l’assessorament als nous 

emprenedors o el suport als eixos comercials, i que cal potenciar-les i donar-los publicitat. 

 

Reitera, doncs, el suport del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable del seu grup, tot i que creu que només amb 

publicitat no es canviaran els hàbits de consum ni es millorarà l’oferta. A tall d’exemple, 

esmenta el Portal de l’Àngel, el qual, tot hi haver-hi molt d’enllumenat, és el carrer més car de 

Barcelona i sols hi queden dues botigues de proximitat: la rellotgeria Colomer i la torroneria i 
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orxateria Planelles Donat, o el Poble Nou, on hi ha una empresa que té tres grans supermercats, 

un dels quals damunt del mercat municipal. 

 

Seguidament, comenta que al Principat de Catalunya entre 2008 i 2012 el comerç de proximitat 

ha perdut 46.300 llocs de treball pel tancament de 3.404 establiments i a les ciutats cada vegada 

hi ha més franquícies, que a l’Estat espanyol representen el 15 % del comerç minorista, i que 

converteixen els carrers en impersonals. Aquests tipus d’empreses, afegeix, han traslladat els 

centres de producció a l’estranger i sotmeten els treballadors d’altres països a condicions 

laborals infrahumanes, mentre que aquí el petit comerç no para de recular. Així, continua, 

l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, patronal que agrupa Alcampo, el 

Corte Inglés, FNAC, Carrefour, Ikea, Eroski o Leroy Merlin, acaben d’imposar un conveni als 

230.000 treballadors que ocupen en el qual s’equipara el diumenge a qualsevol dia laborable i 

s’obliga a treballar en diumenge aquells treballadors que n’estaven exempts per motius 

familiars, mesura que dificulta encara més la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

en un sector on la majoria de treballadors són dones. 

 

D’altra banda, assegura que la liberalització dels horaris comercials i les grans superfícies són el 

càncer del comerç de proximitat i en són una antítesi total. Per aquesta raó, considera que la 

defensa del petit comerç no s’ha de limitar a regular horaris, sinó que passa per promoure el 

cooperativisme de consum, articulat al voltant d’una estructura d’economia social bastida també 

mitjançant cooperatives de treball i de crèdit. 

 

Finalment, entén que el comerç de proximitat ha de servir per preservar l’espai públic, 

especialment els centres històrics de Barcelona, garantir una distribució comercial equilibrada 

arreu del terme municipal i també combatre l’expansió viral de les franquícies. Conclou, doncs, 

que s’han de consolidar tant el comerç de proximitat com la producció autocentrada. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable a proposició i comunica que la defensa de la seva 

posició la farà el Sr. Ortega. 

 

El Sr. ORTEGA agraeix a la Sra. Capdevila que hagi presentat la proposta. El seu grup entén 

que s’han de fer servir tots els mecanismes disponibles per defensar el comerç de proximitat, els 

de comunicació però també els de formació, tecnològics, planificació o producció. Així, doncs, 

afirma que a més de desenvolupar mecanismes a través del Web de Comerç, Twitter o Youtube, 

s’ha de fer un pas endavant. En aquest sentit, informa que el govern està fent un pla de 

comunicació a l’entorn del comerç per tal de millorar la vinculació entre el ciutadà, el producte 

i el comerç de proximitat, element que considera bàsic per assegurar el futur d’un sector que 

tots estan d’acord que és l’eix vertebrador fonamental de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix el suport de tots els grups perquè la proposició es podrà aprovar 

per unanimitat. Pel que fa al Portal de l’Àngel, es mostra d’acord amb el Sr. Garganté que fa 

mal al cor que només hi quedin dues botigues històriques i assenyala que presenten la 

proposició justament per evitar aquestes situacions. Per això, creu que s’ha de parlar de comerç 

durant tot l’any i no solament durant la campanya de Nadal i que s’ha de conscienciar la 

ciutadania dels avantatges de comprar a les botigues properes, amb el que suposa d’estalvi en 

temps, transport i contaminació. Pensa, doncs, que el govern de la ciutat té l’obligació de posar-

se a treballar en aquesta línia a partir de l’endemà mateix de l’aprovació d’aquesta resolució. 
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El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejías 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. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/1158) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Crear una Comissió integrada per 

tots els grups municipal per fer un seguiment de la revisió cadastral anunciada pel Govern per 

tal de garantir que el 2017 no es produeixin increments desproporcionats dels valors cadastrals i 

que les quotes no s'incrementin. 2. Que la nova ponència de valors cadastrals de la ciutat de 

Barcelona sigui aprovada pel Plenari del Consell Municipal. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el valor cadastral és la base imposable de l’IBI i s’utilitza per 

quantificar diferents tributs locals. Assenyala, doncs, que van rebre amb sorpresa l’anunci del 

govern, el 31 de juliol, de la decisió de revisar el cadastre de manera unilateral, tot i que admet 

que han passat deu anys de la darrera revisió i que l’ajuntament està legitimat a fer-la. Recorda 

que la darrera revisió es va fer de manera consensuada amb tots els grups polítics i que es van 

buscar mesures per atenuar la possible apujada del rebut de l’IBI i fins i tot es va negociar amb 

el Govern de l’Estat una modificació de la Llei d’hisendes locals per establir uns topalls, que és 

el que permet la progressivitat d’aquest impost. Així, doncs, considera que una decisió que 

afecta 900.000 immobles de la ciutat i que afecta la principal font de recaptació del consistori 

s’ha de prendre amb més diàleg i amb més consens. 

 

Tot seguit, afirma que, sense voler ser alarmistes, una revisió cadastral pot tenir efectes 

importants perquè el valor cadastral està relacionat amb el valor de mercat, i aquest des de l’any 

2002 ha tingut increments notables a tota la ciutat menys als districtes d’Horta-Guinardó, Nou 

Barris i Sant Andreu, i posa com a exemples l’increment del 118 % a Sant Martí, el 134 % a 

Sarrià o el 100 % a l’Eixample. Reitera, doncs, que es tracta d’una decisió important i que no es 

pot prendre sense ser compartida pels grups de l’oposició, raó per la qual exigeix la màxima 

transparència i responsabilitat del govern. 

 

Finalment, demana la creació d’una comissió on els grups polítics puguin fer un seguiment dels 

treballs i per evitar uns increments desproporcionats dels impostos, i que la ponència de valors 

sigui aprovada pel plenari del Consell Municipal. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el suport del seu grup a la proposició. A continuació explica que 

va preguntar a la Junta Rectora de l’Institut Municipal d’Hisenda com s’efectuaria aquesta 

revisió cadastral i li van respondre que a la segona quinzena del mes de juny de 2016 es farien 

les notificacions, al voltant d’un 50 % per via telemàtica i la resta mitjançant acusament de 

rebut. Aquest procediment li genera dubtes i per tant reclama poder conèixer els detalls 

d’aquesta revisió perquè insisteix que es tracta d’un dels impostos més importants i que afecta 

la majoria de ciutadans. També demana informació sobre la negociació amb l’Estat, que és qui 

té les competències per fer la revisió cadastral, i pregunta com hi col·laborarà l’Ajuntament de 

Barcelona, com es consolidaran les notificacions, com es garantirà el dret a fer al·legacions i 

quina serà la política de topalls i de rebaixes dels tipus impositius per tal de mitigar l’impacte 

econòmic que una revisió del cadastre pot tenir en l’IBI. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició del Grup Socialista, perquè 

la veuen com una declaració de bones intencions, per les implicacions que pot tenir la revisió 

cadastral en l’IBI i també per la transparència, atès que aquesta qüestió és competència de 

l’Estat espanyol. 

 

La Sra. CAPDEVILA entén que la proposició facilita que els grups municipals puguin fer un 

seguiment del procés de revisió cadastral i, per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

D’altra banda, entén que els valors cadastrals s’han de revisar periòdicament i recorda que fa 

tretze anys des de la darrera actualització, fet que obliga per llei a aplicar un augment del 10 % 

sobre aquells valors. També creu que s’han de preveure amb temps els efectes que aquesta 

revisió tindrà en el rebut de l’IBI que els ciutadans hauran de pagar el 2017. Apunta, doncs, que 

l’eina que pot permetre actuar contra els efectes regressius d’aquesta revisió són les ordenances 

fiscals de 2017. Per tant, valora positivament la proposició per tal que els grups municipals 

puguin fer un seguiment de la revisió i anticipar-se als efectes que pugui tenir. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el seu grup és contrari a fer aquesta revisió cadastral perquè no 

es refien del govern municipal i, encara que diguin que congelaran els impostos, no s’ho creuen. 

Opina, doncs, que la revisió farà que els ciutadans i els comerços acabin pagant més impostos, 

quan creu que s’hauria de reduir la pressió fiscal. A més a més, creu que també s’hauria de 

valorar la qüestió de la competència per fer aquesta revisió, però, en cas que això fos factible, 

reitera que no hauria de provocar cap increment dels impostos. 

 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup perquè, tot i que estarien disposats a formar part de 

la comissió i que estan d’acord en alguns aspectes de la proposició, n’hi ha d’altres dels quals 

discrepen. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot contrari del seu grup. Respecte a la intervenció del Sr. 

Mulleras, diu que li recorda el primer ministre d’Habitatge de Franco, Luis Arrese, que va dir: 

«Primero la vivienda y después el urbanismo», i també la dita: «Queremos un país de 

propietarios y no de proletarios.» 

 

D’altra banda, reitera que des de 2002 no s’ha fet la revisió del cadastre i, per tant, aquesta 

revisió s’ha de fer, sobretot tenint en compte que l’IBI és la principal font de recaptació de 

l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, entén que és una qüestió merament tècnica i que el 

govern ha de fer aquesta revisió tenint en compte els paràmetres tècnics. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que la revisió del valor cadastral està contemplada en el Reial 

decret 1/2004, de 5 de març, aprovat pel Partit Popular. Entén, doncs, la posició del Grup 

Popular com una contradicció. El govern planteja que es faci aquesta revisió perquè actualment 

s’aplica una actualització del valor cadastral de manera lineal, amb un increment del 10 %, cosa 

que té un impacte regressiu per a les rendes més febles. Adreçant-se al Sr. Mulleras, ironitza 

que no es deu refiar de la direcció que el Partit Popular pot donar a la revisió perquè reitera que 

aquesta qüestió és competència del Govern de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona no pot tenir 

cap incidència en els valors resultants de la revisió. En aquest sentit, atès que la participació que 

pot tenir-hi l’ajuntament es limita a l’emissió d’un informe no vinculant i, per tant, la proposta 

d’una ponència de valors cadastrals aprovada pel plenari del Consell Municipal és inviable 

perquè aquests valors els ha d’aprovar la Direcció General del Cadastre. 
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A continuació, afegeix que l’objectiu és recaptar amb una voluntat redistributiva i creu que la 

revisió cadastral ho pot permetre i afavorirà les zones de la ciutat on hi ha les famílies més 

castigades per la crisi, tot i que són conscients que també poden produir-se desajustos. En 

aquest cas, diu que a les properes ordenances fiscals discutiran quines bonificacions, quins 

topalls i quins tipus es poden establir a l’IBI per evitar els efectes negatius. 

 

Adreçant-se a la Sra. Ballarín, li diu que acaba de reconèixer que la progressivitat de l’IBI 

depèn de la modificació de la Llei d’hisendes locals, que és d’àmbit estatal, i per aquesta raó el 

govern municipal està negociant amb el Govern de l’Estat per intentar modificar aquesta llei. 

En tot cas, però, el que sí que pot fer l’Ajuntament de Barcelona es establir les bonificacions, 

els topalls i els tipus impositius i insisteix que la revisió cadastral tindrà un efecte redistributiu 

important i allà on es produeixen efectes no desitjats intervindran amb les mesures que ha 

anunciat. 

 

Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup perquè no es pot fer la comissió que se’ls 

demana. 

 

La Sra. BALLARÍN constata que la proposició s’aprovarà però que, tot i així, el govern negarà 

als grups la possibilitat de tenir la informació. 

 

El Sr. MULLERAS  diu que qui demana la revisió cadastral és l’ajuntament, tot i que no sap si 

ho han fet formalment o no, i, per tant, creu que no és pertinent parlar de disposicions 

legislatives d’altres àmbits perquè es tracta d’un tema eminentment municipal. D’altra banda, 

assenyala que davant d’un increment del valor cadastral es pot abaixar el tipus impositiu per tal 

que no tingui efecte en la quota de l’IBI que ha de pagar el ciutadà, com han fet en algunes 

ciutats d’Espanya, o aplicar una revalorització, tal com ha fet Barcelona. Entén, doncs, que hi 

ha mecanismes per poder actuar des de l’ajuntament, però insisteix que no es refien del govern 

ni de la petició de revisió cadastral que ha fet. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens 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 l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/1173) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern municipal a 

rectificar la política comercial en relació al Nadal 2015 a Barcelona, continuant i, si s'escau 

ampliant, amb les polítiques de recolzament al comerç de la ciutat que s'aplicaven fins al 

moment, prenent entre d'altres, les següents decisions de manera immediata: - Que l'enllumenat 

de Nadal es pugui gaudir a la nostre ciutat durant els darrers dies de novembre, concretant una 

data de consens amb el sector, mantenint com a mínim el nombre d'hores actual i ampliant a 

altres eixos comercials de la ciutat. - Mantenir els ajuts econòmics que es donaven des de 

l'Ajuntament de Barcelona durant els anys anteriors a la campanya "Christmas Shopping", per a 

la promoció econòmica del comerç de Barcelona durant la campanya nadalenca. - Que la 

Comissió de Nadal que inclou el sector del comerç i l'Ajuntament per a preparar les campanyes 

comercials de Nadal incorpori a tot el sector de comerç afectat i torni a dependre de l'Àrea de 

Comerç de l'Ajuntament de Barcelona. 
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Tractat conjuntament amb el punt 11 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa l'abstenció 

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa 

l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció 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 CUP: 

 

16.-  (M1519/1137) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda per l'any 2016: Que en l'elaboració 

dels pressupostos es prevegi una partida pressupostaria suficient per incentivar l'ús del transport 

públic fent possible l'extensió d'abonaments gratuïts per als i les aturades apuntades a les 

Oficines de Treball de la Generalitat (OTG), els i les joves fins als 18 anys, els i les pensionistes 

(tots i totes elles empadronats i empadronades a Barcelona) així com reduir el preu de tots els 

títols de transport públic un 25% a la primera corona. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que, amb l’excepció de 2015, cada any les classes populars reben la 

notícia de l’increment de les tarifes del transport públic, increment que a vegades alguns grups 

de l’oposició qualifiquen d’estratosfèrics però, un cop al govern, els continuen aplicant. Així, 

destaca que entre 2004 i 2013 les tarifes es van apujar un 63 % i l’any 2014 un 5,1 %, quan 

l’IPC interanual era del 0,3 %. Afegeix que tothom és conscient d’aquests increments i que 

només cal parlar amb qualsevol usuari del transport públic per fer-se’n una idea. Les apujades 

de preu, continua, han provocat mobilitzacions, ocupacions del transport públic, colades 

massives o accions directes per exigir una rebaixa dels preus, que entén que seria una bona 

mesura per bonificar les classes populars. Recorda que, segurament a causa de les 

mobilitzacions de la plataforma Stop Pujades Transport, els grups de Convergència i Unió i 

PSC van pactar una partida als pressupostos de 2015 per tal que aquest any la T-10 reduís el 

preu en un 3,4 % o per ampliar els beneficiaris de la Targeta Rosa. També recorda una resolució 

del Parlament de Catalunya que instava l’ATM a retornar als preus de 2013, resolució que 

l’ATM es va negar a complir. 

 

Entén, doncs, que l’elaboració dels pressupostos és un bon moment per canviar aquesta 

tendència i, per tant, la proposició demana que es prevegi una partida pressupostària suficient 

per incentivar l’ús del transport públic mitjançant abonaments gratuïts per a diversos col·lectius 

i reduir el preu de la resta de títols un 25 % a la primera corona. Remarca que durant els anys en 

què el preu del transport públic s’ha encarit un 63 % el poder adquisitiu de la gent de Barcelona 

s’ha reduït. 

 

El Sr. BLASI pregunta al Sr. Garganté, atesa la seva experiència en el sector i en l’àmbit de 

TMB, si ha fet una avaluació de quin podria ser el cost de la proposta, perquè tots voldrien 

reduir el preu del transport públic, però destaca que hi ha un deute que la Generalitat de 

Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona s’han compromès a 

pagar, i que les aportacions de l’Estat per aquest concepte s’han anat reduint. Per tant, insisteix 

que s’hauria de quantificar el cost d’aquesta mesura, que hauria de recaure sobre l’ajuntament. 

D’altra banda, indica que ja hi ha tarifes socials i títols bonificats, alguns dels quals són gratuïts. 

Entén, doncs, que tothom està disposat a fer sacrificis, però considera que també s’ha de 

garantir la continuïtat del transport públic. 
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El Sr. SIERRA recomana a la CUP, encara que sigui una organització antisistema i que estigui 

en contra de les institucions, que siguin propositius i s’adonin d’on són. Tot seguit, explica que 

han ofert una transacció consistent a eliminar la reducció del preu de tots els títols de transport 

públic un 25% a la primera corona perquè considera que aquesta mesura no és viable 

econòmicament ja que el transport públic és molt deficitari i s’hauria d’autofinançar en un 50 

%. Tanmateix, indica que el seu grup estaria d’acord que hi hagués uns títols gratuïts per a 

aturats perquè hi ha persones que han quedat aïllades als barris perifèrics i literalment no tenen 

diners per pagar un autobús i anar al centre de Barcelona, i també estaria d’acord a fer un 

descompte o una gratuïtat per a joves i gent gran. 

 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup i reitera la recomanació a la CUP que 

siguin propositius per intentar que s’aprovin les polítiques que proposen. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la mobilitat és un dret bàsic dels ciutadans i ciutadanes, 

especialment en l’actual context de crisi econòmica i malauradament els darrers anys s’ha 

produït un increment continuat de les tarifes, quan hauria estat més just que es congelessin o 

que només augmentessin en proporció a l’IPC, de tal manera que Barcelona s’ha convertit en 

una de les ciutats on els usuaris fan una aportació major al finançament del transport públic, 

amb un 47 %. Tanmateix, apunta que la causa d’aquesta situació és la reducció de les 

aportacions de l’Estat d’un 37 % entre 2011 i 2014, fet que ha obligat que la Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona a augmentar les seves aportacions, i destaca que el dèficit acumulat 

és de 546 milions d’euros. Assegura que els agradaria que les tarifes del transport públic fossin 

més baixes i adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables, però no està d’acord 

en una reducció lineal, de manera que li sembla bé que un pensionista que cobra 2.200 euros el 

mes hagi de pagar el preu del bitllet però que un que en cobra 600 el tingui gratuït. En segon 

lloc, creu que no és realista plantejar reduccions d’aquesta magnitud i indica el desconeixement 

que té la CUP de les implicacions que aquesta mesura tindria en el pressupost municipal. 

Finalment, creu que la posada en marxa de la T-Mobilitat, que s’hauria de consensuar amb tots 

els grups polítics, serà una bona oportunitat per repensar la tarifació social del transport públic i 

ajustar-la a les necessitats dels col·lectius més desafavorits. 

 

Per aquestes raons, anuncia el vot en contra del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN comparteix la necessitat de potenciar l’ús del transport públic i fer-lo més 

accessible, especialment per als col·lectius més desafavorits. En aquest sentit, recorda l’acord 

entre PSC i Convergència i Unió l’any anterior que va permetre reduir un 3,4 % el preu de la T-

10, incrementar en més de 137.000 els beneficiaris de la targeta Rosa i en 16.000 els 

beneficiaris de la targeta gratuïta. Entén, doncs, que el transport públic és un tema sensible i per 

aquesta raó el porten al programa electoral com una mesura destacada, perquè la mobilitat és un 

dret cada cop més vulnerable. 

 

Anuncia, doncs, l’abstenció del seu grup a aquesta iniciativa perquè en comparteixen l’esperit 

però creuen que s’ha de tenir en compte el marc pressupostari. Així, han calculat que per al 

2016 aquesta mesura podria suposar un increment d’aproximadament 120 milions d’euros en la 

despesa corrent de l’ajuntament. Per això, considera que caldria analitzar amb molta cura si es 

pot assumir aquesta despesa i, en tot cas, hauria de formar part de la negociació del pressupost 

del proper exercici. A més a més, caldria analitzar si el cost d’aquestes mesures l’hauria 

d’assumir l’Ajuntament de Barcelona o l’Autoritat Metropolitana del Transport, sense oblidar el 

deute acumulat que té el transport públic de Barcelona. 
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Finalment, considera que s’ha de garantir la sostenibilitat del sistema i, ironitza, també dels 

antisistema, i reitera que el seu grup s’abstindrà perquè coincideixen en l’esperit de la 

proposició però no en la concreció. 

 

El Sr. MULLERAS en primer lloc pregunta al grup proposant com quantifiquen 

econòmicament el cost d’aquestes mesures i quantes persones se’n beneficiarien. D’altra banda, 

els sorprèn que la CUP proposi ampliar la gratuïtat fins als 18 anys quan al ple de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona van votar en contra una proposta del Partit Popular per ampliar-la 

fins als 16 anys. D’altra banda, entén que les mesures de tarifació social s’haurien de plantejar a 

través de la Taula Social, i remarca que en aquests moments aquesta tarifació ja representa el 22 

% dels viatges en transport públic. El Partit Popular, doncs, dóna suport a la millora de la 

tarifació social, però de forma racional, sense posar en perill la sostenibilitat del transport públic 

i sense fer créixer el deute de forma desproporcionada. 

 

Finalment, anuncia que decidirà el seu posicionament en funció de si hi ha algun estudi 

econòmic que quantifiqui el cost de la proposta. 

 

La Sra. VIDAL està d’acord que en els pressupostos es prevegi una partida pressupostària per al 

transport públic i estudiar-ne la gratuïtat per a alguns col·lectius, perquè volen incentivar-ne 

l’ús. Tanmateix, indica que sense una avaluació econòmica de les mesures no es pot garantir si 

la despesa és assumible per a l’ajuntament. A més a més, creu que aquesta despesa no l’ha 

d’assumir l’ajuntament tot sol i recorda que tant l’Estat com la Generalitat els darrers anys han 

reduït l’aportació que feien al transport públic. Per tant, rebutja que l’ajuntament hagi de fer de 

banc de la Generalitat i de l’Estat perquè aquesta no és la seva funció. 

 

En segon lloc, apunta que l’àmbit competencial on s’han de dirimir aquestes qüestions és 

l’ATM, òrgan que encara no s’ha reunit, i informa que precisament estan negociant amb la 

Generalitat que el convoqui per poder-hi discutir les propostes de tots i de totes. 

 

En tercer lloc, indica que la Llei de finançament del transport públic estableix eines per garantir 

el dret a la mobilitat i, com a tal dret, és un servei públic i no es pot dir que sigui deficitari. Per 

tant, entén que, com tots els serveis públics, s’ha de finançar via pressupostos i creu que no s’hi 

han de destinar partides fora d’aquest marc. 

 

El Sr. GARGANTÉ aclareix que la proposició és una declaració d’intencions i no esperaven 

cap tipus de suport perquè ja saben que tothom té bones intencions però ningú està disposat a 

rebaixar el preu del transport de manera mínimament digna. 

 

Pel que fa a la quantificació del cost de la mesura, assenyala que Tallinn, la capital d’Estònia, 

una ciutat de 400.000 persones, té transport gratuït per a tots els seus veïns i veïnes. 

 

D’altra banda, admet que la CUP és antisistema perquè el sistema capitalista és el que diu que 

s’hagi de pagar i repagar el transport públic, el qual recorda que s’ha incrementat un 63 % els 

darrers anys, perquè en altres serveis públics aquest repagament no és plantejable. 

 

Finalment, afirma que era la seva obligació portar aquest debat a la comissió i estaran satisfets 

si en els propers pressupostos hi ha una partida per rebaixar el preu del transport públic. 
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El Sr. BLASI constata que la CUP presenta la proposició sense esperar rebre suports, que una 

cosa és la voluntat i una altra la factibilitat, i que cal tenir en compte el cost tant per a l’usuari 

com per a les administracions que presten el servei. En qualsevol cas, trasllada al govern el 

repte de negociar les revisions de les tarifes socials. 

 

A continuació, reconeix que la Sra. Vidal ha fet una gran exposició però destaca l’esforç que ha 

fet la Generalitat, que el 2008 va fer una aportació de 193,7 milions d’euros, entre 2011 i 2014 

de 280 milions per any i el 2015 de 289 milions, mentre que l’aportació de l’Estat s’ha reduït 

per sota dels 100 milions anuals. L’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona, afegeix, 

també fan les aportacions que els correspon i caldria veure a qui pertoca assumir el cost 

addicional que representaria la implementació d’aquestes mesures, la qual s’hauria de fer tenint 

en compte del Pla 2014-2031 de refinançament del deute, que, com s’ha dit, puja a 546 milions 

d’euros. Adverteix, doncs, que a vegades fer una rebaixa de preus podria tenir implicacions 

antisocials. 

 

El Sr. MULLERAS creu que no es pot comparar una ciutat de 400.000 habitants com Tallinn 

amb Barcelona, l’àrea metropolitana de la qual en té més de 3 milions i mig. D’altra banda, 

constata que darrere la proposta no hi ha un estudi de l’impacte que suposaria la seva 

implementació. Finalment, recorda que el Partit Popular va presentar una proposta per ampliar 

la gratuïtat de la T-12 als setze anys i per tant, malgrat que la CUP hi va votar en contra, estan 

d’acord a rebaixar les tarifes però creuen que s’ha de fer amb més rigor, raó per la qual anuncia 

l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. VIDAL reitera que tant l’Estat com la Generalitat han reduït les aportacions al transport 

públic de Barcelona i que l’ajuntament no ho pot cobrir tot. Finalment, malgrat que no poden 

votar a favor de la proposta, espera que s’arribi a un acord per introduir partides importants als 

pressupostos per tal de reduir substancialment el cost del transport públic i establir unes tarifes 

socials clarament millors. 

 

La Sra. Vidal expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el 

vot contrari d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/1149) Demanem conèixer l'import dels ingressos de l'Ajuntament de Barcelona per les 

transferències de l'impost sobre les Estades en Establiments Turístics de la Generalitat de 

Catalunya des de juny de 2015, i el llistat de projectes que s'estan finançant gràcies a les 

transferències d'aquest impost. 

 

La Sra. RECASENS llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec i informa que des del juny de 2015 l’ajuntament ha rebut una 

transferència de la Generalitat, corresponent al període de gener a març, per un import 

d’1.373.541,49 euros, i indica que, d’acord amb els acords de la Comissió de Govern del 
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mandat anterior, el 50 % d’aquesta quantitat es transferirà a Turisme de Barcelona i la resta 

s’aplicarà a projectes de la ciutat, dels quals informarà quan la Comissió de Govern els hagi 

d’aprovar. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si el nou govern encara no ha aprovat cap projecte que es pugui 

finançar amb aquest 50 %. 

 

El Sr. COLOM respon que no. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

18.-  (M1519/1179) Que el Govern municipal presenti un informe indicant quins objectius de creació 

d'ocupació té per als propers quatre anys incloent: - Sectors econòmics preferents en la 

reactivació de l'ocupació. - Mesures de suport als col·lectius de treballadors per franges d'edat. 

 

El Sr. SIERRA exposa que el seu grup està alarmat per les dades d’ocupació dels joves, dels 

majors de quaranta-cinc anys i dels aturats de llarga durada, i per aquesta raó formulen el prec. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec i es compromet a fer l’informe que es demana, si bé indica que 

quan van presentar els nous plans d’ocupació ja es van anunciar noves mesures, que en aquest 

moment s’estan consensuant amb els diferents agents econòmics, amb l’objectiu d’establir un 

nou model de desenvolupament econòmic i, per tant, d’ocupació. Mentrestant, afegeix, s’estan 

aplicant diversos programes adreçats a aturats majors de quaranta-cinc anys i a menors de 

trenta. Com a exemples dels primers esmenta el Pla de xoc contra l’atur de molt llarga durada, 

el servei de coaching per a majors de quaranta-cinc anys, el programa «Barcelona es 

compromet» o el programa «Idees madures», i com a exemples dels segons esmenta el 

programa «Barcelona treball joves», el servei de coaching per a joves o el servei d’orientació 

acadèmica i professional a centres educatius. 

 

El Sr. SIERRA agraeix l’acceptació del prec, però opina que Barcelona Activa ha de millorar 

ostensiblement el seu funcionament. 

 

El Sr. COLOM diu que a Barcelona Activa hi ha un gran equip de treball, però que tot és 

millorable i, per tant, treballaran en aquesta línia. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/1154) Que l'Ajuntament estudiï la viabilitat d'adjudicar alguns dels seus serveis 

energètics a empreses de caràcter cooperatiu i/o que promoguin les energies renovables. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que, en l’àmbit de la contractació ètica, l’ajuntament pot tenir un 

paper cabdal a l’hora de promoure l’economia social i cooperativa. En aquest sentit, ja van 

demanar en el darrer plenari que el consistori comencés a treballar amb entitats de la banca 

ètica i ara sol·liciten que el govern contracti serveis energètics provinents de fonts renovables a 

empreses cooperatives. Recorda que en els pressupostos de 2014 el Grup d'Esquerra 

Republicana va negociar la creació d’un operador municipal d’energia perquè creuen que 
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aquest és un sector estratègic de primer ordre i que cal avançar cap a l’eficàcia i l’estalvi 

energètics i apostar per les energies renovables. Per tant, celebra que aquesta aposta gaudeixi 

d’un consens ampli i creu que, mentre aquesta empresa municipal no sigui operativa, el prec 

que presenten pot ser una bona iniciativa. 

 

El Sr. VIA assegura que el govern té el compromís de fomentar les energies renovables, 

l’economia social i solidària, i la compra i contractació públiques, ètiques i responsables. 

Informa que s’està fent una prospecció del mercat d’operadors que puguin atendre una 

contractació d’aquestes característiques, tenint en compte que el contracte vigent de prestació 

de serveis venç a l’abril de 2017 i que Endesa està obligada per contracte que l’energia que 

consumeix l’ajuntament provingui de fonts renovables. De la mateixa manera, remarca que 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana conformen un grup de compra amb relació a 

aquests proveïdors. Així, doncs, reitera que s’ha iniciat una prospectiva amb cooperatives i 

altres operadors vinculats a l’Associació de Productors d’Energies Renovables que 

comercialitzen energia produïda per cooperatives. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta si s’accepta el prec. 

 

El Sr. VIA respon que sí. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/1159) Que el Govern municipal ens informi si ha incidit, i en quina direcció, en el 

procés d'elaboració del Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya, especialment 

en allò relatiu a la regulació dels habitatges d'ús turístic i en les habitacions d'ús turístic o 

habitacions en habitatge compartit. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya que 

tramita la Generalitat contempla les condicions que han de complir els habitatges d’ús turístic i 

hi inclou, com a novetat, les habitacions d’ús turístic i les habitacions en habitatge compartit. 

Pregunta, doncs, si l’ajuntament ha incidit d’alguna manera en la tramitació d’aquest projecte. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec i aclareix que el projecte es va presentar a mitjan juliol i, per 

tant, el govern municipal no va poder participar en el procés d’elaboració, però sí que hi ha 

presentat al·legacions. D’una banda, entenen que el reglament no contempla l’especificitat de la 

ciutat de Barcelona, tant per dimensions com per l’existència de la Carta municipal; un segon 

bloc d’al·legacions tenen a veure amb qüestions procedimentals, i finalment un tercer bloc pel 

que fa a la taxació nominativa dels diferents allotjaments, perquè creuen que hi ha d’haver una 

denominació més genèrica que permeti incloure-hi possibles noves fórmules d’allotjament o 

casos específics com els vaixells amarrats al port. També demanen que es faci una millor 

delimitació d’establiments com albergs juvenils, pensions o habitatges compartits, i l’ampliació 

dels trenta-un dies d’estada a tres mesos per considerar-los allotjament turístic. Finalment, 

consideren que el distintiu i el número de telèfon que han de figurar a la porta de l’allotjament 

turístic han de ser visibles no solament per als usuaris, tal com contempla el projecte de 

reglament, sinó també per als veïns de l’immoble. 
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Per acabar, comenta que no han rebut resposta a les al·legacions, però que la Generalitat els ha 

comunicat que quan les hagin valorades els convocaran a una reunió per parlar-ne. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/1174) Que se'ns expliqui quin és l'impacte econòmic a la Hisenda Municipal de 

continuar o revertir l'operació de BAMSA, aprovada a la Comissió d'Economia i en Consell 

Plenari del mes de juliol de 2014, i quina és la intenció del govern municipal en relació a aquest 

assumpte, si la operació es mantindrà o l'Ajuntament optarà per "aplanar-se", així com, des del 

punt de vista de la provisió econòmica, quina és la situació de litigi legal actualment. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que al febrer de 2014 el plenari del Consell Municipal va aprovar la 

concessió de vint-i-sis aparcaments municipals del centre de la ciutat a BAMSA, operació per la 

qual va cobrar 174 milions d’euros; el PSC va presentar un recurs contenciós administratiu al 

març de 2015 i en la campanya electoral tant el PSC com Barcelona en Comú van fer bandera 

de l’oposició a aquesta operació. Volen saber, doncs, si l’Ajuntament de Barcelona es va oposar 

al recurs presentat pel PSC i amb quina data. També volen saber si el govern municipal té 

intenció de revertir aquesta operació i quin impacte econòmic tindria. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que no estan a favor de la privatització de pàrquings perquè són 

un instrument per afavorir una política de mobilitat sostenible. Tampoc estan d’acord amb les 

externalitzacions que puguin anar en detriment de la qualitat del servei i de les condicions 

laborals dels treballadors. En el cas d’aquesta privatització, impulsada pel Partit Popular i 

Convergència i Unió, hi ha unes clàusules de cancel·lació que implicarien un cost de més de 

216 milions d’euros en concepte de lucre cessant, interessos, pagament a tercers, etcètera. A 

continuació, informa que segons els serveis jurídics del consistori, aquest contenciós 

administratiu no té prou fonaments jurídics, raó per la qual el govern no modificarà l’estratègia 

de defensa, però sí que exigiran a l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions 

contractuals, especialment les que tenen a veure amb la preservació de l’interès públic. Espera, 

doncs, que el Partit Popular, que va pressionar molt per ser al consell d’administració de 

BAMSA, hi defensi els interessos públics de l’ajuntament i els faci complir totes les obligacions 

contractuals. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que és molt fàcil fer demagògia quan s’és a l’oposició però, un 

cop al govern, utilitzar els diners d’aquesta operació per fer habitatge, polítiques socials o 

inversions, que creu que és el que s’ha de fer. En aquest sentit, creu que la posició del Sr. 

Pisarello és contradictòria perquè opina una cosa i en fa una altra. En tot cas, recorda que els 

representants al consell d’administració de BAMSA els nomena BSM i, per tant, és BSM qui ha 

de valorar si aquests representants defensen o no els interessos de l’ajuntament. A més a més, 

assenyala que van demanar que els representants de BSM al consell d’administració de 

BAMSA fossin tècnics i no pas regidors, i espera que això arribi a ser així. 

 

Sigui com sigui, agraeix la resposta i demana més concreció sobre l’impacte econòmic que 

suposaria revertir l’operació, i també la data concreta en què es va presentar l’oposició al recurs 

del PSC. 
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El Sr. PISARELLO no veu cap contradicció en el fet que estiguin contra aquesta privatització i 

alhora reconèixer que el Partit Popular i Convergència i Unió la van fer molt bé i que ara és 

complicat desfer-la. Assegura, però, que el seu grup mai no hauria donat suport a les clàusules 

de cancel·lació milionàries que van pactar aquests dos grups. Insisteix que l’opinió dels serveis 

jurídics és que el contenciós no té prou fonaments jurídics i, per tant, l’únic que pot fer 

l’ajuntament és vetllar pel compliment de les obligacions contractuals tant pel que fa a les 

externalitzacions com a la gestió del servei. Afegeix que la seva posició no és gaire diferent de 

la que van mantenir a la campanya electoral, quan encara no coneixien la situació jurídica 

exacta d’aquesta concessió. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d) Preguntes 
 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/1150) Quina ha esta la resposta de les plataformes digitals (Airbnb, Booking, etc.) al 

requeriment de l'Ajuntament de Barcelona? Quin ha estat el número de pisos turístics facilitat 

que no disposa del número de registre de la Generalitat? Quin ha estat el número de sancions 

interposades a aquestes plataformes digitals per a cadascun dels pisos dels que no han facilitat 

informació? 

 

La Sra. RECASENS llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM informa que entre el 14 de setembre i l’1 d’octubre es van enviar cartes a vint-i-

dos portals, quinze amb adreça a l’Estat espanyol, cinc a Europa i dos als Estats Units. Els 

consta que tretze d’aquests portals han rebut el requeriment i dels altres nou no es té el 

justificant de recepció. D’aquests tretze, quatre portals han lliurat la llista sol·licitada; vuit han 

presentat al·legacions, dos per sol·licitar l’ampliació de termini i sis per incompliment de la Llei 

de protecció de dades, i un encara no ha respost. 

 

A continuació, informa que s’està fent el seguiment d’aquestes plataformes per analitzar les 

al·legacions i, si fos el cas, incoar l’expedient sancionador corresponent. D’altra banda, el 

govern municipal està en contacte amb la Generalitat per tal de concretar el nivell d’oferta que 

hi ha a la ciutat i vetllar perquè els portals compleixin les normatives vigents. 

 

Finalment, informa que el govern s’ha reunit amb un dels portals, i properament ho faran amb 

altres, per exposar-los la posició de l’ajuntament i plantejar-los fórmules de col·laboració per tal 

de resoldre problemes no solament de convivència, sinó també vulneracions del dret a 

l’habitatge, atès que la concentració d’aquests allotjaments en alguns barris ha provocat 

increments considerables en el preu de l’habitatge. També es planteja la problemàtica dels 

allotjaments il·legals, on la posició del govern és de tolerància zero. 

 

La Sra. RECASENS considera que han obtingut un resultat pobre i que hauria estat millor fer la 

feina abans d’anunciar-la als mitjans de comunicació. També troben que és un resultat pobre el 

fet que hi hagi nou portals dels quals no hagin rebut justificant de recepció i en pregunta les 

causes. En segon lloc, pregunta sota quina base jurídica s’accepten les al·legacions, tenint en 

compte que el lliurament dels llistats és un requeriment de la Generalitat. Finalment, li sorprèn 

que ara el govern digui que cercaran fórmules de col·laboració amb aquestes empreses quan 

havien anunciat que les sancionarien directament. Pregunta, doncs, quins expedients 

sancionadors s’han iniciat i demana accés al llistat d’al·legacions presentades. 
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El Sr. COLOM aclareix que el fet que s’hagin presentat al·legacions no vol dir que el govern 

les admeti, però de tota manera hi respondran amb el suport jurídic corresponent. Pel que fa als 

justificants de recepció que no s’han rebut, ho imputa als serveis de correus dels diferents 

països. Pel que fa a la col·laboració amb els portals, reitera la tolerància zero amb els 

allotjaments il·legals, però considera que hi ha espai per col·laborar en els aspectes relatius als 

allotjaments legals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

23.-  (M1519/1178) Objectius que es volen aconseguir amb el reconeixement d'un sindicat de 

venedors ambulants de productes il·legals? 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans i pregunta quina capacitat 

d’interlocució reconeix el govern al recentment constituït Sindicat Popular de Venedors 

Ambulants. 

 

El Sr. PISARELLO considera que la sindicació és un dret humà bàsic, tal com reconeixen la 

Declaració universal dels drets humans i la mateixa Llei d’estrangeria. D’altra banda, considera 

que la constitució d’aquest sindicat és una bona notícia si serveix per regularitzar la situació 

d’aquestes persones vulnerables, que volen pagar els impostos i guanyar-se la vida dignament. 

Per tant, no veu cap motiu per alarmar-se. A més a més, els sembla una bona notícia que la gent 

s’organitzi per tenir una veu pròpia i interlocució amb l’ajuntament i amb la resta 

d’organitzacions socials, organització que pot evitar conflictes. 

 

La Sra. MEJÍAS creu que és un precedent perillós perquè aquestes persones es dediquen a una 

activitat il·legal que crea un conflicte important amb els artesans que operen habitualment a la 

Barceloneta. Pregunta, doncs, si aquesta interlocució no es pot fer a través dels serveis socials 

de l’ajuntament i amb entitats legalment constituïdes, que tenen experiència contrastada en 

l’acompanyament i assessorament als col·lectius en situació de vulnerabilitat. Insisteix que es 

tracta d’una activitat il·legal que genera conflictes, competència deslleial i alarma social, i acusa 

el govern de no saber abordar la situació. Insisteix, doncs, que la interlocució amb aquests 

col·lectius es podria fer mitjançant entitats legalment constituïdes i no entén què pretén el 

govern municipal establint un precedent que pot tenir rèpliques en altres col·lectius que es 

dediquen a activitats il·legals. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que els serveis socials ja hi estan treballant, però que el govern no 

vol tenir una posició paternalista i no poden impedir que la gent s’organitzi, perquè el que volen 

precisament és legalitzar la seva activitat i pagar llicències. Nega, doncs, que facin competència 

deslleial, sinó que el que pretenen treballar de manera autònoma i organitzada, com ho fan 

molts veïns i veïnes de la ciutat. Així, creu que hi ha una aproximació demagògica a aquesta 

qüestió i que no hi ha cap raó per a l’alarmisme ni s’estableix cap precedent que no es pugui 

assumir. En aquest sentit, troben legítim que els treballadors s’organitzin per defensar els seus 

interessos, ho consideren l’exercici d’un dret bàsic i compatible amb l’actuació dels serveis 

socials. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1519/1160) Quina és la posició del Govern municipal sobre la regulació dels horaris 

comercials i com creu que caldria regular aspectes concrets com l'àmbit territorial, els horaris i 

el calendari d'obertura permès per obrir en diumenge i festius al comerç de la ciutat? 

 

La Sra. BALLARÍN pregunta pel capteniment del govern pel que fa a la regulació dels horaris 

comercials a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, saben que s’ha fet una enquesta per 

recollir l’opinió dels ciutadans però desconeixen el pes que tindrà el resultat de l’enquesta en la 

proposta d’acord que presentarà el govern. Tot i estar d’acord amb el procés participatiu, 

manifesta un cert temor perquè el govern no traspassi la responsabilitat a la ciutadania. 

Pregunta, doncs, quin model proposa el govern i quina incidència tindrà en aquest model el 

resultat de l’enquesta. 

 

El Sr. ORTEGA manifesta que Barcelona en Comú s’oposa a la desregularització dels horaris 

comercials perquè el petit comerç de proximitat en seria el principal perjudicat, però alhora són 

conscients de les necessitats específiques d’una part del comerç que vol aprofitar la presència 

del turisme els caps de setmana, especialment a l’estiu. És en aquest context que s’ha iniciat el 

procés consultiu per recollir informació i també uns estudis tècnics per avaluar l’impacte que ha 

tingut l’obertura d’establiments durant el 2015 com la valoració que en fan els ciutadans i el 

sector. Informa que el període de recollida de dades finalitza el 8 de novembre i durant el mes 

de desembre es tornarà a fer una trobada amb tots els interessats. Serà aleshores, després 

d’haver escoltat tothom, quan Barcelona en Comú es posicionarà sobre els aspectes concrets de 

l’àmbit territorial, els horaris i el calendari d’obertura d’establiments. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la informació però demana més concreció sobre el punt de partida 

del govern perquè, tot i que comparteixen l’oposició a la desregulació, aquesta és una posició 

massa generalista. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/1175) Quan i com pensa el Govern municipal crear una moneda local per augmentar el 

consum del comerç de proximitat? 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. ORTEGA recorda que al programa electoral Barcelona en Comú proposava la promoció 

d’una moneda local, complementària a l’euro, probablement digital, que podria ser una eina 

potent per a la promoció del comerç local. Assenyala que aquest tipus de monedes s’estan 

implantant a municipis d’arreu del món, impulsades per tota mena de partits polítics i que 

aquestes iniciatives cada cop es fan a escala més gran, punt on Barcelona pot jugar un rol 

important. En aquest sentit, esmenta la iniciativa impulsada per l’alcaldessa Núria Parlón a 

Santa Coloma de Gramenet, que entrarà en funcionament la primavera següent, i aprofita 

l’avinentesa per convidar els regidors a la jornada que organitza el Comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social i Solidària, on s’explicarà aquesta iniciativa. 
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A continuació, argumenta que cal fer un procés pedagògic i durant un període de sis mesos 

faran seminaris i jornades públiques per conèixer diferents experiències. Ofereix, també, la 

possibilitat de fer una sessió específica de la comissió per informar-ne els regidors. Afegeix 

que, perquè aquests tipus de projectes funcionin, cal comptar amb el suport i la involucració 

activa de la societat civil i del sector privat. Per tant, reitera que en una primera fase es farà 

aquest procés pedagògic i una avaluació del procés. En funció dels resultats obtinguts, 

continuaran amb el procés pedagògic o passaran a la fase de definició concreta del projecte de 

moneda local, sempre amb la col·laboració voluntària dels actors civils i empresarials. 

Finalment, en una tercera fase es procedirà a la implementació, que dependrà del model que 

finalment es decideixi dur a terme, model que també influirà en la durada que ha de tenir aquest 

procés. En tot cas, es comprometen a dur a terme el projecte durant el mandat actual. 

 

El Sr. MULLERAS ironitza que per un moment havia pensat que el govern anunciaria els 

primers «colaus», però s’ha limitat a donar un prospecte. D’altra banda, indica que al programa 

electoral no deien que la moneda seria digital, sinó que parlaven d’una mena de bons o tiquets, 

als quals anomena «corticolaus». Sigui com sigui, troba absurd que es plantegi aquesta qüestió 

amb l’ànim de millorar el comerç de proximitat. 

 

A continuació, pregunta quant costaria implementar aquesta moneda i li demana que ho 

quantifiqui en euros, quins avantatges tindrà, com s’incentivarà la gent perquè la utilitzin i com 

ajudarà això el comerç de proximitat, perquè suposa que el govern deu haver fet un estudi 

d’impacte. També pregunta si els funcionaris de l’ajuntament han donat el consentiment per 

cobrar en aquesta moneda. 

 

Finalment, manifesta que considera aquesta iniciativa absurda i ridícula, que es pensava que era 

una ocurrència electoral i que, tal com en un punt anterior, reconeixeria  que, un cop arribats al 

govern, hi ha promeses electorals que no es poden fer. 

 

El Sr. ORTEGA opta per no tenir en compte les ironies del Sr. Mulleras i, ja que denigra la 

proposta abans de conèixer-ne els detalls, li diu que el procés pedagògic també l’adreçaran a ell 

i estaran encantats d’explicar-li el projecte. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/1138) Quin serà l'impacte turístic pel veïnat i quins són els barris afectats per la 

construcció de 18 nous hotels i 2 pensions, així com pels 20 projectes més en estudi? 

 

El Sr. GARGANTÉ agraeix la feina de transcripció de la sessió i de redacció de l’acta. Pel que 

fa al punt sobre el transport públic, diu que ha preguntat als seus companys per quines raons 

van votar en contra de l’ampliació de la gratuïtat de la T-12 als menors de setze anys i li han 

respost que ho van fer perquè els que proposaven la mesura són uns cínics. 

 

La PRESIDENTA li demana que mantingui el respecte pels membres de la comissió, perquè 

una cosa són les opinions polítiques i una altra els qualificatius personals, a la qual cosa el Sr. 

Garganté respon que la seva també és una opinió política. Finalment, torna a demanar-li que 

mantingui el respecte. 
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El Sr. GARGANTÉ exposa que van poder llegir en alguns mitjans, dels quals no se’n refien, 

com ara La Vanguardia, que malgrat la moratòria es podrien construir divuit hotels i dues 

pensions. Per tant, pregunten quin serà l’impacte turístic per al veïnat i quins són els barris 

afectats per la construcció d’aquests establiments. 

 

El Sr. COLOM informa que el govern municipal no ha canviat l’afectació inicial, que ve 

marcada pel marc normatiu vigent, i assegura que les xifres que ha esmentat el Sr. Garganté no 

provenen del govern. Recorda que a l’inici de la sessió ja ha dit que aquestes xifres es 

coneixeran ben aviat i les posaran a disposició dels grups municipals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

27.-  (M1519/1139) Quin és el grau de desenvolupament del segell municipal de qualitat, quin el 

nombre de revisions de clàusules de contractes vigents i quantes i en quins sectors s'han 

realitzat inspeccions sobre les condicions laborals? 

 

El Sr. GARGANTÉ formula la pregunta, relacionada amb diversos punts del programa electoral 

de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. COLOM exposa que en el programa electoral deien que establirien mecanismes de 

col·laboració amb Inspecció de Treball per millorar la qualitat dels llocs de feina i per lluitar 

contra la precarietat. Pel que fa al segell de qualitat i la revisió de clàusules de contractes, 

afirma que és una qüestió regulada per les directives europees. En aquest sentit, les directives 

anteriors establien que la contractació pública s’havia de basar en el menor preu ofertat, però la 

directiva aprovada l’any 2014 permet tenir en compte aspectes socials i de qualitat, de manera 

que les petites i mitjanes empreses també tinguin accés a la contractació pública. Afegeix que, 

malgrat que aquesta directiva encara no s’ha transposat, permet introduir el concepte de segell 

de qualitat i el govern està treballant per mirar com es pot aplicar aquesta mesura. 

 

Quant a la revisió de clàusules de contractes, afirma que encara no hi ha els canvis normatius 

necessaris, però el govern està avançant en aquesta línia. Per exemple, comenta que, pel que fa 

a les causes objectives, han reduït el preu fins allà on permet la normativa i ara això té un pes 

menor en els plecs de condicions, i informa que ja s’han renovat contractes o se n’han licitat de 

nous sota aquestes condicions. Finalment, assenyala que també s’hi han introduït com a criteris 

de valoració les millores de contractació laboral, com ha estat el cas del contracte 

d’informadores de busos turístics. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 23.05 h. 
 


