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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de  17 de novembre de  2015 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  17 de novembre 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, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, Jaume 

Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, 

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

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

per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Srs.: Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum; Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia,  Joan Antoni 

Llinares Gómez, gerent de Recursos i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra: Mercedes Vidal Lago. 

 

S'obre la sessió a les 16,40 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 

 

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.-  Decret d'Alcaldia, de 16 d'octubre de 2015, de desconcentració de la facultat diriment en les 

Comissions del Consell Municipal. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de  21 d'octubre de  2015: 

 

2.-  (3-150/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-150/2015 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 procedent de l’Institut Mpal. Barcelona Esports per a 

la tramitació de subvenció extraordinària a la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, 

per import de 40.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15100995. 

DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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Acord de la Comissió de Govern de  28 d'octubre de  2015: 

 

3.-  (3-153/2015) APROVAR l’expedient núm.3-153/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

l’exercici 2015, provinents d’execucions subsidiàries pel manteniment xarxa eliminació aigües 

residuals, d’import 55.533,97 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15101995. 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern d’11 de novembre de  2015: 

 

4.-  (3-163/2015) APROVAR l’expedient núm.3-163/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

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

turisme, per fer l’aportació del 50% al Consorci de Turisme, segons acord de la Comissió de 

Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import 686.770,74 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 15102995. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

5.-  (3-165/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-165/2015 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 361.636,21 euros, per tal de dur a terme el projecte “constitució i 

gestió d’un equip d’agents cívics”, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15103095. 

DONAR compte d’aquest acord a la comissió d’Economia i Hisenda 

 

6.-  (3-168/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-168/2015 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 procedent de l’Institut Municipal de Serveis Socials  

per destinar-lo al Projecte Interxarxes que desenvolupa el districte Horta-Guinardó, per import 

d'11.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15110295. DONAR-NE compte 

a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla d'Impuls Consum Responsable. 

 

El Sr. VIA exposa que les polítiques de consum fins a aquest moment s’han adreçat bàsicament 

a la protecció del consumidor individual i el govern creu que s’han de prendre en consideració 

mesures transversals per detectar les dificultats d’accés al consum bàsic i actuar-hi, i també per 

millorar la racionalitat de les persones consumidores, tant per evitar el consum compulsiu 

individual com per prendre consciència col·lectivament dels efectes socials i mediambientals 

del consum poc responsable. Presenten, doncs, aquest pla de treball amb la voluntat de fer 

evolucionar les polítiques de consum pal·liatives o reactives a polítiques que tinguin en compte 
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els efectes que ha comentat i que condueixin a una millora estructural del consum. En aquest 

sentit, considera que l’ajuntament hi té un paper rellevant per la importància econòmica que té 

com a comprador de béns i serveis, per l’exemplaritat que pot donar amb les seves pràctiques de 

compra i de consum, i pels possibles canvis de normativa que tinguin implicacions de llarg 

abast a mitjà i llarg termini. 

 

A continuació, informa que el govern ha fet un treball previ per desenvolupar el Pla d’impuls 

del consum responsable que presenta, amb l’objectiu analitzar el conjunt d’actuacions que 

s’havien fet fins ara amb relació al consum responsable, al compromís ciutadà per la 

sostenibilitat i a les polítiques de sostenibilitat de l’ajuntament, i opina que aquest Pla d’impuls 

del consum responsable ha de partir, entre altres, de les polítiques fetes, com el Pla d d’impuls 

del comerç de proximitat 2012-2015, per millorar-ne la coordinació i la definició estratègica. A 

tal fi, afegeix, es va crear un grup impulsor, format per diversos responsables de l’ajuntament 

relacionats amb aquest àmbit, que ha prefigurat els objectius estratègics i els eixos temàtics del 

pla. 

 

Pel que fa als objectius estratègics, assenyala que, en primer lloc, es vol impulsar una nova 

política de consum basada en criteris de sostenibilitat integral, tant personal quant a salut i 

qualitat de vida, com social quant a drets socials i a bones pràctiques de les empreses 

proveïdores, i basada també en criteris de sostenibilitat ecològica des de l’ajuntament mateix 

per tal de reduir les emissions, el consum de matèries primeres, aigua i electricitat. En segon 

lloc, es pretén que l’ajuntament faci un consum responsable i que doni suport al comerç i a les 

empreses locals compromeses amb aquesta política per tal de millorar-ne la viabilitat i la 

cooperació entre elles, en tant que això pot comportar un element diferenciador de la seva 

oferta. I, en tercer lloc, es planteja el suport al mercat social i a les economies comunitàries. Pel 

que fa als àmbits temàtics, esmenta el consum alimentari, l’energia, l’aigua i els 

subministraments, la gestió de residus, el sistema de finances, l’habitatge, l’educació, la cultura 

i l’oci. 

 

Finalment, el govern vol que aquest pla es desenvolupi amb la participació dels diferents àmbits 

de l’ajuntament i dels grups polítics, perquè considera que la transversalitat és imprescindible 

per establir polítiques de consum responsable. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació que ha fet el comissionat, però lamenta que cap dels dos 

regidors del govern responsables d’aquesta àrea no hagi fet una introducció. Creu que el govern 

està desorientat i no se sap de qui depèn l’àmbit de Consum ni si aquest projecte l’ha redactat el 

comissionat Via o si ja ve del comissionat anterior de Comerç i Mercats. Opina, doncs, que el 

govern hauria de resoldre el caos intern i presentar una mesura que veritablement impulsés el 

comerç responsable. En aquest sentit, qualifica el document presentat de declaració 

d’intencions, les quals creu que es podien haver inclòs en l’anterior Pla d’impuls i suport al 

comerç 2012-2015, i no ha pogut escatir si en la seva elaboració han participat el sector del 

consum, l’Oficina Municipal d’Informació de Consum, la Junta Arbitral o la direcció de 

Consum de l’ajuntament, on creu que hi ha grans professionals. Tot seguit, comenta que la crisi 

econòmica ha fet evolucionar el paradigma de consumidor i que l'Administració té 

responsabilitats en aquest àmbit, però considera que això són obvietats i espera la darrera 

intervenció del comissionat per veure si hi afegeix res més de substancial. Així, reclama que el 

govern presenti propostes més treballades i que resolgui els problemes interns per poder actuar 

de forma efectiva en l’àmbit del comerç, del consum i dels mercats. En aquest sentit, demana 

que no es trenqui allò que ja funcionava perquè tant el sector del consum com el sector del 

comerç necessiten confiança. 
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El Sr. SIERRA agraeix la presentació de l’informe però demana un aclariment sobre què entén 

el govern per consum responsable i en quin àmbit l’enquadra. A parer seu, tothom està d’acord 

a no malbaratar recursos, a no contaminar, a reduir residus i emissions contaminants, però entén 

que l’elaboració de deu fulls de paper per exposar motivacions i declaracions d’intencions que 

no condueixen a res de concret és un consum irresponsable de temps i paper. Considera que el 

comerç ja té prou traves i el consum té massa impostos, com un IVA excessivament alt, i, per 

tant, no s’hi haurien d’afegir més dificultats. Finalment, reclama que el govern passi de les 

declaracions d’intencions a la concreció de mesures. 

 

La Sra. CAPDEVILA es mostra d’acord amb els portaveus anteriors en el sentit que el 

document que presenta el govern sembla més un guió per fer una exposició que no pas un pla 

ben treballat. També ha trobat a faltar més contingut en la llista d’entitats i persones que han 

col·laborat en la seva elaboració. Tanmateix, Esquerra Republicana creu que és positiu 

continuar la feina d’informació i assessorament a la ciutadania en l’àmbit del consum 

responsable amb les estratègies del pla presentat, si bé creu que no s’acaben de definir. En 

aquest sentit, troba a faltar informació sobre el calendari d’elaboració del pla i sobre el procés 

de participació de les persones i associacions que treballen en aquest àmbit. D’altra banda, li 

sorprèn que en el document no aparegui en cap moment l’OMIC, organisme municipal que cada 

any assessora més de 40.000 ciutadans i fa tasques de mediació. Pregunta, doncs, quin paper 

tindrà aquest organisme en el pla i si s’està repensant aquest servei. Quant a qualitat de vida i 

salut, troba a faltar en el document alguna referència a la beguda i a les drogues adreçada als 

col·lectius de gent jove. Seguidament, indica que s’ha d’aprofundir en la contractació ètica atès 

el paper important que té l’ajuntament en aquest àmbit. Finalment, destaca que el pla hauria de 

servir també per donar suport al comerç local i de proximitat, a més d’impulsar l’economia 

social i cooperativa, promoure les bones pràctiques empresarials i vetllar pels drets dels 

treballadors i treballadores. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de la mesura, la qual creu que és interessant i 

important perquè vol fomentar la racionalitat en el consum per tal de no esgotar els recursos del 

planeta. Tanmateix, tot i aplaudir la iniciativa, també creu que només és una declaració de 

voluntats perquè el contingut és insuficient. Per exemple, opina que la cultura de l’estalvi s’ha 

perdut i caldria recuperar aquesta filosofia, especialment pel que fa a l’estalvi energètic. Quant 

al pla, valora positivament que es coordinin els recursos de l’ajuntament i els nous que es 

puguin crear, però remarca que no es parteix de zero i esmenta organismes com l’OMIC, la 

Junta Arbitral, la Fàbrica del Sòl, l’Agenda 21 escolar o el Programa d’educació financera a les 

escoles. Per tant, creu que el que caldria fer primer és analitzar com funcionen aquests recursos 

per tal de continuar treballant. Finalment, considera que el document conté tòpics com la 

transversalitat, l’exemplaritat o la coresponsabilitat però no els concreta. Així, doncs, pregunta 

si hi ha casos de desprotecció, si s’han analitzat, com es quantifica el sobreconsum, com serà el 

procés participatiu i com es coordinaran les àrees de l’ajuntament per implementar el pla. 

 

El Sr. MULLERAS mostra decepció per la mesura perquè, tot i agrair-ne la presentació, no 

arriba ni a declaració de voluntats, però n’atribueix la responsabilitat no al Sr. Via, sinó al 

govern municipal, que és qui hauria de respondre de les mesures de govern per comptes de fer-

ho un comissionat. A continuació, pregunta què entén el govern per consum racional i com 

definiria la racionalitat del consumidor, la del govern municipal i la de Barcelona en Comú. En 

aquest sentit, considera que cal distingir entre les polítiques de promoció d’alguns sectors i de 

protecció dels consumidors d’una banda, i la promoció de la racionalitat en els consumidors de 

l’altra, sense caure en el paternalisme ni en l’intervencionisme. Tot seguit, diu que la mesura 
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que presenta el govern li recorda altres plans quinquennals que decidien què era bo per a la gent 

i què no ho era. D’altra banda, acusa el govern d’avalar el top manta i de retirar les polítiques 

de suport al comerç de proximitat, i pregunta irònicament si això ajuda a promoure la 

racionalitat en el consum. Finalment, assenyala que el govern no presenta un pla, sinó un 

conjunt d’àmbits temàtics en els quals s’han de basar unes mesures concretes hipotètiques i, per 

tant, indica que el seu grup seguirà atentament com es concreten aquestes mesures. 

 

El Sr. GARGANTÉ agraeix al personal de Secretaria General la digitalització de la 

documentació però lamenta que s’hagi externalitzat la confecció de les actes. Seguidament, 

constata la contradicció entre la sobrietat del consum responsable i el consumisme capitalista, 

com el que representen els llums de Nadal i el turisme, que esgota els recursos naturals. Exposa 

que el model actual de societat es basa en la cultura consumista, segons la qual si l’oferta i el 

consum són elevats s’assoleix un grau superior de benestar i de felicitat individual i col·lectiva. 

Però recorda que l’Informe sobre desenvolupament humà de Nacions Unides de 1998 ja 

assenyalava que els problemes actuals de desenvolupament s’agreujarien si no es produïa una 

redistribució de la riquesa entre rendes altes i baixes, si no es canviaven les tecnologies 

contaminants per altres de més netes, si no es potenciaven els productors pobres i si la prioritat 

del consum no s’adreçava a la satisfacció de les necessitats bàsiques. En segon lloc, esmenta la 

«Cimera de la Terra», celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, que va concloure que calia 

promoure modalitats de consum que redueixin la pressió sobre el medi ambient i satisfacin les 

necessitats bàsiques de la humanitat,  i que calia millorar la comprensió de la funció que té el 

consum per tal de desenvolupar-ne modalitats sostenibles. Finalment, esmenta les conclusions 

de la cimera de Johannesburg de 2002, en les quals s’afirma que el model actual de 

desenvolupament ha donat privilegis i prosperitat al 20 % de la humanitat però ha deteriorat el 

planeta i n’ha consumit molts recursos. Conclou, per tant, que s’ha de fer molta pedagogia i 

triar entre la sobrietat del consum responsable i el consumisme actual. 

 

El Sr. VIA aclareix que amb aquesta mesura el govern no presenta el pla d’impuls, sinó la 

necessitat de coordinar les àrees de l’ajuntament que treballen en aquest àmbit i de dotar-los 

d’una visió política més àmplia pel que fa al consum responsable. Manifesta, doncs, la voluntat 

del govern que el procés d’elaboració del pla d’impuls sigui compartit pels grups municipals. 

Tot seguit, destaca la importància de la compra pública que fa l’ajuntament, la importància del 

comerç local, i reitera que el punt de partida ha de ser tot allò que ja s’està fent i que s’està fent 

bé. Per tant, anuncia que es reforçarà l’OMIC, com ja s’ha fet durant 2015 amb el reforç del 

dispositiu d’atenció al públic i les pàgines web. Finalment, nega que hi hagi cap proposta de 

caràcter coercitiu per potenciar el consum responsable i racional, sinó únicament l’aplicació del 

sentit comú amb relació a la sostenibilitat, i afirma que en última instància la decisió sobre què 

consumeixen la prenen les persones. 

 

El Sr. BLASI suggereix que els regidors que representen el govern intercanviïn els seients amb 

els comissionats i tècnics per estalviar als portaveus d’haver-se de girar quan intervenen. 

Insisteix en el desgavell que pateix el govern i li diu al Sr. Via que, així com en el tema del 

cooperativisme i de l’economia solidària li inspira confiança, en aquest cas el govern l’ha 

utilitzat, i repeteix que no se sap de qui depèn l’àmbit de consum. A continuació, es mostra 

d’acord amb la transversalitat però critica que el govern hagi ignorat l’existència d’organismes 

com l’OMIC, la Junta Arbitral, el Consell de Consum o el Consell de Comerç. D’altra banda, 

pregunta com serà el procés de participació per tal que els grups municipals puguin fer 

aportacions al pla i suggereix que s’hi podria fer alguna referència al consum legal i al consum 

il·legal. Finalment, insisteix que el document que presenta el govern no aporta res de nou i que 

es podria haver aprofitat l’ocasió per aclarir el calendari i altres aspectes de la redacció del pla. 
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El Sr. SIERRA constata que el document que presenta el govern és un projecte i no pas 

pròpiament un pla. Afegeix que estan d’acord en les polítiques de consum que no generin 

residus, que protegeixin el medi ambient i els drets dels consumidors, i que fomentin un consum 

responsable, com també coincideixen en altres processos que qualifica de politicofilosòfics, 

malgrat que són meres declaracions d’intencions i que no menen enlloc. 

 

La Sra. CAPDEVILA es mostra d’acord a continuar reforçant l’OMIC, però reitera les dues 

preguntes que havia formulat i que no han rebut resposta sobre com pensa el govern fer el 

procés participatiu i sobre el calendari previst per a l’elaboració del pla. 

 

La Sra. BALLARÍN també demana concreció sobre el calendari d’elaboració del pla i sobre el 

procés participatiu. Afegeix que caldria tenir en compte la coordinació amb l’Àrea d’Educació 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ pensa que per fer front als reptes actuals cal el compromís de les 

institucions però també de tots els sectors socials, productors, consumidors, sindicats, ONG i 

tota la societat en general en l’exercici del principi de responsabilitat compartida per un consum 

responsable. En aquest sentit, afirma que les administracions han d’elaborar normes, preus i 

incentius que facilitin l’adopció d’hàbits de consum responsables i racionals, i han de donar 

exemple, juntament amb els productors i les organitzacions del teixit social, fent compres 

verdes. D’altra banda, indica que els consumidors necessiten més informació i mecanismes de 

participació per exercir la seva responsabilitat en les compres. Assenyala, per acabar, que el 

consumidor responsable és aquell que està sensibilitzat i informat, i és crític i conscient de les 

repercussions socials i mediambientals que té la societat de consum. 

 

El Sr. VIA puntualitza que es preveu un període de sis mesos per desenvolupar les fases segona 

i tercera del pla. I, atès que en aquest moment no tenen temps per ser més explícits, es 

compromet a lliurar als grups municipals la proposta concreta de participació. Per acabar, 

discrepa del Sr. Mulleras sobre el caràcter filosòfic de la mesura. Afirma que no hi ha edificis 

sense fonaments, però que els fonaments d’allò que existeix no són immutables, i assenyala que 

cada cop que el govern els qüestiona el Sr. Mulleras els acusa d’inconcreció pràctica. Indica, 

però, que a Barcelona hi ha molts exemples de realitats associades a aquests nous fonaments. 
 

Es dóna per tractada. 

 

La PRESIDENTA anuncia que el govern ha retirat el punt sobre l’aprovació inicial del 

Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2016. Davant la insistència de la 

Sra. Recasens a intervenir, li comunica que no procedeix perquè el punt ha estat retirat. 

Aclareix que aquesta decisió del govern la hi ha comunicada la secretària mentre es discutia el 

punt anterior i, per no interrompre el debat, ha esperat que aquest finalitzés per anunciar la 

retirada d’aquest punt. En ser interpel·lada per la Sra. Recasens sobre l’anunci d’aquesta 

retirada que la presidenta ha fet mitjançant un tuit, comenta que els seus tuits no són objecte de 

discussió en la comissió. Sobre la petició que fa la Sra. Recasens per tal que el tinent d’alcalde 

expliqui la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, indica que no procedeix. Davant l’acusació 

del Sr. Mulleras que és una falta de respecte als ciutadans que la presidenta hagi utilitzat 

aquesta informació per a benefici propi i l’hagi comunicada amb un tuit, discrepa d’aquesta 

opinió i reitera que ella ha sabut que el govern retirava el punt quan la sessió ja havia començat 

i no ha volgut interrompre el debat el punt anterior. A més a més, afegeix que ha preguntat al 

tinent d’alcalde si volia fer l’anunci de la retirada i que aquest li ha dit que ja ho havia fet a 

l’inici de la sessió. 
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La Sra. RECASENS pregunta a qui havia anunciat el tinent d’alcalde la retirada del punt, 

perquè els grups municipals no en sabien res, i ho considera una falta de respecte als grups de 

l’oposició i a la ciutadania, atès que l’aprovació del pressupost és el punt més important dels 

que es tracten a la Comissió d’Economia. 

 

El Sr. PISARELLO explica que, tal com preveu la normativa, el govern ha comunicat a 

Secretaria la retirada del punt. Per tant, entén que no s’ha produït cap situació anòmala. 

 

La Sra. RECASENS pregunta quin mitjà ha fet servir Secretaria per comunicar la retirada del 

punt a la comissió, perquè no troba normal que el seu grup se n’hagi assabentat mitjançant un 

tuit de la presidenta. 

 

El Sr. BOSCH argumenta que el govern té la potestat de retirar els punts que presenta fins al 

moment de celebrar-se el debat i que, per tant, no ha incorregut en cap falta. Tanmateix, opina 

que el tuit que ha fet la presidenta ha estat parcial i polític, i li demana que el rectifiqui. 

 

La PRESIDENTA afirma que aquesta apreciació li correspon a ella de fer-la. Davant la 

insistència de la Sra. Recasens i del Sr. Mulleras perquè la secretària doni explicacions, demana 

a la secretària que llegeixi l’article del ROM on es diu que el govern pot retirar els punts de 

l’ordre del dia que presenta. Davant del comentari del Sr. Pisarello que ho han comunicat 

mitjançant senyals de fum, li demana respecte. 

 

La SECRETÀRIA llegeix l’article 80 del ROM.  

 

La Sra. RECASENS entén que el govern hauria d’explicar per què retira el punt, si és perquè hi 

falta algun document o per manca de suports. En segon lloc, torna a preguntar com s’ha 

comunicat als grups de l’oposició la retirada del punt de l’ordre del dia. En tot cas, entén que el 

procediment formal hauria estat retirar el punt a l’inici de la sessió. 

 

El Sr. PISARELLO creu que alguns grups s’estan extralimitant per una qüestió de formes. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta quina ha estat la raó per retirar aquest punt de l’ordre del dia i en 

quin moment s’ha fet, perquè creu que els grups de l’oposició tenen dret a saber-ho. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que la presidenta ja ha dit que tot el que s’està plantejant està 

fora de lloc, però informa que el govern ha retirat el punt per raons d’oportunitat política. 

 

La Sra. RECASENS pregunta al tinent d’alcalde si el 2.600 milions del pressupost municipal no 

tenen cap importància i també com s’ha comunicat als grups la retirada del punt. 

 

La PRESIDENTA, davant la insistència de la Sra. Recasens i del Sr. Mulleras, reitera que el 

govern té la potestat de retirar qualsevol punt que presenta i que ella ha comunicat la retirada un 

cop finalitzat el debat del primer punt de l’ordre del dia. 

 

c)  Informes 
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A la Comissió:  

 

2.-  Activitat turística. 

 

El Sr. COLOM exposa que el govern presenta aquest informe sobre l’activitat turística per 

mostrar quina ha estat l’evolució del sector durant el primer any de mandat i mostrar algunes 

dades. En primer lloc, comenta que les dades corresponen a un càlcul nou de 2015 que 

actualitza les dades de 2013 i, per tant, són dades noves. En segon lloc, avisa que hi ha una 

correcció en la dada de turistes que pernocten a la ciutat, perquè en un document anterior hi 

constaven els turistes que no hi pernocten. Destaca que Barcelona té anualment 30 milions de 

visitants, la meitat dels quals pernocten fora de la ciutat. Assenyala, doncs, que durant els 

darrers vint-i-cinc anys s’ha quadruplicat el nombre de pernoctacions i des de l’any 2000 s’ha 

duplicat. També remarca que durant el mes de setembre hi ha una millora respecte de 

l’acumulat anual, però apunta que, igual que passava en anys anteriors, aquest comportament és 

cíclic. 

 

Pel que fa a les xifres percentuals dels tipus d’establiments, diu que el 52 % corresponen a 

places hoteleres, el nombre habitatges d’ús turístic ha crescut i representen un 33 % de les 

places, i albergs juvenils i altres fórmules, com hostals i hotels apartament, representen xifres 

menors. Quant a la distribució de les places hoteleres per la ciutat, comenta que es concentren al 

centre de la ciutat, entre l’Eixample i Ciutat Vella, i s’estenen als districtes limítrofs. Destaca 

que, dels 367 hotels i 9.480 habitatges turístics que hi ha a Barcelona, més del 50 % i gairebé el 

75 % respectivament es concentren a l’Eixample i Ciutat Vella. En relació amb l’estacionalitat, 

esmenta que els mesos d’estiu l’ocupació de les places arriba al 91 % i la mitjana anual és del 

78 %. 

 

Quant al mercat laboral, indica les dades que tenen corresponen a la comarca del Barcelonès i 

destaca que el 2015 en el sector de l’hostaleria, que no es correspon exactament amb el conjunt 

del sector turístic, hi ha 79.000 treballadors, 68.000 dels quals són assalariats i 10.000 

autònoms. Respecte a les persones assalariades, indica que el 86 % dels contractes, entre gener i 

setembre, són temporals i el 13 % són indefinits. En aquest sentit, destaca la tendència, 

mantinguda els darrers anys, a un increment de la temporalitat i un augment en el nombre de 

contractes entre 2013 i 2014, que atribueix a la reforma laboral, a l’increment de la precarietat i 

a una certa reactivació econòmica. 

 

Finalment, presenta els resultats de l’enquesta sobre la percepció que té la ciutadania del 

turisme i assenyala que al 73 % els sembla bé el nombre de turistes que hi ha a la ciutat, el 14 % 

en voldrien menys i l’11 % en voldrien més. Per tal que l’enquesta sigui més explicativa, 

anuncia la intenció del govern que la propera enquesta reculli les dades per barris. Remarca, 

però, que la xifra de ciutadans que creuen que s’està arribant al límit va augmentant, mentre que 

la xifra dels qui creuen que encara podria augmentar es manté estable. 

 

La Sra. RECASENS agraeix la presentació de l’informe i comenta que de cara al futur s’hauria 

de completar amb dades d’impacte, per exemple sobre el nombre de llocs de treball que genera 

el turisme i sobre la qualitat d’aquests llocs de treball, perquè aquestes dades serien útils a 

l’hora de prendre decisions. Seguidament, creu que l’informe explica que l’alarmisme que es va 

crear al voltant del turisme anys enrere no va ser positiu i va impedir prendre mesures més 

efectives, i destaca que la xifra del 35 % que creuen que al seu barri hi ha molts turistes es 

manté estable, mentre que només el 15 % voldrien que hi hagués menys turistes i el 82 % 

creuen que al seu barri no hi ha massa establiments turístics. D’altra banda, exposa que el 
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govern anterior va explicar quin era el model de turisme responsable i sostenible que proposava 

per a la ciutat i va treballar, conjuntament amb el sector i amb els veïns, per mantenir un 

equilibri entre ciutadans i turistes. En aquest sentit, destaca que un 79 % dels enquestats opina 

que cal fer un debat sobre aquest tema i, per tant, valora positivament que en l’ordre del dia 

s’inclogui l’aprovació inicial del Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i 

Ciutat, organisme que recorda que va ser impulsat des del Pacte local per al turisme responsable 

i sostenible per la Sra. Maria Abellanet. Finalment, pregunta quines intencions té el govern 

respecte a mesures que es van impulsar durant el mandat anterior, com els plans de turisme de 

districte, les actuacions al parc Güell, les mesures per a la mobilitat d’autocars a l’entorn de la 

Sagrada Família o el pla d’usos de la Rambla, i també vol saber què pensa fer el govern amb 

l’impost turístic. Afirma que, més enllà de declaracions erràtiques sobre aquests temes, després 

de sis mesos de mandat el govern no ha presentat cap projecte. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, agraeix al Sr. 

Colom la presentació de l’informe, el qual demostra que el sector turístic és un sector important 

i dinàmic a la ciutat. En destaca l’increment del 5 % tant del nombre de turistes com de 

pernoctacions entre 2009 i 2015, i el creixement del nombre d’allotjaments turístics, que es 

concentren sobretot a Ciutat Vella, a l’Eixample i a Sant Martí, on hi ha pràcticament el 73 % 

del total. Assenyala, doncs, que l’objectiu principal en aquest àmbit és establir nous pols 

d’atracció turística. Per damunt de totes les dades, però, en destaca el nombre de llocs de treball 

que genera el turisme, tant en el sector de l’hostaleria com en d’altres. A continuació, lamenta 

que el Consell Turisme i Ciutat trigui tant a posar-se en marxa i comenta que queden moltes 

coses per saber, com ara quines mesures preveu aplicar el govern per tal d’analitzar quina és la 

capacitat de càrrega turística que pot suportar Barcelona i com pensa treballar per atraure un 

turisme de més qualitat, que tingui un comportament més cívic i que faci més despesa, àmbit en 

el qual creu que s’han adoptat mesures perjudicials. Finalment, entén que el Consell Turisme i 

Ciutat hauria d’establir mesures per conciliar els interessos de visitants i residents, i garantir que 

no es generin problemes en una activitat que l’informe demostra que és positiva per al conjunt 

de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH felicita el regidor Colom i el seu equip perquè que l’informe fa un diagnòstic útil 

perquè demostra que sempre és millor la crisi de la riquesa que la crisi de la misèria i fa palesa 

la puixança del sector turístic a la ciutat de Barcelona. Tanmateix, constata el creixement 

desorbitat dels habitatges d’ús turístic i advoca per un millor control d’aquests establiments i 

pel tancament dels il·legals. En segon lloc, creu que s’ha de replantejar la moratòria que afecta 

el conjunt del municipi perquè no s’adequa ni a la realitat ni a la percepció dels ciutadans, ja 

que a la majoria de barris la presència de turistes i d’allotjaments turístics és baixa. En tercer 

lloc, constata que el turisme genera molèsties en alguns sectors de la ciutat, si bé no en tots, tal 

com manifesta el 25 % dels enquestats que diuen que conviuen amb allotjaments turístics, xifra 

que considera molt alta. Finalment, creu que l’informe és tranquil·litzador respecte a les 

alarmes que s’havien creat mesos enrere, però també apunta alguns punts que cal resoldre per 

tal de millorar la qualitat del turisme i la seva adaptació a la ciutat i que aquest model d’èxit 

pugui ser compartit per tots els ciutadans. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de l’informe. Creu que la quantitat i la qualitat de la 

informació que conté són significatives, a diferència del punt que han discutit anteriorment, i 

pensa que aquestes dades confirmen els posicionaments anteriors del seu grup respecte al 

turisme. En primer lloc, destaca que el 80 % dels enquestats consideren que al seu barri no hi ha 

excés d’allotjaments turístics i, per tant, s’hauria de repensar la moratòria indiscriminada perquè 

creu que és injustificada, si bé en aquest punt considera que manquen dades sobre la relació 
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entre població flotant i població total. També remarca que el 78 % dels barcelonins i 

barcelonines troben bé la quantitat de turistes que actualment visiten la ciutat. En segon lloc, per 

al seu grup és important lluitar contra la precarietat laboral en aquest sector i destaca que durant 

2014 i 2015 solament el 12 o el 13 % dels contractes que s’han firmat són indefinits, situació 

que atribueix a la crisi econòmica però també a la reforma laboral impulsada pel Partit Popular i 

Convergència i Unió. En tercer lloc, manifesta que cal fer complir l’Ordenança de civisme als 

turistes perquè el 44 % dels enquestats valora negativament la gestió municipal respecte a 

l’incivisme d’alguns turistes. En aquest sentit, reclama combatre el turisme de borratxera 

perquè no es consolidi i suggereix que caldria explotar mecanismes com el pagament exprés de 

multes per determinades conductes. També pensa que cal incrementar les inspeccions als 

habitatges d’ús turístic, tenint en compte que més del 44 % dels barcelonins valoren 

negativament l’actuació de l’ajuntament amb relació a aquests establiments. Pregunta, doncs, 

quantes inspeccions s’han realitzat i quantes queixes s’han rebut. D’altra banda, destaca que 

gairebé el 80 % dels ciutadans manifesten que volen participar en el debat sobre el model de 

turisme que ha de tenir Barcelona i, en aquest sentit, valora positivament que s’hagi presentat el 

Reglament del Consell Turisme i Ciutat. Per últim, pregunta si hi ha cap raó que expliqui la 

caiguda d’usuaris del Bus Turístic i la pujada del Barcelona City Tour, i també si el govern 

pensa limitar l’arribada de creueristes a Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la presentació de l’informe i manifesta que el turisme és una font de 

riquesa econòmica, social i cultural que cal preservar i evitar que mori d’èxit, com creu que tots 

els grups comparteixen, tret de la CUP. Tanmateix, afirma que les polítiques públiques 

equivocades han convertit el que podria ser una oportunitat en un problema a causa de 

l’incivisme, afavorit per una tolerància excessiva com demostra que només es cobri el 10 % de 

les multes per aquesta causa, cosa que dóna una sensació d’impunitat a les persones que tenen 

aquest tipus de comportaments. A continuació esmenta la problemàtica derivada dels 

allotjaments il·legals i afirma que la manca d’inspeccions o les inspeccions ineficaces han 

permès que aquests establiments hagin proliferat a Barcelona. Critica que, malgrat la 

concentració d’aquests allotjaments en determinats barris, el govern hagi aplicat mesures 

equivocades de manera generalitzada a tot Barcelona. Tot seguit, valora positivament que la 

sortida de la crisi hagi permès que augmenti el nombre de turistes provinents d’Espanya i de la 

resta d’Europa. Tot i així, assegura que les polítiques del govern municipal tenen un cost 

d’oportunitat molt elevat perquè espanten les inversions i fan perdre milers de llocs de treball. 

Destaca, doncs, que el 49,8 % dels ciutadans creuen que Barcelona encara pot atraure més 

turistes i que, per tant, encara no s’ha arribat al sostre. Així, doncs, el Partit Popular creu que 

s’han d’enfocar les polítiques a atraure un turisme de més qualitat i valor afegit, i assegura que 

les dades desmenteixen les anàlisis del programa municipal de Barcelona en Comú. Finalment, 

reclama que el govern aixequi de forma immediata la suspensió de llicències d’allotjaments 

turístics a tota la ciutat perquè no té sentit, tal com demostren els informes, el sentit comú i les 

diverses votacions que s’han fet a l’ajuntament respecte a aquest tema, on hi ha una majoria 

política que reclama aquesta mesura. 

 

El Sr. GARGANTÉ matisa que allò que rebutja el seu grup és el model de turisme de barra 

lliure, que implica especulació i privatització dels beneficis. Pel que fa a l’informe, adverteix 

que les dades estan mal sumades i que s’hi haurien d’afegir 57.248 persones. A més a més, creu 

que no es raonable, atès l’impacte que té aquest sector a la ciutat, que les dades no estiguin 

desagregades territorialment i per categories d’allotjaments. A continuació, pregunta per què no 

es donen dades per tipologia de turisme –cultural, oci, negocis– i per què no es complementen 

les fonts de l’INE i del Gremi d’Hotelers, ja que no serveix de res tenir dades del mes de 

setembre si no es poden comparar amb d’altres. Quant als allotjaments turístics, creu que 
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s’haurien de presentar dades des dels anys vuitanta per poder veure la incidència que va tenir el 

bum olímpic, el qual va provocar canvis transcendentals en la construcció del model de ciutat, 

dades que s’haurien de distribuir per districtes, barris i seccions censals. També demana que els 

gràfics que conté l’informe siguin de lectura més fàcil per poder-ne extreure una visió dels 

detalls. Pel que fa al capítol del mercat laboral, creu que els diferents apartats haurien de 

contenir els mateixos intervals de temps per poder comparar-los i, quant a l’evolució de les 

xifres, troba a faltar la ràtio de nombre de treballadors per turista. Afegeix que s’haurien de 

conèixer les condicions contractuals i de treball, les característiques de les persones 

contractades i quants autònoms falsos hi ha. Respecte a la percepció ciutadana sobre el turisme, 

tot i que a l’enquesta es parla dels barris les dades recollides no estan territorialitzades i hi 

manca informació sobre els paràmetres tècnics. En aquest sentit, creu que seria important 

conèixer l’opinió dels ciutadans sobre l’accessibilitat a la Boqueria, al parc Güell, a la Sagrada 

Família o als museus. En resum, creu que l’informe és interessant però insuficient per fer una 

anàlisi global i prendre decisions. Proposa, doncs, que es desagregui la informació per 

districtes, barris i seccions censals, que es creïn indicadors de les funcions de saturació i que es 

confegeixin ràtios que contemplin el nombre de visitants i no solament turistes, que s’analitzin 

els impactes directes i indirectes de l’activitat turística especialment sobre l’ocupació i la 

distribució de beneficis, sobre el preu dels habitatges, dels béns de consum, sobre la desaparició 

del comerç tradicional i de proximitat, sobre la precarietat laboral i sobre el desistiment dels 

ciutadans d’usar alguns espais públics. Per tant, conclou que no es pot començar un debat 

popular sense disposar d’aquestes dades. 

 

El Sr. COLOM assenyala que l’informe que presenten palesa que el govern actua, perquè per 

poder prendre mesures cal una bona diagnosi de la situació. En aquest sentit, anuncia la creació 

d’un observatori de turisme, conjuntament entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona i el Consorci de Turisme, per poder compartir la informació. Pel que fa a la 

desagregació de dades, afirma que de vegades no dona la informació necessària però admet que 

s’ha d’avançar en aquest sentit. També destaca que el 80 % de la població vol un debat sobre el 

turisme i creu que la creació del Consell de Turisme servirà per a aquest fi. D’altra banda,, diu 

que l’informe demostra l’excessiva precarietat de les condicions contractuals dels treballadors 

del sector, i una concentració en determinats barris i una estacionalitat excessives, concentració 

que s’ha de combatre per eliminar les externalitats i afavorir els beneficis del turisme. 

Finalment, respon al Sr. Mulleras que no té lògica que el govern prengui decisions equivocades 

però que, alhora, els resultats siguin positius. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/1368) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el 

resultat de la consulta online del procés participatiu referent als horaris comercials que va 

acabar el darrer 8 de novembre, especificant el nombre de participants, la quantificació de les 

preferències dels ciutadans per a totes les consultes realitzades i les conclusions que n'extreu el 

govern municipal. 

 

El Sr. COLOM recorda que la ciutat de Barcelona va ser declarada municipi turístic per tal de 

poder ampliar els horaris comercials, declaració que afectava una sèrie de barris i districtes, 

com Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia o Sant Martí, i possibilitava l’obertura 
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d’establiments els diumenges entre les deu del matí i les sis de la tarda de l’1 de juliol al 15 de 

setembre. Atesa la controvèrsia que es va produir, l’ajuntament va posar en marxa un procés 

consultiu sobre aquesta mesura, que es va iniciar el 8 d’octubre, amb l’objectiu de recollir la 

diversitat d’opinions sobre aquest tema, ampliar el debat més enllà del sector comercial i cercar 

el màxim consens. Afegeix que la consulta es va fer per internet a través d’una enquesta 

accessible des del Web de Comerç i Consum i també de les webs dels diversos districtes. El 8 

de novembre fa finalitzar el període per respondre a l’enquesta i el govern té fins al 30 de 

novembre per fer una anàlisi dels resultats. Per tant, adverteix que només podrà referir-se a una 

part dels resultats perquè encara estan en la fase d’anàlisi. Recorda, però, que ja es va anunciar 

que al desembre es faria una jornada de debat sobre aquesta qüestió i que a començament de 

2016 es faria el debat polític per prendre la decisió corresponent. Afegeix que, a més de 

l’enquesta, s’han fet una sèrie d’informes a partir d’enquestes a vianants i comerciants, 

d’observació directa de les botigues obertes i tancades durant el període d’estiu i amb preguntes 

específiques a l’enquesta Òmnibus. 

 

Pel que fa a les dades de participació, comenta que han rebut 1.913 respostes, 370 d’empreses i 

1.543 de veïns i veïnes. De les respostes del sector empresarial, 175 corresponen a comerços, 31 

a associacions de comerciants, 5 a gremis, 1 a un sindicat, 1 a una associació de consumidors i 

157 a treballadors del comerç, de restaurants i d’hotels. Per districtes, apunta que el 20 % 

corresponen a l’Eixample, el 13 % a Sant Martí, el 9,5 % a Sants-Montjuïc, el 9 % a Ciutat 

Vella i a la resta de districtes entre el 5 i el 8 %. 

 

El Sr. MULLERAS demana que, més enllà de les dades de participació, el govern informi sobre 

la resposta que s’han donat a les preguntes sobre el període d’obertura i sobre la franja horària. 

Insisteix que l’oposició té dret a tenir aquestes dades. D’altra banda, pregunta com interpreta el 

govern els resultats de l’enquesta i com pensa enfocar la zona turística comercial. En aquest 

sentit, recorda que l’anterior zona turística comercial es va pactar al Consell Municipal i va 

tenir el suport de tot el sector, tret d’alguna excepció. D’altra banda, demana explicacions sobre 

com s’ha fet la consulta, perquè el seu grup entén que les preguntes eren esbiaixades i 

condicionaven la resposta. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de les dades i demana que s’ampliïn i els siguin lliurades 

per escrit. A continuació, pregunta a qui es va encarregar la consulta i si també s’encarregarà, i 

a qui, l’anàlisi de les dades, atès que no seria la primera externalització que fa el nou govern, i 

critica que en el procés hi hagués un cert grau d’opacitat, tenint en compte que els mitjans 

informàtics haurien permès donar-li més visibilitat. Tot seguit, qualifica l’exposició de motius 

d’excel·lent, però hi troba a faltar el reconeixement que l’actuació de la Generalitat va ser 

motivada per una exigència del Govern central i que el govern anterior va liderar l’acord a què 

es va arribar amb el sector del comerç. Aprofita aquest comentari per denunciar que la llei 

estatal significa una ingerència en el model comercial català i imposa la liberalització dels 

horaris. Pel que fa a les altres enquestes que ha esmentat el Sr. Colom, lamenta que el 2015 no 

s’hagi continuat l’estudi que el 2014 es va fer des de l’àmbit universitari sobre la zona de gran 

afluència turística per tal de poder contrastar les dades. 

 

El Sr. SIERRA agraeix les explicacions i planteja alguns dubtes. En primer lloc, demana si el 

govern té en compte casos com el del Born, en què un pol d’atracció turística com el Museu 

Picasso obre els diumenges però els comerços del voltant estan obligats a tancar. En segon lloc, 

creu que també s’hauria de tenir en compte la competència del comerç electrònic i, per tant, 

creu que limitar la llibertat d’horaris perjudica el comerç petit i mitjà, que és el que més ha patit 

els efectes de la crisi. També opina que s’haurien de limitar els horaris de les grans superfícies. 
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En tercer lloc, demana més precisió sobre la identitat dels enquestats i assenyala que, a més de 

les enquestes a peu de carrer, hi ha disponible la tecnologia 3.0, que permet la contribució de 

persones que per diverses causes no poden participar en aquests processos consultius. 

Finalment, pregunta quines conclusions extreu el govern de les 1.913 respostes, de les quals 

1.543 corresponen a veïns i veïnes i solament 370 als primers interessats en la llibertat horària. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el 2015 Convergència i Unió i Partit Popular van arribar a un 

acord a l’Ajuntament de Barcelona sobre l’obertura d’establiments comercials durant l’estiu, 

que permetia als comerços de les zones més turístiques obrir els diumenges de deu del matí a sis 

de la tarda entre l’1 de juliol i el 15 de setembre, acord que el Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana va criticar perquè trencava la unitat territorial de la ciutat i afeblia el comerç de 

proximitat, de manera que finalment s’imposava la legislació espanyola, favorable a la 

liberalització dels horaris comercials. El nou govern, afegeix, va mantenir la mesura l’estiu de 

2015 i posteriorment va obrir un procés participatiu per valorar si s’havia de mantenir en el 

futur. En aquest context, assenyala que el seu grup dóna suport a la proposta d’UGT i 

Comissions Obreres de suprimir l’autorització d’obertura els diumenges d’estiu i aposta per 

mantenir els horaris d’obertura de setanta-dues hores setmanals i dotze festius anuals, perquè 

insisteix que la liberalització horària afebleix el comerç de proximitat i beneficia les grans 

marques i les grans superfícies comercials. D’altra banda, no entén la pressa del Partit Popular a 

demanar la compareixença perquè té entès que el procés participatiu s’acaba al desembre. 

Demana, doncs, que el govern presenti les conclusions un cop finalitzat el procés. 

 

La Sra. BALLARÍN sí que considera pertinent la compareixença perquè al seu grup li ha arribat 

la inquietud d’associacions de comerciants i sindicats per conèixer el pes de l’enquesta en tot el 

procés participatiu al voltant dels horaris comercials. En aquest sentit, indica que aquest és un 

tema important, sobretot perquè es contraposen els interessos dels comerciants del centre amb 

els de la perifèria i amb els dels treballadors. Afirma, doncs, que cal prendre decisions i no 

descarregar la responsabilitat del govern en els ciutadans. Pel que fa a l’enquesta, pregunta 

sobre les incidències que hi va haver, concretament per les causes que van originar que la web 

estigués aturada alguns dies. Quant a les dades, considera que una participació del 0,1 % és 

molt baixa i, per tant, poc significativa. Tanmateix, el que més els ha preocupat és la falta de 

garanties del procés participatiu perquè no es demanava cap document identificador i no 

s’assegurava que una persona física o jurídica pogués votar només un cop. Demana, doncs, si 

s’ha tingut en compte el marge d’error per aquesta circumstància. Finalment, torna a preguntar 

quin serà el pes d’aquesta enquesta en el procés participatiu global i insisteix que una 

participació del 0,1 per cent és poc significativa. 

 

El Sr. GARGANTÉ entén que el procés consultiu s’origina perquè l’obertura indiscriminada 

dels diumenges d’estiu afecta la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i 

treballadores del comerç i que beneficia especialment els grans magatzems. Afegeix que, 

d’acord amb el conveni col·lectiu dels grans magatzems, signat per la patronal ANGED i les 

organitzacions sindicals FASGA i Fetico, l’obertura en diumenge no representa cap benefici per 

als treballadors i treballadores ni per al conjunt de la societat perquè amplia en vint-i-vuit les 

hores de treball anyal sense remuneració, laboralitza el treball en diumenges i festius i elimina 

la retribució funcionarial anual de 186 euros. Segons aquest conveni, doncs, el treball en 

diumenge o festiu només ha de ser compensat amb un temps de descans equivalent en un 

període màxim de dues setmanes. Per tant, assenyala que el conveni concedeix una forta 

discrecionalitat a l’empresa per fixar el moment de gaudi d’aquests descansos. A més a més, 

indica que el conveni possibilita l’obertura en diumenges i festius sense ampliar les plantilles 

perquè els treballadors i treballadores van rotant els descansos en dies laborals, per la qual cosa 
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l’empresa no té un increment en la despesa laboral, i això fa molt difícil que un treballador 

pugui tenir dos dies seguits de festa. Per aquestes raons, conclou que l’obertura en diumenges i 

festius no és vital per a la ciutat, dificulta la conciliació de la vida laboral i familiar, i beneficia 

el sector dels grans magatzems, el qual és profundament antisocial i fa anys que precaritza les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores. D’altra banda, al seu grup li va sorprendre 

que en una reunió amb els sindicats el govern anunciés que la consulta es limitaria a sindicats, 

treballadors, treballadores i empresaris, però després van veure que s’estenia als membres del 

Consell Ciutadà, a associacions de veïns i de consumidors, i a veïns i veïnes. També els va 

sorprendre que s’oferís l’opció d’obrir més diumenges però no la de no obrir-ne cap, cosa que 

va molestar la CGT i que va fer que demanés una reunió amb el govern. Per tant, la CGT 

sospita que el procés participatiu s’ha dirigit perquè les respostes siguin les que interessa al 

govern per quedar bé amb tothom, però no per acabar amb la desprotecció dels treballadors del 

sector. Finalment, com a exemple d’actuació possible, comenta que a Alacant han prohibit als 

grans magatzems obrir diumenges i festius. 

 

El Sr. COLOM exposa que, d’acord amb el seu programa, el govern té un compromís amb la 

limitació d’horaris perquè creu que beneficia el comerç petit i mitjà. El debat, doncs, es planteja 

respecte a la decisió que es va prendre el juny de 2014 respecte a l’obertura de comerços els 

diumenges i festius durant el període d’estiu. A continuació, explica que el període de recollida 

de dades es va tancar el 30 de novembre i de moment el govern només té informació sobre els 

participants. Pel que fa a la identificació de les respostes amb la tipologia dels enquestats, 

afirma que no es pot fer perquè aleshores deixaria de ser una enquesta. D’altra banda, rebutja 

que es pugui qüestionar la representativitat dels participants i que l’enquesta sigui tendenciosa 

perquè les respostes eren obertes i tothom ha pogut respondre el que ha volgut. Quant al pes que 

tindran els resultats de l’enquesta, assegura que seran un element més a tenir en compte i nega 

que aquest procés participatiu es vulgui utilitzar per evitar prendre decisions, perquè 

precisament el que demostra és la voluntat del govern de plantejar una interlocució amb el 

sector i amb les entitats afectades. Amb referència a les crítiques del Sr. Garganté, apunta que el 

govern ha donat veu a tothom, no solament a alguns sindicats o entitats, i aclareix que si algú 

volia plantejar alguna altra alternativa, com ara la no-obertura cap diumenge, a l’enquesta hi 

havia el concepte «Altres», on s’hi podia incloure. Tot seguit, reitera que el govern explicarà els 

resultats de la consulta un cop feta l’anàlisi i, per tant, afirma que és una equivocació prejutjar 

quins seran aquests resultats, perquè precisament al govern no li preocupa que la gent expressi 

les seves opinions. Finalment, reitera que, quan tinguin tots els informes, es faran unes jornades 

amb experts per debatre les conclusions i després es prendrà la decisió política corresponent, 

decisió que esperen que tingui més consens que no pas si l’haguessin presa unilateralment i 

sense procés participatiu. 

 

El Sr. MULLERAS aclareix que el seu grup havia plantejat la compareixença perquè el govern 

expliqués concretament la consulta electrònica i entén que no ha rebut resposta. Per tant, 

anuncia que demanarà l’empara de Secretaria General per tal que el govern respongui. 

Seguidament, torna a demanar que es quantifiquin les preferències dels enquestats. D’altra 

banda, qualifica el procés d’opac perquè no se sap com s’ha contractat l’empresa que ha fet la 

consulta. També reitera que l’enquesta és tendenciosa perquè, malgrat que hi hagi el concepte 

«Altres», s’ofereixen tres respostes a les dues preguntes sobre el període i els horaris 

d’obertura. Torna a dir que la consulta no tenia garanties perquè no s’identificava clarament els 

enquestats ni se’n verificava el NIF. Finalment, insisteix que sobre els horaris comercials ja en 

parlaran en altres ocasions, però que la compareixença es referia concretament a la consulta 

electrònica, i conclou que la resposta del regidor Colom confirma que l’enquesta ha estat opaca, 

tendenciosa i sense garanties. 
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El Sr. BLASI manifesta que el seu grup tampoc no ha obtingut resposta a les preguntes 

formulades i acusa qui ha gestionat el procés no pas de tendenciositat, però sí d’opacitat i de 

manca de transparència. A continuació, assenyala que un dels objectius que es van plantejar, 

amb consens del sector, era diferenciar la demanda interna de la demanda externa, perquè 

l’Estat espanyol va obligar a delimitar una zona de gran afluència turística a Barcelona, i 

remarca que a l’enquesta no s’ha recollit l’opinió dels turistes. Quant a la conciliació de la vida 

laboral i familiar, està d’acord que aquesta ha de ser la tendència, però recorda que els dies 

festius hi ha metges que treballen i creu que aquesta reflexió s’ha de tenir en compte. D’altra 

banda, acusa el govern de manca de lideratge i d’excusar-se en processos participatius. Tot 

seguit, indica que la ciutadania valora positivament els horaris comercials i l’obertura en festius 

a la ciutat de Barcelona, i creu que si es preguntés sobre la conciliació de la vida laboral i 

familiar la resposta seria que calen determinades obertures. Per acabar, demana que el govern 

exerceixi el lideratge en aquesta qüestió, que expliqui quins encàrrecs ha fet, que no malbarati 

la feina feta anteriorment i, finalment, que denunciï la voluntat liberalitzadora que trenca amb el 

model de comerç de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA reitera que les respostes a l’enquesta poden ser molt tendencioses, que 

Barcelona en Comú potser ha utilitzat alguna d’aquestes associacions perquè algun dels seus 

membres faci el salt a la política i, finalment, demana que aclareixi quines són les associacions 

que hi han participat. 

 

La Sra. CAPDEVILA mostra l’acord del seu grup amb el govern en el sentit de donar suport al 

petit comerç. Tanmateix, pregunta si les conclusions del procés seran vinculants i, en cas que la 

majoria dels enquestats acaba dient que s’ha d’obrir els dies festius, si el govern actuarà en 

conseqüència. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que els processos participatius són fonamentals i que hi ha les eines 

tècniques necessàries per poder tenir un model concret de consultes. En tot cas, valora 

positivament la participació, sempre que no serveixi perquè el govern no assumeixi les seves 

responsabilitats. 

 

El Sr. GARGANTÉ assegura que l’opció «Altres» no ha satisfet els treballadors i treballadores 

dels grans magatzems, que són uns actors fonamentals en aquesta qüestió i els principals 

afectats perquè no cobren per treballar aquests diumenges, no es contracta personal extra i no 

poden fer dos dies seguits de descans. Entén, doncs, que s’hauria d’escoltar els actors més 

dèbils de la cadena, que són els que diuen que els dies festius s’hauria de tancar. 

 

El Sr. COLOM acusa el Sr. Mulleras de dur les conclusions fetes per poder dir que el govern no 

respon, i reitera que els resultats del procés participatiu s’explicaran quan se’n tingui l’anàlisi 

feta, moment en el qual ell mateix portarà un informe a la comissió, sense necessitat que 

l’oposició el demani. D’altra banda, afirma que sí que s’ha demanat l’opinió dels turistes 

mitjançant una enquesta a peu de carrer. Pel que fa a les empreses encarregades de gestionar la 

consulta, explica que són empreses externes que l’ajuntament utilitza habitualment, 

homologades pel Gabinet Tècnic de Programació. Finalment, reitera que, un cop analitzats els 

resultats del procés participatiu i després de les jornades obertes de debat, es podrà prendre una 

decisió que tingui un consens més ampli, en el marc de la defensa del comerç de proximitat i 

dels treballadors del sector, perquè afirma que els debats que hi havia en el moment que el 

govern es va constituir demostraven que aquest consens no existia. 
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El Sr. MULLERAS demana l’empara de la presidenta i de la Secretaria perquè els grups han de 

triar molt bé quines compareixences sol·liciten, ja que s’havia arribat a un acord per limitar el 

nombre de compareixences i, per tant, i no pot ser que el govern no respongui a una qüestió tan 

concreta com la que es demana en aquest punt. Demana, doncs, a la presidenta i a Secretaria 

que facin les gestions oportunes perquè el govern respongui al que se li demana, que és una 

informació que té disponible. 

 

La PRESIDENTA comunica que aquesta qüestió s’ha de debatre en la Junta de Portaveus, on 

tots els grups tenen representants. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2015/214) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i 

Ciutat; i SOTMETRE’L a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de 

l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò 

previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic 

Municipal. 

 

El Sr. COLOM recorda que el Consell Turisme i Ciutat va ser creat el 24 de juliol de 2015. que 

el 14 d’octubre següent se’n va aprovar el projecte normatiu, que tot seguit es va obrir un 

procés participatiu i que el Grup Municipal del Partit Popular va presentar una sèrie d’esmenes, 

dues de les quals el govern considera que ja hi estan incorporades i la resta s’han rebutjat. Per 

tant, presenten el reglament a la Comissió d’Economia i Hisenda per tal que pugui ser exposat 

públicament durant trenta dies hàbils i aprovat definitivament, si escau. Quant al reglament, 

destaca que s’insereix dins el marc normatiu vigent i que es vol que en aquest consell hi hagi 

una representació equitativa i equilibrada dels diferents sectors afectats, a més d’experts, 

representants dels grups municipals i tècnics. Finalment, comenta que funcionarà a partir d’una 

sèrie de grups de treball i que el govern garantirà que hi hagi una representació àmplia i 

equilibrada, més enllà dels membres del Consell Turisme i Ciutat. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el suport del seu grup a la composició i al reglament del Consell 

Turisme i Ciutat. En aquest sentit, recorda que el govern anterior va preveure, en el marc del 

Pacte local pel turisme responsable i sostenible, la creació d’aquest organisme i van deixar 

preparat un esborrany de reglament. D’altra banda, creu que la creació d’aquest organisme és 

una bona resposta al 79 % de barcelonins que creuen que s’ha de fer un debat sobre el model 

turístic de la ciutat. Entén, doncs, que aquest debat serà positiu i anuncia que el seu grup 

vetllarà perquè els experts i els tècnics que proposi el govern representin una pluralitat 

d’opinions i per no caure en demagògies que puguin portar a prendre decisions errònies. 
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El Sr. SIERRA afirma que la composició del consell no és ni representativa ni equilibrada 

perquè, a més a més de concedir a l’alcaldessa potestats àmplies, la designació dels membres es 

fa de forma no reglada, procediment que hauria de consensuar-se i definir-se en el reglament. 

Pel que fa al plenari, creu que tampoc s’hi garanteix una representació proporcional. En aquest 

sentit, comenta que els sectors turístic i comercial hi tenen deu membres, les entitats veïnals i 

socials de districte n’hi tenen divuit i els sindicats dos, i solament el 21 % dels quaranta-set 

membres tenen dret a vot. Afirma, doncs, que s’ha de garantir una representació més 

homogènia i real. També assenyala que les vicepresidències no reflecteixen adequadament la 

composició del plenari i tampoc s’especifica quina mena de moviments socials estaran 

representats en el consell. Conclou, doncs, que els processos participatius que planteja el govern 

tenen més a veure amb la vella que no pas amb la nova política, quan tenen l’oportunitat de fer 

un procés participatiu que sigui realment equilibrat i just. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup perquè comparteixen la iniciativa i creuen 

que és bona per a la ciutat. Demana que es compleixin els terminis per tal que el consell pugui 

començar a funcionar. El seu grup entén que aquest consell, el Pla especial de regulació 

d’allotjaments turístics, les mesures incloses al Pla d’actuació municipal i el Pla estratègic de 

turisme 2015-2020 són eines essencials i, per tant, treballarà perquè tot això es dugui a terme i 

sigui útil per a la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que aquest consell pot esdevenir un instrument útil per 

involucrar la ciutadania en el model turístic de Barcelona. Tot i reconèixer que ja era previst al 

Pla estratègic de turisme 2010-2015, no sap si era una prioritat per al govern de Convergència i 

Unió perquè va trigar tres anys i mig a endegar-lo. Pel que fa a l’informe, destaca que gairebé el 

80 per cent dels barcelonins i barcelonines volen que es generi un debat al voltant del model 

turístic i el seu grup creu que el consell pot ser el lloc ideal per fixar els principis i els criteris 

bàsics d’aquest model, per controlar l’execució del nou pla estratègic i per pronunciar-se sobre 

la moratòria d’allotjaments turístics. D’altra banda, el seu grup opina que el turisme és clau per 

generar activitat econòmica i ocupació i, per tant, aquesta qüestió ha de ser una prioritat en 

l’agenda del govern. Finalment, malgrat que són conscients de la dificultat del procés, critica 

que el govern hagi trigat deu mesos a fer operatiu el Consell Turisme i Ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el Grup del Partit Popular ha complert amb les seves 

obligacions i va ser l’únic grup que va presentar esmenes al reglament del consell, però critica 

que el govern no s’hagi posat en contacte amb ells per tractar d’aquest tema fins a tres hores 

abans de l’inici de la sessió d’aquesta comissió, motiu pel qual se sent menyspreat i reclama 

més qualitat democràtica al govern municipal i que tracti amb més deferència els grups de 

l’oposició, alhora que lamenta que totes les esmenes hagin estat rebutjades. Quant a les 

esmenes, comenta que n’han presentades cinc perquè entenen que la composició del plenari del 

consell hauria de ser més plural i hi hauria d’haver més representants del sector turístic. També 

han plantejat discrepàncies sobre les tres vicepresidències, perquè creuen que se n’hi podria 

afegir una del món econòmic, i sobre el funcionament, perquè voldrien que els regidors que 

siguin membres del plenari puguin proposar temes de debat, funció que ara es reserva 

exclusivament al tinent d’alcalde. Pregunta, doncs, si el govern està obert a introduir canvis en 

el reglament. 

 

El Sr. GARGANTÉ es mostra escèptic quant a les eines de participació existents perquè creu 

que aquest consell tindrà el mateix problema que els molts altres òrgans de participació que hi 

ha, perquè les decisions que prengui no seran vinculants, la qual cosa en desvirtua el sentit. 
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També critica que les institucions que en formaran part es poden permetre posar-hi persones 

remunerades, però no així d’altres sectors, raó per la qual aquest òrgan de participació s’allunya 

dels veïns i veïnes per manca d’informació, per la sensació de pèrdua de temps o per 

desconfiança en la institució. D’altra banda, atès que el consorci Turisme de Barcelona malgrat 

que sigui publicoprivat té un caràcter marcadament empresarial, troba correcte que el debat 

sobre el turisme es produeixi en un altre ens. Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu 

grup. 

 

El Sr. COLOM dóna les gràcies als grups que donen suport a la mesura i aclareix que la funció 

que exerceix l’alcaldessa en aquest cas és el que estableix la normativa. Pel que fa a la 

representativitat dels membres del consell, indica que són les entitats qui els trien i que ell no 

vetarà una entitat pel fet de ser o no ser afí a cap grup polític. Pel que fa a les al·legacions 

presentades pel Partit Popular, assegura que el govern ha complert amb la seva obligació, que 

era donar-hi resposta, i per tant creu que el Sr. Mulleras no es pot sentir menyspreat. Altra cosa, 

afegeix, és que ell mateix tingui una relació estreta amb els regidors de l’oposició i que en molts 

moments puguin comentar temes, però si per raons d’agenda no és el tinent d’alcalde qui dóna 

la resposta i ho fa una altra persona no es pot dir que sigui un procediment antidemocràtic. Per 

tant, conclou, pot ser que la resposta a les al·legacions no hagi agradat al portaveu del Partit 

Popular, però la resposta l’han donada. 

 

La Sra. RECASENS, amb referència al comentari de la Sra. Ballarín que el govern havia trigat 

tres anys a posar en marxa el consell, comenta que van impulsar el pacte local i que van fer el 

procés participatiu, d’on van sortir trenta-cinc mesures, una de les quals era la creació del 

consell, però mentrestant el govern de Convergència i Unió va impulsar moltes altres mesures, 

entre les quals esmenta els plans de turisme de districte, el Park Güell, els autocars de la 

Sagrada Família, el Pla Cor, actuacions al castell de Torre Baró, a la plaça de les Glòries o al 

Castell de Montjuïc, l’obertura del centre de recepció de trucades relatives als habitatges d’ús 

turístic i el Pla d’ordenació d’habitatges d’ús turístic. Per tant, afirma que la gestió del turisme 

va ser una prioritat per al govern anterior. 

 

La Sra. BALLARÍN admet que potser la gestió del turisme va ser una prioritat per al govern 

anterior, però nega que ho fos la participació ciutadana per definir el model turístic. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el 

vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

5.-  (P16) Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per 

a l’any 2016, integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes 

autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal 

d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut 

Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut 

Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) 

Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut 

de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat Municipal de 

l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe; d) Els estats de previsions 

d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, 

SA (BSM), 2. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 3. Foment de Ciutat, SA, 

4. Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM, 5. Barcelona Activa, SA, SPM, 6. SM 
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Barcelona Gestió Urbanística, SA, 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; Així mateix, APROVAR 

les Bases d’Execució i els annexos de personal que consten en l’expedient. Segon.- APROVAR 

inicialment el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2016 d’acord 

amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. Tercer.- SOTMETRE aquest acord a exposició 

pública durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

 

ES RETIRA. 

 

6.-  (3-148/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit per import 

de 48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris per import de 90.000.000,00 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), de conformitat amb 

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

15100590. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que 

es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que al plenari del Consell Municipal del 27 de març de 2015 es va 

aprovar es va aprovar una operació de substitució de deute per un import màxim de 138,4 

milions d’euros i entre abril i juliol es van cancel·lar anticipadament nou operacions financeres 

per aquest mateix valor. El nou govern proposa no refinançar aquestes operacions i reduir en 

aquesta quantitat l’endeutament previst, la qual cosa permetrà l’ajuntament ser més independent 

de les entitats financeres i disposar de més recursos els anys vinents per destinar a la ciutadania 

i no a pagar els interessos als bancs. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot negatiu del seu grup a aquesta operació perquè és contrària 

a la renegociació del deute que s’havia fet a final del mandat anterior. En aquest sentit, recorda 

que el govern anterior va aprofitar la conjuntura i el bon posicionament de l’ajuntament davant 

de les agències de qualificació i dels bancs per allargar el venciment del deute, i afirma que 

s’havien rebut ofertes de diferents bancs que haurien permès un estalvi de 9 milions d’euros 

durant el període 2015-2018. D’altra banda, li sorprèn que el nou govern, contràriament al que 

deia durant la campanya electoral, no aprofiti la situació financera sanejada de l’ajuntament per 

implantar polítiques que donin resposta a les necessitats socials. Finalment, assenyala que el 

govern ja havia fet una altra operació d’aquestes característiques per valor de 24,8 milions 

d’euros i adverteix que aquestes operacions contra el romanent de tresoreria posen en risc el 

pagament a trenta dies. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el suport del seu grup a la iniciativa perquè és coherent amb les 

negociacions que van tenir respecte a les ordenances fiscals. En aquest sentit, atès que el control 

de la despesa impedeix gastar més i que es preveu que hi hagi superàvit, entén que és assenyat 

estalviar-se 10 milions d’euros en el pagament d’interessos, i més quan els informes tècnics 

d’Intervenció asseguren que no es posarà en perill el pagament a proveïdors. 

 

El Sr. BOSCH coincideix amb el Grup de Ciutadans i entén que els serveis tècnics de 

l’ajuntament avalen l’operació, que permet reduir els interessos del deute. Per tant, anuncia el 

vot favorable del seu grup. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció del seu grup, en primer lloc perquè pensen que és una 

mesura aïllada que no es pot emmarcar en un plantejament econòmic i financer global, cosa que 

els sembla greu perquè aquesta amortització de deute afecta la planificació pressupostària a curt 

i mitjà termini. En segon lloc, pel que han vist del projecte de pressupostos i d’ordenances 

fiscals, temen que el govern planteja un escenari conservador i que no posa tots els recursos i el 

potencial de l’ajuntament al servei dels barcelonins i de les barcelonines. En aquest sentit, 

qualifica la tendència a l’equilibri total d’ingressos i despeses de plantejament del segle XIX, 

que, tot i ser respectable, no és el del seu grup. A continuació, exposa que des de l’any 2000 

l’Ajuntament de Barcelona durant els períodes econòmics expansius va reduir l’endeutament i 

quan va arribar la crisi es va endeutar per posar més recursos al servei dels ciutadans, i compara 

el nivell d’endeutament de Barcelona, del 39 % sobre els ingressos corrents i que arribarà al 34 

% després d’aquesta operació, amb el de Madrid, que és del 138 %. Entén, doncs, que en un 

moment que els tipus d’interès són molt baixos no cal fer aquesta modificació de crèdit, 

sobretot quan s’havia arribat a un acord de refinançament aprovat per unanimitat al ple del 

Consell Municipal. El Grup Socialista, doncs, creu que quan les necessitats són al carrer els 

recursos públics també hi haurien de ser per donar resposta a les necessitats, per mitigar les 

desigualtats i per reactivar l’economia. Per acabar, reitera l’abstenció del seu grup perquè, tot i 

estar oberts a rebaixar el romanent de tresoreria sempre que el pagament de proveïdors estigui 

garantit, volen veure un plantejament global de la política del govern. 

 

El Sr. MULLERAS, igual que en el punt sobre el Consell Turisme i Ciutat, reitera el menyspreu 

del govern cap al Grup Popular perquè quan tres o quatre setmanes enrere es van reunir per 

parlar de les línies bàsiques dels pressupostos no van parlar d’aquesta operació. En segon lloc, 

el seu grup va demanar informació sobre l’estat de tresoreria de l’ajuntament per prendre una 

decisió sobre el sentit de vot en el projecte de pressupostos i aquesta informació no se’ls va 

facilitar. Per tant, indica que per poder prendre una decisió sobre una modificació de crèdit per 

valor de 138 milions d’euros el seu grup ha de tenir la informació necessària, perquè no es pot 

deixar la tresoreria sota mínims. Així, doncs, pregunta si aquesta operació pot posar en perill la 

liquiditat de l’ajuntament i el pagament a proveïdors a trenta dies, com quedarà el romanent de 

tresoreria, si l’ajuntament té un problema d’endeutament, i demana al govern que actuï amb 

prudència financera. Finalment, posposa l’anunci del sentit de vot a conèixer la resposta a 

aquestes preguntes. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable del seu grup. Apunta que el deute actual de 

l’ajuntament és de 974 milions d’euros, que representen 609 euros per habitant i un 39 % dels 

ingressos corrents. Afegeix que la remodelació del deute és un supòsit previst a la Llei 

d’estabilitat pressupostària i entén que la tresoreria disponible permet fer l’operació. Així, 

doncs, considera que reduir el deute a 836 milions, que significaria situar-lo en 522 euros per 

habitant i en el 34 % dels ingressos, i tenint en compte que en altres ciutats de l’Estat aquest 

deute se situa entre 1.100 i 1.200 euros per habitant, permetria generar un estalvi en despeses 

financeres, sense comprometre la tresoreria, i dedicar-lo a altres capítols. 

 

El Sr. PISARELLO respon a la Sra. Ballarín que la llei Montoro no permet aplicar 

determinades polítiques keynesianes i dedicar aquests diners a despeses perquè l’ajuntament 

incorreria en dèficit i això podria tenir conseqüències importants. A continuació, reitera que si 

la mesura s’aprova el deute de l’ajuntament passarà de 974 milions d’euros a 836, és a dir, 

passaria del 39 % dels ingressos corrents al 34 %, que és la xifra d’endeutament més baixa dels 

darrers sis anys. Insisteix que la reducció del deute permet tenir més independència respecte de 

les entitats financeres i disposar de més recursos per als anys vinents, recursos que quantifica en 
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2,4 milions d’euros per a 2015, 4,7 milions per a 2016, 3,7 milions per a 2017 i 4 milions anuals 

entre 2018 i 2022, i que es podran dedicar a polítiques en benefici de la ciutadania, raó per la 

qual entén que l’operació és justificada. 

 

Davant les queixes de la Sra. Recasens i les acusacions d’irresponsabilitat que fa el Sr. Mulleras 

per la negativa del govern a donar les dades de com quedaria la tresoreria de l’ajuntament si 

s’aprovés la mesura, informa que hi hauria 500 milions a caixa i quedarien 128 milions de 

romanent de tresoreria. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el 

vot contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

7.-  (22946) INADMETRE a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 

formulada pel senyor Miguel David Gutiérrez Valencia en representació de Maria Isabel López 

López, Juan Carlos López López, Julian Camacho Castellanos, Maria Angeles Arnauda 

Castellano, Francisca Arnauda Castellano, Antonio Cucurrull Casado, Maria Lourdes Dafonte 

Rementeria, Antonia Blanco Valdó, Jaime Bernardo Moreno, Ana Gutiérrez Valencia, Josefa 

Navarro Moreno, Eugenio Nevado Díaz, i Maria Dolores Sangüesa Valero, contra l’acord de la 

Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació d’11 de desembre de 2013, pel qual s’aprova 

definitivament el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu de domini 

públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i 

altres publicacions periòdiques, i contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i 

Ocupació de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte per a la conservació i 

explotació publicitària dels quioscos de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats 

a la Rambla, per estar mancada manifestament de fonament segons l’art. 102.3 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de 

Patrimoni de 4 de març de 2015, que s’annexa al present als efectes de motivació; TENIR per 

desistida l’Agrupación de Quioscos de prensa de Barcelona y Área, en no haver atès el 

requeriment d’esmena efectuat d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/92; INADMETRE a 

tràmit els recursos extraordinaris de revisió presentats per la Sra. Rosario García Sala i pel Sr. 

Adolfo López Ibáñez contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 17 de 

setembre de 2014, i pel Sr. Sidney Arangoitia Chalco, atès que no es basen en cap de les causes 

de l’art. 118.1 de la Llei 30/1992, pels motius exposats en l’informe de la Direcció de 

Patrimoni, de 4 de març de 2015; DESESTIMAR, per les raons exposades en l’informe de la 

Direcció de Patrimoni, els recursos de reposició presentats contra l’acord de la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, de 22 de gener de 2014, per la Sra. 

Luz Amparo Duque Serna (CA 86), i pels Srs. Antonio Agramunt Villar (CA 251), Jaime 

Gerbolés Álvarez (CA 265), Rafael Bataller Ballester (CA 332), Pedro R. Collado Nebot (CA 

344), Sidney Arangoitia Chalco (CA 392), Joaquin Loren Acerete (CA 393), i Francisco Jurado 

Marchena (CA 400), i per la societat Kiosko Premià SL (CA 360); i, en conseqüència, 

DECLARAR els esmentats quioscos en situació de vacants. 

 

El Sr. AYALA exposa que aquest expedient es va iniciar l’octubre de 2013 i la Comissió 

d’Economia i Hisenda va aprovar les clàusules del procés d’adjudicació. Afegeix que les 

al·legacions presentades es van resoldre al desembre de 2013 i al gener de 2014 aquesta 

mateixa comissió va desestimar els primers recursos i va adjudicar el segon tram de les 
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concessions. Posteriorment, alguns quiosquers van presentar al·legacions i el que es proposa és 

desestimar-les per diverses raons, d’acord amb els Serveis Jurídics de l’ajuntament. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup perquè entén que el procés es va fer 

amb tota la seguretat jurídica per als concessionaris i amb una feina important de l’associació de 

quiosquers i de la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona per tal de garantir la 

viabilitat dels quatre-cents quioscos que hi ha a la ciutat. Assenyala que la concessió es va fer 

mitjançant concurrència pública i que les adjudicacions es van fer per a un període de 17,9 

anys, de manera que l’any 2030 acabarà la concessió de tots els quioscos de Catalunya. D’altra 

banda, comenta que el plec de clàusules explicitava que, amb la voluntat de tenir una ciutat més 

neta i ordenada, no hi podia haver quioscos tancats a la via pública. Com a resultat, posa com a 

exemple la retirada del quiosc de la plaça de Sant Josep Oriol, que ha permès guanyar una plaça 

més àmplia i amb menys obstacles. Per tant, creu que és positiu finalitzar la tramitació d’aquest 

concurs. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup perquè si bé l’informe de Patrimoni diu que 

aquests quioscos estan tancats, no n’aporta cap prova. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup perquè no estan d’acord que hi hagi 

quioscos tancats que només serveixen d’aparador a la publicitat. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup, perquè pensa que els serveis de 

l’ajuntament han fet una feina important d’ordenació i racionalització de l’ús de l’espai públic, i 

afirma que sap per experiència que en el cas dels quioscos és difícil. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. AYALA aclareix que les inspeccions les fan agents de l’autoritat, que segons la llei tenen 

presumpció de veracitat, i per tant no cal aportar més proves. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, 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 l'abstenció de la CUP. 

S'APROVA. 

 

8.-  (24398) ADJUDICAR, com a resultat de la subhasta pública celebrada, la concessió de l'ús 

privatiu que afecta d’una porció del terreny destinat a vial situat al carrer Doctor Aiguader, 

cantonada amb el carrer dels Pinzón, per a la instal.lació i explotació d’una estació de 

subministrament de GNC (gas natural comprimit) per a vehicles, a la societat Gas Natural 

Servicios SDG S.A., pel cànon de 26.000,00 euros anuals; amb subjecció a les clàusules del 

Plec regulador de la concessió aprovat per acord de la Comissió d’Economia, Empreses i 

Ocupació del Consell Municipal en sessió de 18 de març de 2015; FORMALITZAR la 

concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 
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El Sr. AYALA exposa que aquest punt de subministrament de gas natural comprimit s’explota 

des de desembre de 2011 com a prova pilot de tres anys. Assenyala que ha funcionat bé, que 

l’estació de subministrament és d’ús públic i que principalment l’utilitza la flota de taxis. 

Comenta també que és una de les dues estacions que hi ha a Barcelona i que totes dues són 

operades per Gas Natural. Dit això, assenyala que un cop acabat el termini de la prova pilot es 

va convocar la subhasta, Gas Natural va ser l’únic licitador i, per tant, es proposa aquesta 

adjudicació, que consta d’informes favorables del Districte de Ciutat Vella, de l’Institut del 

Paisatge Urbà i de l’Agència de l’Energia de Barcelona. La concessió seria per un termini de 

deu anys i el preu d’adjudicació de 26.000 euros l’any. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup. Recorda que la prova pilot es va fer 

durant el mandat del govern anterior, el qual va considerar oportú, un cop finalitzada la prova, 

treure l’estació a concurs per tal de diversificar els usos dels combustibles i afegir-se a la 

dinàmica d’altres ciutats en matèria de sostenibilitat. Entén, doncs, que en ser Gas Natural 

l’única empresa que s’ha presentat a la licitació, s’ha de procedir a l’adjudicació. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè, segons que indiquen els informes, 

aquestes estacions contribueixen a reduir la dependència respecte del petroli i les emissions 

contaminants, i impulsen l’ús de vehicles que funcionen amb combustibles no contaminants. A 

més a més, el seu grup entén que la diversificació dels combustibles ha de ser una prioritat en 

els plans energètics i mediambientals de la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia l’abstenció del seu grup perquè no saben quina és l’opinió dels 

veïns sobre aquesta instal·lació. 

 

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

 

El Sr. MULLERAS anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia l’abstenció del seu grup. Qualifica de casualitat el fet que es 

presenti un sol licitador, que precisament tingui la seu davant de la instal·lació i que, a més, 

sigui el mateix operador que l’explotava fins al moment. D’altra banda, assenyala que el gas 

natural és un combustible de procedència fòssil, que s’extrau mitjançant perforacions 

relacionades amb l’extracció de petroli i, tot i que contamini menys, el procés d’extracció també 

és contaminant i no és una energia renovable. Esmenta també els conflictes armats generats pels 

interessos que hi ha darrere de la indústria del petroli i del gas. Finalment, indica que, malgrat  

que els autobusos i alguns taxis utilitzin aquest tipus d’energia, l’aposta mediambiental ha anat 

més cap als vehicles elèctrics.  

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable 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 l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/1394) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a fer les gestions 

oportunes per tal que les empreses operadores en l'àmbit dels serveis funeraris a la ciutat 

s'adhereixin a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. 

 

El Sr. BLASI exposa la voluntat del seu grup de reforçar el paper de la Junta Arbitral de 

Barcelona per tal que sigui una referència per als consumidors i usuaris. En aquest sentit, indica 

que la síndica de Barcelona va obrir una sèrie d’expedients. D’altra banda, recorda que 

l’ajuntament té una participació del 15 % en l’empresa Serveis Funeraris de Barcelona i en 

destaca la manca de transparència i de connexió amb els usuaris, especialment en un moment 

difícil com és el de la mort d’un familiar. Demana, doncs, que mitjançant la Junta Arbitral de 

Consum es pugui facilitar la resolució de conflictes, i fins i tot evitar-los, de la mateixa manera 

que s’ha fet amb altres empreses de grans dimensions. Reconeix que l’adhesió a la Junta 

Arbitral és una decisió de pertoca de prendre a les empreses, però considera que es pot facilitar 

amb una presidència forta i l’impuls de l’ajuntament. A continuació, esmenta que la síndica de 

Barcelona havia demanat un reforç de les inspeccions, però entén que aquestes inspeccions no 

van donar resultat, cosa que palesa la necessitat de demanar a les empreses que s’adhereixin a la 

Junta Arbitral de Consum, i creu que en el cas de Serveis Funeraris de Barcelona pot ser més 

senzill atès que l’ajuntament en té un percentatge de la propietat. D’altra banda, creu que 

l’ajuntament s’ha de posar al costat dels usuaris perquè no se sentin desemparats i puguin 

adreçar-se a l’OMIC o a la Junta Arbitral quan ho hagin de menester. Per acabar, aprofita 

l’avinentesa per preguntar com queda l’organigrama de l’àmbit de consum i quina voluntat hi 

ha darrere dels canvis que s’han produït darrerament. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable a la iniciativa, però recorda que va ser el govern de 

Convergència i Unió qui va donar la concessió dels serveis funeraris al Grup Mémora l’any 

2014 i considera que en el plec de condicions s’hi podia haver afegit una clàusula perquè 

aquesta empresa s’adherís a la Junta Arbitral de Consum. D’altra banda, entén que l’ajuntament 

no pot obligar cap empresa privada que se sotmeti a la Junta Arbitral ni a cap altre organisme. 

Tanmateix, hi votaran a favor per donar als usuaris la possibilitat de triar entre anar als tribunals 

de justícia a defensar els seus interessos o acollir-se a l’arbitratge. Per tant, creu que l’únic que 

pot fer l’ajuntament és suggerir a les empreses que s’adhereixin a la Junta Arbitral, però en cap 

cas pot obligar-les a fer-ho. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable a la proposta de Convergència i Unió perquè 

tant la síndica de greuges de Barcelona com diferents associacions de consumidors han 

expressat queixes respecte a empreses de serveis funeraris per la poca transparència informativa 

i pels preus dels serveis. Creu, doncs, que és positiu que l’ajuntament faci el possible per tal que 

les empreses de serveis funeraris s’adhereixin a la Junta Arbitral, ja que la mediació permet 

resoldre qualsevol conflicte de manera àgil i gratuïta. Considera, també, que l’adhesió a la Junta 

Arbitral representa un segell de qualitat per a les empreses i, per tant, entén que això no hauria 

de ser problemàtic. Finalment, recorda que el l’ajuntament conserva el 15 % de l’empresa i el 

100 % de Cementiris de Barcelona i, per tant, pot plantejar aquesta qüestió als òrgans de 

direcció respectius. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia el suport del seu grup a aquesta iniciativa perquè creu que pot 

ajudar a millorar la transparència de les tarifes d’uns serveis que considera d’interès general, 

fins i tot universal, perquè és l’únic que tothom farà servir d’una manera o d’una altra. També 

considera positiu que l’ajuntament treballi per garantir que els operadors de serveis funeraris 

s’adhereixin a l’arbitratge de consum. Tanmateix, planteja el dubte de si no fóra millor fer un 

enfocament més ampli a través de la Junta Arbitral de Catalunya. Quant a la petició de la 

síndica de greuges que el govern prengui mesures sobre aquesta qüestió, els agradaria conèixer 

la resposta del govern i tenir-ne una còpia. Seguidament, el Grup Socialista pensa que les tarifes 

dels serveis funeraris han de ser transparents i consideraria molt greu que es confirmés la 

denúncia de la síndica i d’alguna associació d’usuaris en el sentit que, aprofitant la situació 

emocional dels clients, alguns operadors haurien manipulat les tarifes. Per acabar, conclou que 

l’ajuntament ha de ser proactiu per evitar aquestes situacions i, tot i que la participació en 

Serveis Funeraris de Barcelona sigui minoritària, creu que té capacitat per abordar aquest debat 

amb el conjunt d’operadors de la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS també esmenta la denúncia de la síndica de greuges i, per tant, creu que la 

proposta és adient per tal d’incrementar el control sobre els preus del servei i per reforçar el 

paper de la Junta Arbitral de Consum. D’altra banda, el Grup Popular voldria saber què s’està 

fent des de l’ajuntament per donar resposta a la nota de la síndica. En aquest sentit, comenta que 

van consultar l’Agència Catalana de Consum i han constatat que cap de les empreses de serveis 

funeraris que operen a Barcelona està adherida a l’arbitratge de consum. Anuncia, doncs, el vot 

favorable del seu grup a la proposició de Convergència i Unió. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable del seu grup. Entén que aquest servei no és 

transparent, atesa la situació de vulnerabilitat dels usuaris, i que es poden donar situacions en 

què s’ofereixin uns serveis més cars sense que els familiars del difunt puguin comparar preus. A 

continuació, assenyala que Cementiris de Barcelona forma part de BSM i Mémora forma part 

de SFB, organismes que formen part de l’entramat d’empreses de l’ajuntament, i els ha sorprès 

comprovar que en les pàgines web respectives no hi ha informació sobre les tarifes, de tal 

manera que els usuaris s’han de refiar del comercial que l’atén. D’altra banda, denuncia el 

retard de l’ajuntament a actuar perquè la síndica de greuges el 2013 ja havia rebut queixes per 

falta de transparència en aquests serveis. Per tant, conclou que s’hauria d’aconseguir que 

aquestes empreses s’adhereixin a la Junta Arbitral i que els preus dels serveis funeraris 

s’haurien de fer públics perquè les persones estiguin suficientment informades. 

 

El Sr. VIA esmenta que el seu comissionat té la competència de consum i valora positivament 

la proposició de Convergència i Unió. Informa que la Junta Arbitral mateixa ha proposat a les 

empreses de serveis funeraris que s’hi adhereixin, tal com ho estava l’anterior Institut 

Municipal de Serveis Funeraris, i al govern li consta que en aquest moment el procediment està 

pendent de presentació en els respectius consells d’administració. Finalment, manifesta que per 

al govern és rellevant que s’hagin mercantilitzat serveis bàsics i que observarà amb cura les 

problemàtiques derivades d’aquesta mercantilització. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BLASI lamenta que la resposta no l’hagi donada el tinent d’alcalde responsable de 

consum, cosa que constata el desgavell del govern i que atribueix a una manca de lideratge o a 

les baixes polítiques que té la formació del govern. A continuació, agraeix el suport dels grups a 

la proposició per la necessitat de trobar complicitat amb els usuaris en uns moments 
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especialment complicats i en els quals necessiten un plus d’atenció. D’altra banda, reitera que la 

iniciativa s’adreça a una de les dues empreses de serveis funeraris que operen a Barcelona, en la 

qual l’ajuntament manté el 15 % de la titularitat i, per tant, hi pot tenir un cert impacte per 

apoderar la Junta Arbitral de Consum perquè pugui desenvolupar les accions que anunciava el 

comissionat. També coincideix amb la Sra. Ballarín i el Sr. Mulleras quant a la conveniència 

que els serveis funeraris que operen en altres municipis s’adhereixin al servei d’arbitratge. 

Finalment, aclareix que la privatització d’una part de Serveis Funeraris de Barcelona es va 

formalitzar en el plenari del 23 de juliol de 2010, durant el mandat de l’alcalde Jordi Hereu i 

amb la participació en el govern d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, i, per tant, si alguna formació política relacionada amb Barcelona en Comú hi tenia 

alguna discrepància la podia haver formulat en aquell moment. 

 

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 favorable de la 

CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

10.-  (M1519/1388) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es potenciï el Pla de reempresa 

(Barcelona Activa), adreçat a la cessió de negocis per garantitzar la continuïtat de l'activitat. 

Creant un pla per augmentar el nombre d'empreses que puguin tenir aquest tipus de 

problemàtica, dotant de més recursos i promoció al programa, amb l'objectiu d'assegurar la 

continuïtat del major nombre possible de negocis. 

 

El Sr. SIERRA exposa que l’Ajuntament de Barcelona i totes les institucions públiques haurien 

de tenir una visió a llarg termini de les conjuntures socioeconòmiques en els seus àmbits 

d’actuació per tal de resoldre els problemes actuals i avançar-se als canvis que es produiran en 

el futur. Assenyala, doncs, que a la ciutat de Barcelona el 62,4 % de les empreses són familiars, 

un percentatge molt alt de les quals es varen crear durant els anys setanta i vuitanta i, per tant, 

són a prop de la jubilació. A continuació, indica que, segons la Comissió Europea, l’envelliment 

de la població fa preveure que ens els pròxims deu anys un terç dels empresaris europeus es 

retiraran i, per tant, el Grup de Ciutadans entén que la successió en la gestió de les empreses és 

vital i que el govern municipal s’hauria de preocupar per la continuïtat dels negocis, perquè 

sense una transmissió adequada moltes d’aquestes empreses desapareixeran i molts treballadors 

es quedaran a l’atur. Considera que moltes d’aquestes empreses són viables, estan sanejades, 

tenen unes plantilles de treballadors amb sous dignes i condicions laborals adequades a l’entorn. 

Proposen, doncs, dotar Barcelona Activa amb més recursos per a promoció del projecte 

Reempresa, amb l’objectiu d’assegurar la transmissió del major nombre possible d’empreses. A 

tal fi, proposen augmentar el nombre d’entitats col·laboradores, tant patronals com sindicats, 

organitzacions d’autònoms i Cambra de Comerç, i crear un sistema per augmentar la captació 

de negocis i empresaris susceptibles de trobar-se en aquesta situació. Seguidament, comenta 

que hi ha diverses causes que poden propiciar el tancament d’aquestes empreses, com 

l’envelliment de la població, la disminució de la natalitat o la falta de disponibilitat de familiars 

per continuar el negoci per circumstàncies diverses. Per tant, proposa utilitzar els mitjans de 

comunicació i els canals públics de l’ajuntament per tenir un contacte directe amb els 

emprenedors i autònoms interessats a continuar la gestió d’un negoci consolidat i viable, que és 

més fàcil que no pas emprendre un negoci nou, amb les inversions i el risc que comporta. 

També proposen establir uns objectius i uns indicadors per analitzar el nombre d’empreses que 
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es trobin en aquesta situació, perquè es puguin mantenir aquelles que són viables i competitives, 

perquè no es perdin llocs de treball i per ajudar emprenedors, cooperatives i altres entitats a 

continuar creant feina i riquesa a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA exposa que el govern de Xavier Trias va impulsar el programa Reempresa, 

inclòs entre les trenta mesures de la iniciativa Barcelona Creixement adreçades a activar el 

creixement econòmic i generar ocupació conjuntament amb els principals sectors econòmics i 

del món del coneixement. En el cas del programa Reempresa, indica que es va dur a terme amb 

la Cecot, entitat que impulsava el Centre Reempresa de Catalunya, com a model perquè 

l’emprenedor compri una empresa ja existent i en funcionament per continuar-ne l’activitat. En 

aquest sentit, considera que és tan important la creació d’empreses com afavorir la continuïtat i 

el creixement de les existents, i assenyala que el programa en dos anys va aconseguir el traspàs 

de 60 empreses i 200 llocs de treball, de manera que es van triplicar els objectius inicials. 

 

A continuació, apunta que des d’octubre de 2012 s’han donat d’alta a la plataforma Reempresa 

més de 200 empreses, bàsicament microempreses d’entre un i cinc treballadors o autònoms, en 

el 40 % dels casos pertanyents al sector del comerç, i les causes per les quals s’inscriuen en el 

programa són en un 36 % per jubilació, en un 12 % per canvi de professió i en un 10 % per 

canvi de domicili. Afegeix que la inversió induïda de la compravenda d’aquests negocis va ser 

de 3,7 milions d’euros i, tot i que en termes macroeconòmics és una quantitat petita, valora 

positivament els 200 llocs de treball que s’han salvat. Quant al volum econòmic dels traspassos 

per sectors, comenta que el 48 % correspon al comerç, un 30 % als serveis i la resta, 

aproximadament un milió d’euros, a restauració i hostaleria, indústria i construcció. 

 

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup perquè varen creure en el projecte des de bon 

començament i entenen que és útil perquè les actuacions de l'Administració arribi a les persones 

concretes. Manifesta que actualment el programa Reempresa s’integra en el Servei de 

Transmissió Empresarial i que es complementa amb el programa Relleu generacional, que 

Barcelona Activa va posar en marxa conjuntament amb la Pimec. Finalment, reitera el vot 

favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè en 

comparteixen el sentit i són partidaris del programa Reempresa. Exposa que aquest programa, 

impulsat des de Barcelona Activa, té com a finalitat donar continuïtat a negocis que no tenen el 

relleu assegurat de manera que els propietaris es puguin jubilar sense que la seva empresa perdi 

els trets distintius i que els emprenedors puguin iniciar un negoci propi amb l’ajut de Barcelona 

Activa, tant pel que fa a l’assessorament com a la recerca de finançament. Tot seguit, remarca 

que el seu grup ha introduït una proposta a les ordenances fiscals per tal que les empreses que 

s’adhereixin a aquest programa no hagin de pagar els impostos municipals durant el primer any. 

Finalment, destaca que aquest programa ha possibilitat més de cinquanta transmissions de 

negocis, una inversió de 3 milions d’euros i el manteniment i la creació de gairebé cent llocs de 

treball, raons per les quals creu que cal donar a conèixer i potenciar aquest programa. Per totes 

aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN també anuncia el vot favorable del seu grup. Destaca que la Cecot va 

iniciar aquest programa a Catalunya l’any 2011 i que el 2012 es va incorporar a Barcelona 

Activa. En aquest sentit, pregunta al govern quina dotació per a aquest programa preveu per al 

proper any i quina evolució tindrà respecte de l’anterior. A continuació, valora de manera 

positiva que es reforci aquesta línia d’actuació, en què l’emprenedoria pot tenir un paper 

important, i a més a més és molt transversal, posa en contacte empresaris que volen traspassar 
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el seu negoci amb emprenedors que creuen que els poden gestionar, i d’aquesta manera s’evita 

el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball. Entén, doncs, que per assegurar-ne l’èxit 

cal que des de Barcelona Activa s’ofereixi assessorament empresarial, ajuda a la recerca de 

finançament o formació en eines 2.0. Finalment, a més a més de donar suport al programa, 

creuen que cal potenciar la coordinació de tots els altres programes i, a tal efecte, considera que 

Barcelona Activa disposa dels tècnics, l’experiència i el saber fer necessaris. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Grup Popular sempre ha donat suport a aquest projecte 

perquè considera que és una mesura adequada per combatre l’atur, especialment entre els 

majors de quaranta-cinc anys i els aturats de llarga durada, i resoldre el relleu generacional 

d’algunes empreses i, per tant, la pervivència de microempreses i empreses petites i mitjanes. 

Anuncia, per tant, el vot favorable del seu grup a la proposició. D’altra banda, pregunta si el 

govern municipal creu en aquest programa, perquè quan han parlat sobre els pressupostos de 

2016 han esmentat altres mesures relatives al mercat laboral però no han fet pràcticament cap 

referència al programa Reempresa. 

 

El Sr. GARGANTÉ puntualitza que, pel que han pogut esbrinar, el programa Reempresa no és 

un programa propi de Barcelona Activa, sinó que simplement hi col·labora, que va sorgir l’any 

2011 per iniciativa de la patronal Cecot i d’una fundació que treballa en la promoció de 

l’autoocupació, que està implantat en diverses ciutats de Catalunya i que la Generalitat s’hi ha 

afegit com a col·laboradora. Afegeix que, segons la informació que tenen, Barcelona activa hi 

col·labora amb dues persones dedicades al programa i amb infraestructura i recursos, com 

l’edifici Media-TIC, ordinadors i telèfons. Desconeix si hi destina pressupost. Afegeix que la 

idea del programa és acompanyar i assessorar persones que volen traspassar el negoci i 

persones que volen prendre’n el relleu. Tanmateix, planteja que el primer que caldria saber és 

com funciona el programa i per quins motius funciona més o menys bé, com el nombre 

d’empreses ateses –que malgrat que el portaveu de Convergència i Unió ha quantificat en dues-

centes ells no han sabut trobar aquesta dada enlloc–, el tipus d’empreses, la quantitat de 

persones ateses i els acords tancats. Entén, doncs, que no caldria centrar-se en aquest programa, 

malgrat que pugui ser interessant, sinó fer una valoració més general de tots els programes de 

Barcelona Activa per decidir quins cal potenciar. Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del 

seu grup. 

 

El Sr. COLOM exposa que Barcelona Activa participa en dos programes adreçats a assegurar la 

continuïtat de les empreses, els programa Reempresa i el Programa de relleu generacional. El 

primer, que sorgeix a iniciativa de Cecot, consisteix en una plataforma de contacte i 

acompanyament per a empresaris que volen cedir el  negoci i emprenedors que volen continuar 

l’activitat. Informa que al llarg dels tres darrers anys Barcelona Activa ha signat dos contractes 

amb Cecot per tal d’adherir-se a aquesta plataforma i l’activitat s’articula a través de l’Oficina 

d’Atenció a les Empreses. Afegeix que entre setembre de 2012 i juny de 2015 s’han atès 297 

emprenedors, 142 cedents, amb 57 operacions d’èxit, que han significat el manteniment de 123 

llocs de treball i un volum de 4.272.000 euros d’inversió induïda. Pel que fa al Programa de 

relleu generacional, dissenyat conjuntament amb Pimec per facilitar el procés de regeneració de 

les empreses petites i mitjanes i assegurar-ne la successió, informa que hi han participat unes 20 

empreses de tipologia diversa, un 60 % industrial i un 20 % del comerç entre d’altres, totes amb 

més de deu treballadors. Per tant, insisteix que en aquest cas no es tracta de microempreses, 

sinó d’empreses petites i mitjanes. A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la 

proposició perquè coincideixen en la necessitat d’impulsar aquests programes de relleu 

generacional i creuen que des de Barcelona Activa s’està fent bona feina per mantenir el teixit 

empresarial de la ciutat. Valora positivament, doncs, la proposta d’ampliar el nombre 
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d’empreses que s’acullin al programa, i creu que això passa per augmentar els recursos de 

Barcelona Activa però també per tenir una major capacitat per detectar els possibles cedents 

d’empreses. 

 

El Sr. SIERRA dóna les gràcies als grups que han manifestat el seu suport a la proposició. A 

continuació, assenyala que per potenciar aquest programa cal que hi participin altres patronals, 

a més de Cecot i Pimec, i sindicats, autònoms, cambres de comerç i la major quantitat possible 

d’agents socials i econòmics. Finalment, reitera que cal coordinació entre l’oferta i la demanda i 

que aquest programa és clau per a la reactivació econòmica i, tot i que no genera nous llocs de 

treball, sí que evita que se’n destrueixin. 

 

El Sr. CIURANA reitera el suport del seu grup a la proposició i comenta que no n’hi ha prou 

amb la voluntat de l'Administració, sinó que aquesta voluntat ha de formar part de la cultura 

empresarial del cedent i del cessionari i, per tant, s’ha de potenciar per salvar el màxim nombre 

d’empreses i de llocs de treball. 

 

El Sr. COLOM assenyala el compromís del govern per incrementar l’activitat econòmica a la 

ciutat i opina que els processos de reindustrialització no solament consisteixen en la creació de 

noves empreses, amb fórmules tradicionals o de cooperativisme i d’economia social, sinó també  

a assegurar la continuïtat de les existents. En aquest sentit, afirma que en els pressupostos de 

2016 hi haurà un increment significatiu dels recursos destinats a Barcelona Activa. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/1363) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Dotar 

dels recursos i eines necessàries a la Fundació Formació Professional BCN, el Consorci 

d'Educació de Barcelona i Barcelona Activa perquè, ja sigui amb equips existents o amb la 

creació d'un nou equip especialitzat, creïn la figura del facilitador entre empreses i Centres 

Educatius de Formació Professional per tal que realitzi una tasca prèvia de cerca de possibles 

empreses candidates i hi estableixi el primer contacte abans de posar en contacte el Centre 

Educatiu i l'empresa. 2) Que hi hagi un facilitador o prospector d'empreses a cada districte per 

tal de territorialitzar la feina i tenir més contacte amb els Centres educatius de Formació 

Professional. 3) Que en aquesta tasca es posi especial èmfasi en el contacte amb PIMES i 

empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat en el marc de l'economia social i solidària 

per tal d'augmentar el nombre d'alumnes que participen en programes amb aquests tipus 

d'empreses. 4) Que es tingui també com a objectiu els autònoms de la nostra ciutat i, per tant, 

arribar a acords amb els gremis i associacions d'autònoms. 

 

El Sr. BOSCH informa que han arribat a una transacció amb el govern i que el text 

transaccionat ja ha estat comunicat als grups. A continuació, resumeix el text de la proposició i 

comenta que es tracta de dotar la Fundació BCN Formació Professional, el Consorci 

d’Educació de Barcelona i Barcelona Activa de les eines i els recursos necessaris per crear la 

figura del facilitador, que seria una persona que exploraria possibles empreses que vulguin 

incorporar estudiants de formació professional dual i que faria de mitjancer entre aquestes 
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empreses i els centres educatius per tal de triar els millors candidats i assegurar-ne el rendiment 

i la renovació. 

Quant a l’esmena transaccional, assenyala que el seu grup ha acceptat que el facilitador no 

s’hagi de cenyir a un sol districte i que, sobre la base del coneixement del terreny i de les 

empreses que hi operen, l’àmbit d’actuació pugui ser més flexible. 

A continuació, explica que una de les funcions del facilitador seria contactar amb empreses 

petites i mitjanes, directament o a través dels gremis i associacions d’autònoms, perquè són les 

que normalment ho tenen més difícil per incorporar persones joves amb formació dual. Quant a 

la filosofia de la proposició, creu que tots els grups estan d’acord que cal dignificar la formació 

professional, promoure-la i trobar sortides laborals dignes per als seus alumnes. En aquest 

sentit, opina que el model d’ensenyament col·laboratiu pot servir per generar llocs de treball 

dignes i qualificats, i opina que aquest tipus de formació professional ja ha tingut un èxit 

important però que encara cal potenciar-lo més. Apunta que actualment hi ha 29 centres que 

ofereixen formació professional dual, amb més de 900 places, tot i la tipificació recent 

d’aquesta modalitat, que data de 2012, i que en aquest espai breu de temps tant l’oferta com la 

demanda s’han incrementat notablement. Seguidament, destaca que la inserció laboral els 

estudiants d’aquesta modalitat de formació professional és major que en les altres i, per tant, 

pensa que s’ha de promoure. A més, afirma que la figura del facilitador reduiria la càrrega de 

feina els directors dels centres, dels tutors i dels professors i, d’altra banda, s’aconseguiria que 

les empreses petites i mitjanes tinguessin un contacte més fàcil amb la formació professional 

dual. Per tot plegat, demana el suport dels grups municipals a la proposició. 

 

El Sr. CIURANA exposa que la formació professional és cada vegada més rellevant en 

l’educació dels joves, promou una qualificació professional adequada als reptes de la societat, 

és una formació de qualitat per als joves i per a l’alumnat que decideix formar-se al llarg de la 

vida, i proveeix el mercat de tècnics de qualitat, raons per les quals el seu grup considera que ha 

de jugar un paper determinant en la inserció laboral i professional. En aquest sentit, el govern 

anterior va implementar una mesura d’impuls a la formació professional per millorar la 

formació i l’ocupabilitat dels joves en la qual es preveia la figura del facilitador, i recorda que 

anteriorment s’havia fet una prova pilot a través de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona, en la qual seixanta alumnes van poder desenvolupar els coneixements pràctics en 

trenta escoles bressol de la ciutat. Considera, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser 

un agent actiu en la formació professional i ha d’incorporar els alumnes d’aquesta modalitat als 

diferents serveis municipals. En aquest sentit, afegeix, estava previst que l’ajuntament 

incorporés cinc-centes persones provinents de la formació professional dual als serveis 

municipals. A continuació, comenta que, segons les dades de l’Anuari de la formació 

professional, durant els darrers deu anys la formació professional ha crescut un 40 % i des del 

2007 supera el batxillerat en nombre d’alumnes, i a més a més l’índex d’inserció laboral ha 

assolit un 40 %. 

Per tant, indica que el repte que es estimular les empreses perquè prenguin consciència que la 

formació professional és un model d’èxit. En aquest sentit, assenyala que la Diputació de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona acaben de signar un conveni amb la Fundació 

BCN Formació Professional per estendre les activitats vinculades a la innovació al conjunt de la 

demarcació de Barcelona. 

Finalment, creu que la proposició d’Esquerra Republicana va en aquesta línia i, tot i que no 

planteja cap novetat, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè entén que una de les tasques de 

Barcelona Activa per combatre l’atur a la ciutat, que xifra en 90.000 persones, és posar en 

contacte les empreses amb els proveïdors de treballadors especialitzats. En aquest sentit, apunta 
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que hi ha moltes escoles de formació dual, tant públiques com privades, però perquè els 

alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats han de treballar. D’altra banda, assenyala que 

Barcelona Activa necessita una gran reforma per deixar de ser una mena d’empresa de treball 

temporal, ha d’abandonar programes d’assessorament i d’acompanyament i dedicar-se a la 

funció fonamental que té, que és trobar feina per als aturat, i creu que la proposició va en 

aquesta línia. Finalment, destaca que no n’hi ha prou que a partir de 2007 els estudiants de 

formació professional superin els de batxillerat, sinó que cal que aquells que han fet una carrera 

superior o una carrera tècnica no hagin de marxar a l’estranger o engreixar les llistes de l’atur i 

que se’ls doni una oportunitat per treballar i desenvolupar-se com a persones. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que cal defensar la formació professional, malgrat que és un 

repte difícil perquè en el passat estava molt desprestigiada. Pensa que aquesta formació genera 

un capital humà necessari per al món productiu, com demostren les xifres que s’han donat, i 

destaca que la majoria de graduats continuen formant-se al llarg de la vida, la qual cosa posa de 

manifest que la formació professional no és només una opció per a l’ocupació, sinó també per a 

l’educació. A continuació, diu que l’estratègia per potenciar la formació professional ha de ser 

compartida pels diferents organismes que treballen en aquest àmbit, entre els quals destaca el 

Consell de la Formació Professional, la xarxa d’instituts de formació professional i la Fundació 

BCN Formació Professional. Pensa que aquesta estratègia compartida pot connectar l’oferta 

educativa amb l’empresa i adequar la formació a les necessitats del mercat laboral. Finalment, 

manifesta que la intenció inicial del seu grup era abstenir-se perquè consideren que és la 

Fundació BCN Formació Professional qui ha de prendre la decisió de com s’ha d’organitzar la 

xarxa de relacions entre la formació i les empreses, però dedueix que el govern deu haver 

consultat els agents implicats i que aquests estan d’acord a implantar la figura del facilitador, 

que ja tenia antecedents, raó per la qual anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS creu que el Sr. Bosch ha fet una intervenció assenyada i coincideix que la 

formació professional necessita més dignificació, tot i que admet que durant els darrers anys 

s’hi ha fet feina des de totes les administracions. Apunta que segurament la poca consideració 

de la formació professional és deguda a una determinada visió cultural que no existeix en els 

països on aquesta formació és més valorada. Creu, doncs, que s’han de potenciar i ampliar els 

acords de col·laboració entre els sectors econòmics i socials i els educatius per tal 

d’incrementar els programes de pràctiques. D’altra banda, troba a faltar en la proposició un 

termini per aplicar la mesura. Tot seguit, afirma que el Partit Popular ha apostat per dignificar la 

formació professional i creu que s’hi ha de continuar insistint perquè el que s’ha fet fins ara és 

insuficient. En el cas concret de Barcelona, opina que s’haurien de construir centres exclusius 

de formació professional a districtes com Sant Andreu, Horta-Guinardó, les Corts, Sarrià o 

Gràcia. Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la iniciativa. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que, segons les informacions a què han tingut accés, ja existeix el 

Projecte de vida professional, en el qual col·laboren Barcelona Activa, el Consorci d’Educació 

de Barcelona i la Fundació BCN Formació professional, projecte que té certes similituds amb la 

proposició d’Esquerra Republicana. Tanmateix, desconeixen com està funcionant aquest 

projecte i els resultats que obté, motiu pel qual tenen la sensació que es van posant pedaços per 

comptes de fer una anàlisi dels projectes de Barcelona Activa que permeti valorar quins d’ells 

s’han de potenciar i quins no. D’altra banda, critica la falta de concreció de la proposició, que la 

deixa a la voluntat del govern, i mostra preocupació pel fet que es puguin crear estructures o 

projectes nous que de fet ja existeixen. Finalment, apunta que en moltes empreses els 

treballadors en pràctiques són els més precaritzats i, per tant, són crítics amb la visió que es té 

de la formació dual. Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. 
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El Sr. COLOM assenyala que la formació professional juga un paper fonamental en la formació 

de la joventut i els prepara per tenir millors perspectives d’inserció laboral. Per tant, entén que 

la formació professional dual és un element important per reduir l’atur juvenil i l’exili econòmic 

de molts joves barcelonins. En aquest sentit, indica que des del juliol de 2014 Barcelona Activa 

ha desenvolupat actuacions específiques per difondre la formació professional a 90 empreses, 

de les quals 13 van mostrar interès per aprofundir en el projecte i finalment 6 van formalitzar la 

sol·licitud per incorporar estudiants a les seves plantilles, amb una oferta total de 130 places. 

Així, doncs, tot i valorar com a interessants alguns projectes del govern anterior, en palesa la 

poca incidència que van tenir. Pel que fa a la figura del facilitador, aclareix que actualment té 

un paper reactiu, que només intervé per acordar els termes de participació de l’empresa en la 

formació dual quan l’empresa ho sol·licita. En canvi, la proposta d’Esquerra Republicana 

planteja el facilitador com una figura activa, que cerqui empreses interessades a incorporar 

estudiants de la formació dual, la qual cosa entén que representa un canvi qualitatiu. D’altra 

banda, assenyala que la implantació de la formació dual a Barcelona és competència del 

Consorci d’Educació de Barcelona i no pas de Barcelona Activa, la qual cosa pot plantejar 

dificultats, però creu que l’organisme municipal pot oferir al consorci i al Departament 

d’Ensenyament una connexió directa amb les empreses interessades. També comenta que 

l’Ajuntament de Barcelona ha incorporat alumnes provinents de la formació professional a 

diferents organismes, i destaca el programa de Barcelona Activa «Posa talent», mitjançant el 

qual s’han incorporat estudiants a diferents empreses. A continuació, anuncia el vot favorable 

del seu grup a la proposició perquè entén que el facilitador o facilitadora ha de fer una tasca 

proactiva per cercar el contacte entre empreses i centres educatius, i en aquest sentit han 

presentat l’esmena transaccional, per adequar la figura del facilitador al les necessitats dels 

diferents barris, on hi ha diversitat de teixits productius des del punt de vista d’activitat 

econòmica i de models de propietat i de gestió. 

 

El Sr. BOSCH celebra el suport rebut perquè la proposta pretén aprofitar les estructures 

existents per crear una figura de prospector que vagi més enllà del que ja s’està fent. Finalment, 

suggereix al Sr. Garganté que, a més a més d’informar-se dels temes, vagi als centres a parlar 

amb els directors i amb els professors, perquè són precisament ells els qui demanen la 

instauració de la figura del facilitador. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el 

vot favorable 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 amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Dotar dels recursos 

i eines necessàries a la Fundació Formació Professional BCN, el Consorci d'Educació de 

Barcelona i Barcelona Activa perquè, ja sigui amb equips existents o amb la creació d'un nou 

equip especialitzat, creïn la figura del facilitador entre empreses i Centres Educatius de 

Formació Professional per tal que realitzi una tasca prèvia de cerca de possibles empreses 

candidates i hi estableixi el primer contacte abans de posar en contacte el Centre Educatiu i 

l'empresa. 2) Que es pugui territorialitzar la feina en els districtes, amb facilitadors per tal de 

tenir més contacte amb els Centres educatius de Formació Professional. 3) Que en aquesta 

tasca es posi especial èmfasi en el contacte amb PIMES i empreses i entitats que desenvolupen 

la seva activitat en el marc de l'economia social i solidària per tal d'augmentar el nombre 

d'alumnes que participen en programes amb aquests tipus d'empreses. 4) Que es tingui també 
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com a objectiu els autònoms de la nostra ciutat i, per tant, arribar a acords amb els gremis i 

associacions d'autònoms. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/1376) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Constatar l'increment de l'activitat 

dels "top manta" i de la venda il·legal de productes falsificats des de l'inici d'aquest mandat i 

lamentar que el govern municipal no hagi fet tot el necessari per abordar aquest problema des 

de l'exercici complet de totes les seves competències, tenint en compte totes les dimensions del 

fenomen. 2) Recolzar les iniciatives dels comerciants i de la resta d'agents implicats 

(consumidors, sindicats, etc.) adreçades a defensar els seus drets i a garantir que no es produeixi 

una competència deslleial en el món del comerç de la nostra ciutat. 3) Instar al govern 

municipal a mantenir una actitud més activa a l'hora d'evitar aquest fenomen, a incrementar la 

col·laboració amb les altres administracions implicades, així com a impulsar una campanya 

informativa, entre residents i visitants, sobre els efectes i les possibles sancions que pot 

comportar l'adquisició de productes als "top manta" i a la resta de venedors ambulants il·legals 

de la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que la venda ambulant il·legal a determinats indrets de Barcelona 

mai havia estat tan elevada com els darrers mesos i afirma que el govern municipal no ha estat 

capaç d’abordar el problema fins fa poques setmanes. Puntualitza que les persones que fan 

aquesta activitat mereixen tot el suport dels poders públics per ajudar-los a tenir una vida digna, 

però entén que la dignitat no passa per vendre productes il·legals i haver de fugir quan arriba la 

policia, cosa que posa en risc la seva integritat física i la dels ciutadans i ciutadanes. Defensa, 

doncs, l’oportunitat de dur aquest debat a la Comissió d’Economia i Hisenda, perquè és on es 

tracten els temes relatius a comerç i consum, que també estan afectats per la venda ambulant 

il·legal. Tot i reconèixer la complexitat del fenomen, constata que s’ha incrementat els darrers 

mesos, coincidint amb l’inici del mandat de Barcelona en Comú, i per tant el govern hauria de 

reconèixer que la realitat és aquesta i que se li ha escapat de les mans. Tot seguit, lamenta 

aquesta situació perquè aquesta activitat suposa una invasió irregular i abusiva de l’espai públic, 

perquè és il·legal, precària i indigna per a les persones que l’han d’exercir, perquè representa 

una competència deslleial amb els comerços i perquè pot resultar nociva per als drets dels 

consumidors i per a la seva salut. 

 

Davant d’aquesta situació, considera que l’ajuntament no es pot inhibir i ha d’exercir de manera 

efectiva les seves responsabilitats. En aquest sentit, creu que no és casualitat que la primera 

actuació policial al litoral de la ciutat es produís justament quan els comerciants havien anunciat 

que estaven estudiant presentar una denúncia judicial per inacció del govern en aquesta matèria. 

Afirma, doncs, que el govern ha d’actuar d’ofici per evitar la venda il·legal i l’apropiació de 

l’espai públic sense pagar, com és preceptiu. En definitiva, considera que el govern ha d’actuar 

de forma proactiva, directament o de manera coordinada amb els agents implicats. Així, indica 

que hi ha d’haver col·laboració entre la Guàrdia Urbana, la Policia Portuària, els Mossos 

d’Esquadra i els cossos i forces de seguretat de l’Estat en temes com les màfies i els productes 

falsificats. També creu que s’hauria de convocar la Junta de Seguretat Local, que fa temps que 

no es reuneix. D’altra banda, proposa fer una campanya informativa entre residents i turistes 

sobre les possibles sancions per la compra de materials procedents de la venda ambulant 

il·legal, tal com contempla l’Ordenança per la convivència de 2006. Tot i ser conscient que al 

govern no li agrada aquesta ordenança, recorda que també recull mesures per a la prevenció i 

per a la inserció sociolaboral. Per tant, demana que el govern no pequi d’adamisme i no torni a 

inventar-ho tot des de zero. 
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El Sr. BLASI qualifica la intervenció de la Sra. Ballarín d’exemplificadora, clara i responsable. 

Assenyala que la venda ambulant il·legal, coneguda com a «top manta», és un problema social 

que s’ha de resoldre amb mesures socials i afegeix que comparteix gairebé completament la 

proposició que es presenta. Tot seguit, critica que dos dies enrere en una reunió els grups de 

Barcelona en Comú i Esquerra Republicana anunciessin la constitució d’una taula de treball i 

demanessin que no es polititzés aquest tema, perquè entén que aquestes decisions s’han de 

prendre conjuntament. Creu, doncs, que no és una casualitat que dos dies més tard es tracti 

aquest punt a la Comissió d’Economia. D’altra banda, esperen rebre la informació que van 

sol·licitar per poder contrastar les dades que apunten a un increment notable de la venda 

ambulant il·legal. Pel que fa al sector del comerç, comenta que s’acaba de publicar una nota de 

premsa signada per un grup considerable de persones dels àmbits del comerç i del consum que 

critiquen la manca de lideratge del govern de Barcelona en Comú, de la alcaldessa i de la 

regidoria de Comerç, Consum i Mercats. Suposa que el problema amb la venda ambulant 

il·legal va ser una de les causes que van provocar el canvi de lideratge en aquesta àrea i que el 

regidor prengués el relleu del comissionat. També critica el govern perquè no ha anat gaire 

lluny en l’àmbit dels serveis socials i s’ha limitat a oferir alguns titulars de premsa. 

 

Així, doncs, demana que no es facin nous invents i que s’abordi aquesta problemàtica des de 

tots els àmbits, el social, l’econòmic i el de seguretat, de manera seriosa i amb lideratge per tal 

que el govern no es desorienti. També reclama complicitat amb els grups municipals, com 

afirma que n’hi va haver durant el mandat anterior entre el govern de Convergència i Unió i el 

Grup Socialista, i fer campanyes de sensibilització adreçades al col·lectiu de venedors i també 

als possibles compradors. D’altra banda, comenta que el dia anterior la Guàrdia Urbana va 

intervenir en un pis que potser era una central de compres i creu que això evidencia que darrere 

d’aquesta activitat hi ha una màfia que té incidència en el conjunt de la ciutat. Finalment, fa una 

referència al port de Barcelona i demana al govern que vagi amb compte amb el tractament de 

la informació i que assumeixi les responsabilitats que li pertoquen com a administració 

municipal de Barcelona. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix la presentació 

d’aquesta iniciativa i opina que és pertinent fer-ho en la Comissió d’Economia, després que el 

tema de la venda ambulant il·legal s’hagi tractat en les comissions de Drets Socials, Cultura i 

Esports, i Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, perquè té 

implicacions en diversos àmbits, com queda reflectit en el comunicat emès per diverses 

organitzacions de comerciants, consumidors, usuaris i titulars de marques, que demanen una 

reunió amb l’alcaldessa per tractar aquest tema i una actuació contundent del govern. Tot i 

admetre el component social de la problemàtica i que s’ha de donar respostes a les persones que 

viuen una situació d’explotació per les grans màfies, en destaca les implicacions econòmiques 

per als comerciants, per la competència deslleial i la venda de productes falsificats, i per la 

vulneració de la propietat intel·lectual. Reclama, doncs, una actuació contundent del govern 

també pel perjudici que la venda ambulant il·legal suposa per als comerciants que paguen els 

impostos, els quotes de la seguretat social i les llicències. Entén que si no s’hi actua la situació 

pot esdevenir més greu. Quant a la l’operació del dia anterior de la Guàrdia Urbana, apunta que 

el valor dels productes requisats de gairebé 700.000 euros pot ser indicatiu del perjudici que 

aquesta activitat causa a l’economia de la ciutat. A continuació, critica que el govern no atengui 

les persones que compleixen amb les obligacions tributàries i, per exemple en el sector de la 

restauració, que els posi dificultats a la instal·lació de terrasses, mentre que contínuament té 

converses amb aquells que practiquen una activitat il·legal i ocupen la via pública sense permís. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup. 
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El Sr. BOSCH anuncia el suport del seu grup a la iniciativa. Quant a la taula per tractar la 

problemàtica del top manta, explica que van parlar amb tots els grups per tal de saber si hi 

estaven interessats i, en veure que hi havia possibilitats d’arribar a un consens, es van oferir a 

presidir-la, però no pas amb la intenció de polititzar el tema, sinó de posar-se al servei de la 

ciutat per abordar aquesta problemàtica. Per aquesta mateixa raó reitera que donen suport a la 

proposició del PSC, que pensen que no resta, sinó que suma. Tot seguit, indica que aquesta 

qüestió s’ha d’abordar des de tres vessants: en primer lloc, la social i de drets humans 

d’aquelles persones que, vinguin d’on vinguin, es mereixen tenir les mateixes oportunitats que 

qualsevol altre; en segon lloc, el vessant de seguretat i combatre sobretot les màfies que 

alimenten la venda il·legal, i, en tercer lloc, el vessant de l’espai públic, que és de tothom i no 

es pot ocupar sense permís. Creu, doncs, que cal buscar el consens al voltant d’aquests tres 

principis i continuar en aquesta línia per fer un servei a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que estan d’acord amb el primer punt de la proposició, que constata 

un gran increment de la venda ambulant il·legal durant el mandat actual, i ho atribueix al fet 

que el govern municipal ha donat impunitat a aquesta activitat, impunitat que ha tingut un 

efecte multiplicador. En segon lloc, també està d’acord a donar suport als comerciants en la 

lluita contra la competència deslleial, però entén que el govern ha legitimat els col·lectius que 

es dediquen a la venda ambulant il·legal en incorporar-los a les taules institucionals creades per 

gestionar aquesta problemàtica. En aquest sentit, critica sobretot que el govern hagi avalat la 

creació d’un sindicat de persones que es dediquen a aquesta activitat. Davant d’aquesta situació, 

assenyala que tot el sector demana solucions i accions contundents, però lamenta que 

l’alcaldessa Colau cada vegada posi més traves als comerciants que paguen els seus impostos i 

compleixen amb les seves obligacions, mentre va donant més facilitats a l’activitat del top 

manta. Quant al tercer punt, on s’insta el govern a actuar, opina que la proposició és massa tova 

i creu que al Grup del PSC se li ha encomanat la passivitat del govern a l’hora d’actuar contra 

aquesta activitat il·legal. Creu, doncs, que al govern li falta contundència i li sobra 

permissivitat. Afirma que ha convertit Barcelona en un gran soc del top manta i que ha donat 

indicacions a la Guàrdia Urbana perquè no actuï. Així, entén que la mà dura contra l’incivisme i 

la il·legalitat no es contradiu amb l’acció social, que també considera necessària, però assenyala 

que la millor acció social és actuar contra les màfies, que esclavitzen les persones que es 

dediquen a aquestes activitats. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que aquesta qüestió s’ha tractat en reiterades ocasions i que les 

propostes de tots els grups són conegudes. Contràriament a l’opinió d’altres grups, lamenta que 

el govern sí que hi intervé i per mostrar-ho llegeix el manifest que el Sindicat Popular de 

Venedors Ambulants va emetre el 9 de novembre de 2015, en el qual demanava als venedors 

ambulants de no anar a vendre al port, que havia estat ocupat per la policia, per tal d’evitar 

qualsevol confrontació. En aquest comunicat també denuncien una campanya orquestrada pels 

mitjans de comunicació de dretes que associa aquesta feina amb la delinqüència, la violència, la 

brutícia i el conflicte, i promou la por i el rebuig als venedors ambulants. Asseguren que es 

menteix sobre el nombre de manters que hi ha a la ciutat i sobre els guanys que reporta aquesta 

feina, i afirmen que són immigrants pobres que es limiten a sobreviure cada dia. També 

assenyalen que s’està fomentant el racisme per motius polítics, policials i electorals, i que no hi 

ha una intenció veritable de buscar el diàleg per resoldre la situació. Creuen que la seva feina no 

és un delicte i que no genera competència deslleial amb el petit comerç, sinó que els qui 

destrueixen aquests negocis són les grans empreses multinacionals. Per tant, demanen a tots els 

col·lectius i persones sensibles amb la seva feina a denunciar aquestes actuacions policials i a 

lluitar per una ciutat més justa, on no importi el lloc d’origen o el color de la pell dels ciutadans. 
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També anuncien una assemblea amb tots els venedors i posteriorment informaran de les accions 

que prendran. El comunicat finalitza manifestant la disposició del col·lectiu de venedors 

ambulants al diàleg, obert i públic, amb tots els actors que es considerin afectats i reitera que 

intentar sobreviure no és un delicte. 

 

A continuació, lamenta que la resposta ha estat una operació de la Guàrdia Urbana el dia 

anterior que va provocar la fractura d’una cama d’un venedor ambulant. Tanmateix, el seu grup 

sap que aquest col·lectiu es va manifestar a la Plaça de Sant Jaume i que van mantenir una 

reunió amb el govern. Esperen, doncs, que es deixi d’utilitzar aquest tema per criminalitzar la 

gent més pobra de la ciutat. Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. COLOM exposa que la venda irregular al carrer fa molts anys que es va instal·lar a la 

ciutat i assenyala que se’n parla des de 2006. Recorda que l’alcalde Trias a començament del 

seu mandat va anunciar que acabaria amb el top manta, però a final d’agost de 2014 va 

reconèixer que controlar aquesta activitat és molt difícil. Tot seguit, indica que la venda 

ambulant il·legal emergeix cada estiu, segurament vinculada a la major presència de turistes, i 

per tant cada tardor aquest tema es tracta en les comissions de l’ajuntament. Així, doncs, acusa 

els grups de l’oposició de tenir poca memòria quan el tracten com si fos un fenomen nou. Pel 

que fa a l’afirmació que la venda ambulant il·legal s’ha incrementat, diu que no n’ha sentit cap 

dada. D’altra banda, està d’acord que el problema és social i que s’ha de resoldre amb mesures 

socials, juntament amb actuacions policials, però assenyala que a la proposició no apareix 

aquesta via en cap moment. 

 

Quant a l’acusació que el govern no hi ha fet res, informa que la Guàrdia Urbana durant els 

mesos de juny i juliol va formular 10.239 denúncies, un 26 % més que en els mateixos mesos 

de l’any anterior, i també recorda l’operació que va fer la Guàrdia Urbana a la Rambla el mes 

de setembre. Tanmateix, indica que l’actuació policial s’ha de focalitzar en les fonts del delicte, 

que és on s’emmarca l’actuació de la Guàrdia Urbana que s’ha produït aquest dia mateix. A 

continuació afirma que el govern està clarament en contra de la venda de productes falsificats, 

tal com han reiterat diverses vegades, i considera que la taula de treball que presidirà Esquerra 

Republicana permetrà un abordatge ampli d’aquesta qüestió. 

 

Pel que fa a l’àmbit del comerç, indica que el primer que va fer com a regidor de Comerç, l’11 

de novembre, va ser reunir-se amb els comerciants, amb els quals van arribar a uns acords per 

treballar conjuntament, acords que afirma que els grups de l’oposició coneixen. Creu que el 

govern no es pot limitar a fer un seguiment dels comerciants, sinó que ha de trobar espais de 

col·laboració, com per exemple la taula de treball que ha esmentat anteriorment. 

 

Així, doncs, opina que es pot discrepar de l’actuació del govern, però que no es pot dir que no 

hagi actuat en aquesta matèria, tot i reconèixer que és un problema complex i difícil. Per tant, 

anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, perquè no s’adequa a la realitat del moment. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que, malgrat que el govern hagi fet coses, vint-i-una entitats de 

diferents sectors han demanat una reunió amb l’alcaldessa Colau per tractar aquesta 

problemàtica. Per tant, tot i ser conscient que el regidor s’ha reunit amb el sector, considera que 

la proposició és vigent perquè la percepció d’aquests col·lectius és que s’ha prioritzat el diàleg 

amb les persones que exerceixen la venda ambulant il·legal per damunt del diàleg amb 

comerciants i propietaris de marques. Per tant, dóna les gràcies als grups que han manifestat el 

suport a la proposició. Finalment, recorda que les persones que exerceixen la venda ambulant 

il·legal són víctimes d’un sistema econòmic i social injust, però creu que això no els autoritza a 
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practicar una venda il·legal que afecta comerciants, petits i grans, i treballadors, que finalment 

es pot traduir en injustícies a l’àmbit local. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejias expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/1369) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) 

Exigir el rescabalament immediat de les transferències que la Generalitat de Catalunya ha 

deixat de fer en serveis bàsics a les persones a l'Institut Municipal d'Educació, l'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci d'Educació, el Patronat Municipal de 

l'Habitatge, el Consorci d'Habitatge, l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari des de 

2011 fins 2015. 2) Presentar el calendari de devolució del deute pendent de la Generalitat de 

Catalunya, incloent els interessos de demora corresponents. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes d’octubre es va 

presentar l’informe sobre el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, el qual 

palesava una disminució espectacular de les aportacions del Govern autonòmic als consorcis de 

serveis públics de Barcelona, reduccions que acumulaven 484 milions d’euros en els darrers 

quatre anys, una quarta part dels quals corresponien a serveis bàsics com l’educació, l’atenció 

als discapacitats, l’habitatge o la salut. Atesa la seva importància, indica que són serveis que no 

es poden deixar de prestar i, per tant, s’ha de ser molt més exigent en el cobrament i en la 

prestació. Per tant, malgrat que no estigui registrat com a deute a efectes comptables, creu que 

la Generalitat ha de pagar aquest deute. 

 

D’altra banda, recorda que el 21 de setembre de 2015 es va aprovar una proposició per 

constituir de forma immediata la comissió de seguiment del deute de la Generalitat amb 

l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, pregunta quines accions ha fet el govern municipal per 

implementar aquella proposició. 

 

Finalment, demana que s’estableixi un calendari per al pagament del deute pendent, amb els 

interessos de demora corresponents. 

 

La Sra. RECASENS recorda que la comissió de seguiment del deute va ser aprovada en 

diferents comissions i en el plenari del Consell Municipal i que, per tant, el govern l’ha de posar 

en marxa, i més quan l’alcaldessa Colau va quantificar el deute ciutadà en 155 milions d’euros. 

Tanmateix, anuncia l’abstenció del seu grup perquè entén que aquest deute ciutadà no és un 

deute comptable i creu que fóra més convenient tractar aquest tema en el marc de la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el suport a la proposició del Partit Popular, però li hauria agradat que, a 

més a més de demanar un calendari de pagaments del deute, la Generalitat es comprometés a 

pagar en el futur els serveis que deixi de prestar. En segon lloc, i atès que aquest és el primer 

seguiment de proposicions que es fa durant el mandat actual, pregunta si el govern té intenció 

de complir els mandats democràtics emanats d’aquesta comissió i del plenari, per tal de saber si 

és útil presentar mocions de seguiment. 
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El Sr. BOSCH afirma que el seu grup serà el primer a reclamar que es retorni a la ciutat allò que 

se li deu, però ho reclamarà a tothom, perquè entén que el Grup Popular és persistent a reclamar 

el deute de la Generalitat però no demana mai que l’Estat faci les inversions a què s’ha 

compromès. Per tant, proposa una esmena per afegir a la proposta «i el Govern de l’Estat 

espanyol». Anuncia, doncs, que si s’accepta l’esmena donaran suport a la proposta i, en cas 

contrari, hi votaran en contra. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup, en coherència amb el que sempre 

han defensat en aquest tema. Si bé considera que és difícil el rescabalament immediat d’aquest 

deute, creu que la Generalitat ha de plantejar un calendari per retornar al nivell anterior de les 

aportacions corrents i que ha deixat de transferir els darrers anys. En aquest sentit, assenyala 

que l’informe que va presentar el govern municipal en la sessió anterior de la comissió palesava 

que les aportacions de la Generalitat des de 2011 havien disminuït en 155 milions d’euros i, per 

tant, es constaten les retallades importants en matèria de transport públic, escoles bressol i de 

música, institucions culturals, habitatge públic i serveis socials. El seu grup troba que aquestes 

retallades són preocupants perquè posen en perill els drets de l’estat del benestar a la ciutat i, 

per tant, considera que aquesta situació s’ha de revertir. En aquest sentit, assenyala que és 

important establir un calendari de pagaments del deute. D’altra banda, lamenta que encara no 

disposin de dades concretes sobre el conveni de la presó Model, sobre la construcció de la nova 

presó, sobre l’estació de la Marina de la línia 9 del metro i sobre el pressupost municipal de 

2016. Malgrat aquestes consideracions, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que el govern municipal és el primer interessat que la Generalitat i 

l’Estat retornin el deute i que es recuperi el nivell de les aportacions que feien pels serveis que 

presta l’ajuntament. En aquest sentit, indica que s’ha aconseguit el reconeixement del deute 

vençut, del no vençut i del deute ciutadà. Tot i admetre que aquest darrer no és un deute 

comptable, considera que és el reflex de la manca d’inversions de la Generalitat i de l’Estat. A 

continuació, comenta que en l’informe que es va presentar en la darrera sessió ja s’apuntava la 

necessitat d’acordar un marc de relacions econòmiques amb la Generalitat i, en aquest sentit, 

han arribat a un acord que permet reconèixer el deute vençut i no vençut, i hi ha una proposta de 

calendari de pagaments mensuals, però argumenta que la situació de provisionalitat del Govern 

en funcions de la Generalitat dificulta la negociació. Tanmateix, s’ofereix a donar la informació 

tan bon punt la tinguin. 

 

El Sr. MULLERAS dóna les gràcies als grups que han manifestat el suport a la proposició. 

Quant a l’esmena presentada pel Sr. Bosch, no la pot acceptar perquè considera que l’Estat no 

té cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, i amb referència al pressupost, 

que finalment s’ha retirat de l’ordre del dia, assenyala que les transferències de l’Estat 

s’incrementen de 242 milions a 965, però el problema és que el 90 % de les transferències de la 

Generalitat no es cobren. A més a més, afegeix que els darrers quatre anys les transferències del 

Govern d’Espanya a l’Ajuntament de Barcelona s’han incrementat en 368 milions d’euros. Per 

tant, conclou que l’Estat compleix els seus compromisos amb Barcelona però, en canvi, la 

Generalitat té un deute molt important, vençut i no vençut, i un altre deute corresponent a tot el 

que ha deixat d’invertir els darrers anys. 

 

Pel que fa al seguiment de la proposició, demana al govern municipal que constitueixi la 

comissió del deute i es queixa que el Sr. Pisarello no ha informat sobre si s’havia fet alguna 

gestió en aquest sentit. Per tant, torna a preguntar si el govern té intenció de complir les 

propostes aprovades per majoria en aquesta comissió. 
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La Sra. RECASENS entén que, si es parla del deute ciutadà, l’Estat sí que té deutes amb 

Barcelona, com ara en equipaments culturals i en infraestructures, com es podrà veure quan es 

discuteixi el pressupost de 2016. A continuació, pregunta quina és la situació actual del deute, 

perquè entén que si estan negociant un calendari de pagaments mensuals vol dir que tenen una 

xifra acordada amb el Govern de la Generalitat. Afegeix que, mentre el govern municipal no 

convoqui la comissió del deute, té l’obligació d’informar d’aquests aspectes a la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

El Sr. SIERRA constata que comissió rere comissió es repeteix la pregunta sobre la situació del 

deute de la Generalitat i lamenta que mai obtinguin resposta de l’equip de govern. D’altra 

banda, reclama al Sr. Bosch que, de la mateixa manera que reclama el pagament del deute de 

l’Estat, ells també, des de Junts pel Sí, reclamin a la Generalitat el pagament del seu deute. 

 

El Sr. BOSCH recorda que Esquerra Republicana actualment no és al Govern de la Generalitat 

i, per tant, no se’ls pot demanar una cosa que no poden fer. Quant al deute de l’Estat, manifesta 

que en termes comptables ha de donar la raó al Sr. Mulleras, però ho atribueix al fet que els 

números els fa el Sr. Montoro. Però insisteix que l’Estat incompleix reiteradament les 

obligacions adquirides sobre inversions. Finalment, atès que el Grup del Partit Popular  no ha 

acceptat l’esmena, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera el suport del seu grup a la proposició i torna a demanar la 

constitució de la comissió de seguiment del deute. 

 

El Sr. PISARELLO informa que les xifres no han variat respecte de les que es donaven en 

l’informe que es va presentar a la darrera Comissió d’Economia i Hisenda. La novetat, afegeix, 

és que hi ha un calendari de pagaments acordat, si bé encara estan negociant les quantitats a 

pagar, qüestió que està pendent de l’aprovació del pressupost de la Generalitat. Tanmateix, 

reitera que tan bon punt tinguin la informació la duran a la comissió. Pel que fa a l’acord polític 

per crear una comissió de seguiment del deute, entén que no és vinculant i considera que la 

Comissió d’Economia i Hisenda és un espai adequat per discutir aquestes qüestions. Assegura, 

però, que si en algun moment es creu que aquesta comissió no és suficient crearan la comissió 

de seguiment del deute. Finalment anuncia l’abstenció del seu grup perquè entén que el punt 

que demana l’establiment d’un calendari per a la devolució del deute el govern ja l’està duent a 

terme. 

 

El Sr. MULLERAS torna a donar les gràcies als grups que han donat suport a la proposició. 

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa 

l'abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa 

el vot contrari d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

14.-  (M1519/1382) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern en relació a la 

promoció econòmica i d'ocupació de la ciutat, la promoció turística, el comerç i les fires a obrir 

una renegociació immediata de les condicions pactades amb GSMA per a tal d'incloure 

clàusules socials, laborals, feministes, ecològiques, internacionals i fiscals per tal de capgirar la 

política denunciada que avui en dia genera el MWC. 
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El Sr. GARGANTÉ exposa que el passat 2 de juny es va signar l’oferta perquè Barcelona fos 

triada seu del Congrés Mundial del Mòbil fins a 2023 i que les clàusules establien que els 

organitzadors rebrien entre 2019 i 2023 la mateixa quantitat que s’aportés l’any 2018; que la 

línia 9 del metro entre l’aeroport i la Gran Via seria operativa l’any 2016; que els combois 

d’aquesta línia tindrien una freqüència de tres minuts; que es prioritzaria el desplegament de les 

darreres tecnologies per a la xarxa d’alta velocitat als recintes; que es garantirien 29.000 places 

hoteleres als organitzadors o el 70 % de l’oferta al preu màxim de 2009 i 2010, amb l’augment 

de l’IPC corresponent fins a un màxim del 3 %; que l’ajuntament miraria d’assegurar un canvi 

temporal de trànsit al voltant de l’Hotel de les Arts, s’habilitarien carrils taxi per a cent vehicles 

VIP  i accés a un heliport a tres-cents metres de d’aquest hotel; que Turisme de Barcelona 

formaria un grup de cent voluntaris a partir de 2016 amb domini de l’anglès i coneixement de la 

ciutat, que treballarien de vuit del matí a sis de la tarda sense cost per als organitzadors; que es 

vetllaria per la seguretat de la publicitat del congrés; que a l’acte de benvinguda hi hauria 

l’executiva de GSM, el rei d’Espanya, el batlle o batllessa, i es faria un sopar per a cent 

cinquanta convidats VIP, preferentment al Palauet Albéniz; que entre 2016 i 2023 es farà un 

congrés de mòbils per a nens de deu a setze anys; que els partits polítics i l’empresa 

organitzadora han de fer tant com puguin per mitigar l’impacte dels impostos a la Barcelona 

Mobile World Capital Foundation; que el contracte ha de restar subjecte a la llei anglesa; que es 

fixaven les dates del congrés per a 2020 i quedarien pendents de concretar les dels anys 

posteriors; que el perímetre de seguretat per a les autoritats s’ampliaria de cinc-cents metres a 

un quilòmetre; que el pressupost mínim per al centre Mobile World Capital es reduiria de 2 

milions a 1 milió d’euros, i que a partir de 2016 les instal·lacions de la Fira de Montjuïc serien 

de 27,32 euros per metre quadrat per a l’empresa organitzadora. 

 

Davant d’aquestes dades, i malgrat les valoracions triomfalistes dels discursos oficials i dels 

grans mitjans de comunicació, qüestiona l’impacte econòmic real d’aquest esdeveniment, que 

promociona grans empreses multinacionals i implica la transferència de diners públics a mans 

privades, a més de la mala qualitat de l’ocupació que genera i la promoció dels valors 

patriarcals. Per tant, situa el congrés en el context de l’estratègia neoliberal seguida per 

l’Ajuntament de Barcelona per tal d’atraure capitals estrangers pretesament per generar riquesa 

i ocupació. Afirma, però, que aquesta riquesa i aquesta ocupació es basen en la reducció 

d’impostos i en barreres a d’altres negocis, sense tenir en compte qui concentra els beneficis ni 

la qualitat de l’ocupació. Tot seguit, qüestiona que la marca Barcelona vagi lligada a 

esdeveniments i serveis d’excel·lència, a una ciutat atractiva per a inversors, i competitiva 

internacionalment, talment com si es tractés d’una empresa privada. Així, doncs, opina que 

Barcelona cada cop més tendeix a ser una ciutat aparador, on l’espai i els serveis públics estan a 

la venda per al millor postor i on els diners públics es transfereixen a mans privades. Argumenta 

que el Congrés del Mòbil ha adquirit unes dimensions tan grans que, si es deixés de fer, 

l’impacte que tindria sobre l’economia local seria molt fort, raó per la qual dubta que sigui un 

esdeveniment adient per a la mida d’una ciutat com Barcelona. 

 

Així, doncs, denuncia que aquesta estratègia neoliberal no s’adreça a respondre a les necessitats 

socials, sinó a afavorir els grans capitals privats i precaritza i exclou les persones que queden 

fora dels grans circuits econòmics. En aquest sentit, comenta que l’ocupació directa generada 

pel congrés és temporal i intensificada, i que majoritàriament es generen llocs de treball de 

neteja, seguretat, xofers, controls d’accessos, i muntatge i desmuntatge, amb jornades laborals 

de fins a setze hores diàries. D’altra banda, assegura que Fira de Barcelona ha acomiadat 

treballadors i treballadores per indicació dels Mossos d’Esquadra i alguns dels afectats han 

denunciat que els acomiadaments s’han produït per raons polítiques i ideològiques. També 
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remarca que el Congrés dels Diputats va aprovar una esmena de Convergència i Unió per tal 

que el Congrés del Mòbil fos considerat un esdeveniment d’interès públic excepcional, 

declaració que va acompanyada de desgravacions fiscals generoses per les inversions, en l’IRPF 

i per donatius. Reitera, doncs, que s’afavoreixen els interessos de les grans empreses i no pas els 

de les petites i mitjanes, es precaritzen les condicions laborals de les treballadores, es 

reprodueix i s’escenifica la divisió sexual del treball, es promou el sector de l’espectacle i del 

treball sexual, i s’evidencia l’orientació estratègica neoliberal de l’ajuntament. 

 

Finalment, planteja una renegociació immediata de les condicions pactades per tal d’incloure en 

el contracte clàusules socials, laborals, feministes, ecologistes, internacionals i fiscals per tal de 

capgirar aquesta política. 

 

La Sra. RECASENS formula una queixa pel fet que el Sr. Pisarello hagi abandonat la sessió i, 

davant l’oferiment del Sr. Colom de respondre en nom del govern, manifesta que no és suficient 

perquè el Sr. Pisarello és el responsable de l’àrea relacionada amb els temes que es tracten a la 

comissió. 

 

La PRESIDENTA diu que quedarà constància de l’absència del tinent d’alcalde i agraeix al Sr. 

Colom la predisposició per respondre a les iniciatives que resten per debatre. 

 

El Sr. CIURANA creu que s’imposa una protesta formal de la Presidència de la comissió 

perquè entén que l’absència del tinent d’alcalde és un menyspreu per als regidors i per a la 

institució. D’altra banda, agraeix al Sr. Colom que s’hagi ofert a respondre en nom del govern, 

però considera que aquestes substitucions no són un bon criteri de cara a la transparència i al 

dret d’informació i de participació, i, per tant, li suggereix que a la pròxima reunió de la 

Comissió de Govern disciplini els seus companys. 

 

La PRESIDENTA recull la proposta i anuncia que elevarà una protesta formal per evitar que es 

tornin a produir situacions com aquesta. Comenta que, a més a més, les dues regidores del grup 

del govern que són membres de la comissió tampoc hi són presents. 

 

La Sra. RECASENS recorda que a la Junta de Portaveus va sortir una proposta formal per fer la 

part de fiscalització i control a l’inici de la sessió per tal d’assegurar la presència dels 

responsables del govern. 

 

El Sr. COLOM comenta que la situació és circumstancial, que ha coincidit la sortida d’una 

regidora amb la del tinent d’alcalde, però que ella es reincorporarà a la comissió. Finalment, 

considera que amb la seva presència el govern ja està representat perquè, a més a més, als 

següents temes hi ha de respondre ell mateix. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si el Sr. Colom també respondrà a la pregunta d’Esquerra 

Republicana sobre tarifació social, que entén que és competència del Sr. Pisarello. Quant a la 

proposició de la CUP, anuncia el vot contrari del seu grup perquè no comparteixen que s’hagi 

de capgirar la política duta a terme fins ara en aquesta qüestió. En aquest sentit, recorda que 

l’alcalde Trias va treballar per deixar lligats els acords respecte al Mobile World Congress 

durant alguns anys i que també es continua en l’impuls d’aquest sector tecnològic, com ho 

palesa el fet que l’alcaldessa Colau i diversos regidors hagin assistit a la fira de l’Smart City. 

Entén, doncs, que hi ha una continuïtat en aquestes polítiques i que  no s’han de capgirar. 

També recorda que a Catalunya hi ha 12.471 empreses d’aquest sector, que representen el 2,1 

% del total de les empreses catalanes, que facturen 17.000 milions d’euros, ocupen 500 
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treballadors i inverteixen 500 milions d’euros en R+D. I, pel que fa a l’emprenedoria, esmenta 

el 4 Years from Now i la mStartup Barcelona, que acull més de cent setanta empreses. Així, 

doncs, des del seu punt de vista aquest tema està ben encaminat i cal continuar treballant-hi. 

 

El Sr. SIERRA no acaba d’entendre quines lluites de treballadors representa la CUP perquè en 

aquesta sessió s’han fet dues propostes per generar ocupació i hi han votat en contra. Entén que 

la proposició que presenten és una bestiesa quant a costos d’ocupació i de generació de riquesa 

per a la ciutat i assenyala que, segons un estudi d’una universitat, el Mobile World Congress 

genera una activitat de fires i esdeveniments que situa Barcelona en el mapa, de la qual es 

beneficien molts sectors, amb un impacte de 2.624 milions d’euros, que representen l’1,21 % 

del PIB de Catalunya i el 3,7 % de Barcelona, i genera 40.580 llocs de treball, que representen 

el 5 % de la població activa de Barcelona o el 29 % de l’Hospitalet. Afegeix que aquesta 

activitat també 782 milions de recaptació impositiva, que representa el 33 % del pressupost de 

la ciutat. Entén que renunciar a tot això implicaria un perjudici per a Barcelona, per a Catalunya 

i per a Espanya. D’altra banda, entén que vetllar pels drets dels treballadors, per les condicions 

laborals, per les condicions de salubritat i pel feminisme s’ha de fer des del compliment de la 

llei i, per tant, el que pertoca és denunciar-ho si hi ha cap irregularitat. Reitera, doncs, que no es 

pot renunciar a un esdeveniment per a l’organització del qual es barallen moltes ciutats del 

món. Creu, doncs, que la CUP s’hauria de replantejar com defensa els treballadors i les 

treballadores. 

 

El Sr. BOSCH considera imprudent replantejar una de les coses que funcionen bé a Barcelona i 

que no es pot córrer el risc de perdre l’organització del Mobile World Congress. Considera que 

moltes de les coses que planteja la CUP són raonables, com vetllar per la dignitat de dels 

condicions de treball, contra la discriminació de les dones o perquè els beneficis d’aquest 

congrés arribin a tothom, però discrepa que s’hagi de renegociar el contracte perquè no hi sap 

veure la relació causa-efecte. Així, doncs, manifesta que el Grup d’Esquerra Republicana no vol 

posar en perill la celebració d’aquest congrés i pregunta a la CUP quin és el seu posicionament 

a aquest respecte. Finalment, reitera que en la proposició hi ha aspectes raonables, però que 

s’han de tenir en compte sense posar en perill la celebració d’aquest esdeveniment a Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia que el seu grup no es pot sumar a la iniciativa. En aquest sentit, 

comenta que el Sr. Garganté ha obviat els aspectes positius que suposen per a Barcelona tenir la 

capitalitat del mòbil. Considera, doncs, que es podria plantejar d’afegir una addenda al conveni 

per introduir-hi algunes clàusules socials i laborals, però que el contracte no es pot renegociar 

perquè el seu grup se sent vinculat pels compromisos adquirits, i més tenint en compte que 

l’organització d’aquest esdeveniment té molts pretendents. Per tant, creu que cal seriositat en 

aquesta qüestió i que no es poden obviar tots els beneficis per a la ciutat que genera el Mobile 

World Congress, tant en termes econòmics, com d’ocupació i de visitants. Reitera, doncs, que el 

seu grup no se sumarà a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS opina que el Mobile World Congress no solament és una de les poques 

coses que funcionen a la ciutat, sinó també una de les poques en què gairebé tots els grups estan 

d’acord, tret de la CUP. En aquest sentit, destaca que la mateixa alcaldessa Colau, que era 

contrària a la celebració d’aquest congrés, ha canviat de parer i ara el defensa. A continuació 

critica l’exposició de motius que ha fet el Sr. Garganté i la qualifica demagògica i de no 

contenir dades concretes. Per tant, pregunta com volen renegociar el contracte i quina és la 

proposta concreta dels termes de la renegociació. D’altra banda, insisteix en l’impacte positiu 

que té aquest esdeveniment per a Barcelona, tant econòmic com de creació d’ocupació, raons 

per les quals no es pot perdre aquesta seu tan cobejada per altres ciutats. Pel que fa als beneficis 
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socials, comenta que per poder repartir riquesa primer s’ha de crear, i argumenta que aquesta 

creació de riquesa genera ocupació i recaptació d’impostos, recursos amb els quals es poden 

sufragar els serveis socials. Així, doncs, diu que si el que es genera és misèria l’únic que es 

podrà repartir és misèria. Quant a la qualitat dels llocs de treball, entén que els treballs 

temporals generen oportunitats per als joves i per als estudiants, i posa com a exemple els vuit 

mil assistents al 4 Years from Now. D’altra banda, no comparteix la crítica pel fet que es generi 

feina en el sector de la neteja, de la seguretat, dels xofers o del muntatge perquè considera que 

aquestes feines són ben dignes. Pel que fa a l’esclavatge sexual i a la prostitució, reconeix que 

s’hi ha de posar solució, però creu que, segons la lògica de la CUP, s’hauria de suspendre 

qualsevol esdeveniment que generi aquestes externalitats negatives, com ara esdeveniments 

esportius. Per contra, el Partit Popular creu que s’ha de lluitar contra la prostitució i les màfies 

que la generen. Finalment, assenyala que l’opinió de la CUP ja era coneguda i per tant no els 

sorprèn, però que sí que els preocupa que Convergència i Unió i el Sr. Artur Mas posin el futur 

de Catalunya en mans d’aquest grup. 

 

El Sr. COLOM exposa que en l’informe sobre conjuntura econòmica de la ciutat ja van 

expressar quina era la diagnosi que feia el govern sobre els nivells de desigualtat o de 

precarietat a Barcelona, amb un 86 % de precarietat laboral, per exemple, o la desigualtat de les 

dones pel que fa als sous, o la poca presència de dones en llocs directius. Tanmateix, considera 

que Barcelona no és desigual o precària pel fet que hi hagi fires i congressos, sinó que aquesta 

desigualtat i precarietat, pel fet d’existir prèviament, també s’expressa en aquests 

esdeveniments. Així, doncs, el govern no es conforma davant d’aquesta realitat i vol 

transformar-la, per exemple introduint clàusules socials en la contractació pública o establint 

mesures per minimitzar l’impacte ecològic de l’activitat econòmica. Per tant, per responsabilitat 

i per seguretat jurídica, creu que no es pot renegociar el contracte, sinó que s’ha de treballar en 

la línia de millorar els aspectes socials i ambientals, com es va fer el 2013, quan la Comissió de 

Presidència i Règim interior va instar la Fundació Mobile World Capital que inclogués en el 

congrés un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat social i ambiental de les empreses 

de telefonia mòbil. Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, però 

manifesta el compromís del govern per millorar l’impacte social i mediambiental que genera. 

 

El Sr. GARGANTÉ aclareix que la seva proposició parla de renegociar el contracte, no pas de 

renunciar a l’organització de l’esdeveniment, conclusió que atribueix als prejudicis dels sectors 

reaccionaris. Així, creuen que les concessions que fa l’ajuntament a l’organitzador del congrés 

són una mostra de la genuflexió d’aquesta institució. D’altra banda, manifesta que l’objectiu de 

la proposició és socialitzar els beneficis d’aquest congrés perquè arribin a les classes populars i, 

en aquest sentit, admet que el 2016 el metro arribarà a l’aeroport, però critica que els veïns i 

veïnes de la Zona Franca no se’n beneficiaran. Pel que fa a instar les empreses a tenir 

responsabilitat social, comenta que s’havia demanat a Telefònica que millorés les condicions de 

les empreses subcontractades i creu que encara se’n deuen riure. A continuació, manifesta la 

posició contrària del seu grup al model d’especulació dels grans esdeveniments com els Jocs 

Olímpics, el Fòrum de les Cultures i el Congrés Mundial del Mòbil perquè els beneficis que 

generen no arriben a les classes populars. Pel que fa als llocs de treball, diu que totes les feines 

són dignes però no pas així les condicions laborals, com ho palesa el fet que a la Fira de 

Barcelona hi ha treballadors que treballen sense contracte. 

 

El Sr. SIERRA reitera el vot contrari del seu grup i considera que si hi ha casos de treballadors 

sense contracte s’hauria de denunciar a la inspecció de treball i a la seguretat social. 
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El Sr. COLOM suggereix al Sr. Garganté que si té informació sobre irregularitats fiscals o 

contractuals l’hauria de denunciar davant la justícia i no limitar-se a posar-la en comú a la 

comissió. 
 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el 

vot contrari d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

el vot contrari 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 Ciutadans: 

 

15.-  (M1519/1389) Que el govern municipal, per tal de poder descongestionar el turisme al Districte 

de Ciutat Vella, es proposi com a prioritat en el model turístic de ciutat, la creació d'altres llocs 

d'atracció turística a la ciutat, on la densitat turística és quasi inexistent. 

 

El Sr. SIERRA exposa que al districte de Ciutat Vella hi ha un dels majors exponents de l’obra 

de gòtic civil, raó per la qual hi ha una densitat tan elevada de turisme. Tanmateix, i ateses les 

conclusions de l’anterior Consell de Turisme, demana que es creïn nous pols d’atracció turística 

en altres districtes on no hi ha massificació. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec. Tanmateix, considera que no es tracta tant de crear nous pols 

d’atracció turística, sinó de posar en valor els que ja existeixen en aquests altres barris. D’altra 

banda, indica que tampoc no es tracta de congestionar tot Barcelona, sinó que s’ha de plantejar 

que hi ha un límit per al turisme que pot acollir la ciutat per tal que no passi com a les 

infraestructures viàries, que se’n poden crear de noves o ampliar les existents, però a la llarga 

totes acaben congestionades. Per tant, considera que s’ha de tenir una visió de conjunt. 

 

El Sr. SIERRA agraeix l’acceptació del prec perquè considera que la informació gràfica que hi 

ha a l’informe de turisme per si sola és prou significativa. 

 

El Sr. COLOM manifesta que coneix l’informe perquè l’ha elaborat el govern i, per tant, reitera 

el compromís per cercar-hi solucions. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/1362) Que l'Ajuntament realitzi un estudi per tal d'adequar els polígons industrials de 

la franja del Besòs a les necessitats de les empreses de caire social i cooperatiu, amb l'objectiu 

d'atreure-les i dinamitzar així la seva activitat. 

 

El Sr. BOSCH demana que l’ajuntament realitzi un estudi per adequar els polígons industrials 

de la franja del Besòs a les necessitats de les empreses de caire social i cooperatiu per 

dinamitzar l’activitat tant d’aquestes empreses com dels polígons. 
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El Sr. COLOM manifesta que el govern comparteix la necessitat d’afavorir la multiplicitat 

d’usos del sòl a Barcelona per tal que, a més a més d’activitats de serveis, hi hagi activitat 

industrial i reactivació econòmica als territoris on hi ha majors nivells de desigualtat entre els 

ciutadans. D’altra banda, el govern creu que la creació d’activitat econòmica i d’empreses passa 

per la multiplicitat de personalitats jurídiques i, per tant, son favorables a la implantació 

d’empreses socials i cooperatives. Considera, doncs, que pot ser oportú elaborar l’estudi que es 

demana i accepta el prec. 

 

El Sr. BOSCH s’alegra per l’acceptació de la iniciativa i demana que el govern se la prengui 

seriosament. Exposa que els polígons de la franja del Besós estan infrautilitzats i que els 

industrials que hi queden troben a faltar el suport del govern de la ciutat, que no hi té cap 

responsable de coordinació i de dinamització com sí que n’hi ha a d’altres polígons industrials. 

Així, doncs, el seu grup creu que aquests polígons s’han de dinamitzar mitjançant activitats de 

caire social i cooperatiu per poder donar resposta a la situació dels barris del voltant, que tenen 

uns els índexs d’atur més alts de la ciutat i on la feina d’inserció laboral és més urgent i 

necessària. 

 

El Sr. COLOM assegura que el govern es prendrà aquest repte seriosament. Assenyala que 

l’impacte que té el treball que es fa als barris és insuficient i, per tant, el Comissionat 

d’Economia Cooperativa i Social ja ha començat a treballar en aquest sentit. 

 

Es dóna per tractat. 

 

17.-  (M1519/1364) Que l'Ajuntament de Barcelona segueixi els criteris de la tarificació social en la 

determinació dels preus públics per a l'exercici 2016, avançant, així, cap a una fiscalitat local 

més justa, equitativa i que serveixi com a eina per a combatre les desigualtats existents a la 

ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que els preus públics per als serveis que presta l’ajuntament és un 

dels punts claus de la política d’ingressos, i en destaca els d’escolarització, alimentació a les 

escoles bressol, escoles de música, residències, habitatges tutelats i centres de dia per a gent 

gran o persones discapacitades, atenció domiciliària o recollida de residus comercials i 

industrials. En aquest sentit, Esquerra Republicana aposta per utilitzar els preus públics com a 

eina per generar cohesió social en un moment en què la desigualtat social és especialment greu 

a Barcelona i que afecta especialment aturats de llarga durada, gent gran i joves. Demana, 

doncs, que l’ajuntament implementi amb la màxima intensitat possible la tarifació social dels 

preus públics perquè consideren que qui té més ha de pagar més i, a més a més, creuen que amb 

un cost pressupostari poc rellevant es pot incloure en la tarifa dels serveis aquells descomptes 

per raó social que tradicionalment s’han gestionat a través d’ajudes i subvencions, i estalviar 

així als ciutadans tota la tramitació burocràtica. 
 

El Sr. COLOM anuncia que respondrà el Sr. Ayala, però davant la queixa de la Sra. Recasens, 

que pensa que a l’apartat de precs i preguntes no poden intervenir els gerents, s’ofereix a donar 

la resposta ell mateix. Exposa que a l’àrea metropolitana ja hi ha alguns ajuntaments que 

apliquen amb èxit la idea que els preus públics s’han de fixar en funció del nivell de renda dels 

usuaris per tal d’afavorir els de renda més baixa, però sense que això tingui efectes sobre el 

global de la recaptació. Indica, doncs, que des del mes de juny el govern ja està treballant en 

aquesta qüestió des de l’àrea de serveis socials. Per tant, anuncia que accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/1377) Que el govern municipal ens informi sobre quin és el plantejament i el model de 

gestió que vol desenvolupar per l'Oficina d'atenció a l'empresa durant aquest mandat. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el prec que presenten té plena actualitat perquè justament 

aquest mateix dia a les 14 hores s’acabava el termini de presentació d’ofertes per prestar el 

servei d’atenció inicial i altres tasques de suport a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, de 

Barcelona Activa, servei que fins ara prestava la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona. Atès que han vist que una de les ofertes és substancialment més baixa que el que es 

pagava fins ara a la cambra, pregunta quin model es planteja el govern de cara al futur respecte 

a aquesta oficina i també quina relació tindrà el paper de l’OAE amb la finestreta única 

empresarial que impulsa la Generalitat en virtut de la Llei 16/2015, de simplificació 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. 

 

El Sr. COLOM assenyala que, després de valorar l’actuació de l’OAE, el govern va decidir 

mantenir-la en els termes establerts de contractació externa, ateses les dificultats que imposa la 

Llei d’estabilitat pressupostària per contractar personal i internalitzar aquest servei. Per tant, 

informa que s’ha fet el procés de licitació amb la idea que l’oficina no es limiti a prestar serveis 

a l’empresa capitalista, com societats anònimes o limitades, sinó a tot tipus d’entitats, 

autònoms, cooperatives, empreses d’economia social, fundacions, etcètera. D’altra banda, 

assegura que les ofertes d’un preu més baix no signifiquen un servei menor, sinó solament un 

cost menor per a Barcelona Activa. Finalment, diu que no pot donar més informació perquè 

encara no s’han obert els sobres, però afirma que la voluntat del govern és que l’Oficina 

d’Atenció a l’Empresa continuï donant servei. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que els han informat que s’estava intentant coordinar aquest model 

d’atenció a les empreses amb altres nivells de l'Administració, com l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, i demana un aclariment sobre això. 

 

El Sr. COLOM manifesta que hi ha d’haver una coordinació entre les diverses administracions 

per simplificar els tràmits dels ciutadans. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/1370) Instar al govern municipal a revisar, i en el seu cas, rescindir el contracte 

d'arrendament de l'immoble destinat a centre de serveis sòciosanitaris situat a la rambla de Prim 

14 amb el carrer Llull 410, que es va formalitzar entre l'empresa adjudicatària del dret de 

superfície i l'Ajuntament de Barcelona el 25 de novembre de 2004, traslladant a aquesta 

Comissió la decisió final del govern. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’arrendament d’aquest immoble l’any 2004, sota el mandat del 

govern tripartit, va ser una operació d’endeutament encobert i la qualifica d’opaca. Recorda que 

el Partit Popular va demanar un informe economicofinancer que justifiqués l’operació i no se’ls 

va facilitar. Afegeix que la fórmula financera que es va fer servir ha significat un sobrecost de 

81 milions d’euros perquè l’ajuntament n’ha de pagar 109 milions fins a 2034 per un 

equipament que en va costar 28. Demana, doncs, que el govern municipal revisi i, si escau, 
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rescindeixi aquest contracte, que entenen que és lesiu per als interessos dels barcelonins i de 

l’ajuntament. 

 

El Sr. COLOM demana que, abans de donar la resposta, la secretària aclareixi si els 

comissionats poden intervenir. 

 

La SECRETÀRIA comenta que els comissionats poden assistir els regidors i, si convé, 

intervenir per aclarir punts o donar més informació. Informa que aquest procediment es fa servir 

a les altres comissions. 

 

El Sr. CIURANA afirma que en l’apartat de preguntes al govern mai s’havia donat la paraula a 

persones que no fossin els regidors. 

 

La SECRETÀRIA assegura que això s’ha fet així, tant en aquest mandat com en l’anterior. 

 

La PRESIDENTA comunica que demanarà un informe a Secretaria General per aclarir aquest 

punt per tal de garantir el compliment del Reglament orgànic municipal. 

 

El Sr. CIURANA demana que en aquesta consulta també es demani si els regidors de l’oposició 

poden ser assistits per assessors. 

 

La PRESIDENTA reitera que demanarà un informe per aclarir quines són les persones que, en 

compliment del ROM, poden intervenir, tant del govern com de l’oposició. 

 

La Sra. RECASENS demana que es diferenciï entre assistir i acompanyar el regidor i substituir-

lo. 

 

La PRESIDENTA considera que Secretaria General té prou experiència per interpretar les lleis i 

per garantir que les comissions funcionin bé. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que quan respon un regidor ho fa en nom del govern, que els temes 

es discuteixen a la Comissió de Govern i que, per tant, és indiferent quin sigui el regidor que 

dóna la resposta. Pel que fa al prec, manifesta que el govern també té dubtes sobre aquesta 

operació, però entén que a l’hora de prendre una decisió s’han de considerar els aspectes 

jurídics i el cost econòmic que tindria rescindir el contracte, que, per les dades de què disposen, 

podria ser important. 

 

El Sr. AYALA informa que el contracte contempla l’obligació del superficiari a llogar l’edifici 

a l’ajuntament i, segons la clàusula 3.2, la rescissió del contracte implicaria una indemnització 

pel valor de totes les rendes corresponents als terminis que queden per complir, i segons els 

seus càlculs aquesta indemnització seria de 41,6 milions d’euros. Per tant, el govern no 

considera adient rescindir el contracte. Tanmateix, informa que han demanat un informe a 

Assessoria Jurídica per analitzar la legalitat del contracte i, si s’arriba a la conclusió que hi ha 

clàusules abusives, es prendrien les mesures oportunes. També han demanat si hi ha algun 

règim de responsabilitats davant d’aquest contracte. 

 

El Sr. COLOM diu que, per les raons exposades, no accepten el prec, però reitera que es 

demanaran els informes jurídics necessaris per poder valorar quines accions es poden 

emprendre. 
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El Sr. MULLERAS entén que el contracte conté clàusules clarament abusives i creu que és 

l’únic grup municipal que sempre ho ha denunciat. Lamenta que no s’accepti el prec i demana 

que s’estudiïn totes les possibles maneres d’anul·lar un contracte que creu que és lesiu per als 

barcelonins i per a l’ajuntament, però mantenint el servei públic d’aquest equipament, pel qual 

insisteix que s’haurà acabat pagant quatre vegades el seu cost. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

20.-  (M1519/1395) Quin és el capteniment del govern per participar al World Travel Market, quina 

va ser la delegació que hi va assistir, quina va ser l'agenda que va mantenir el Regidor i la 

delegació, quins han estat els resultats de les reunions mantingudes i quin ha estat el cost total 

del viatge? 

 

La Sra. RECASENS pregunta per qui va estar formada la delegació que va assistir a la World 

Travel Market, quina va ser l’agenda del regidor i quins resultats va obtenir. Recorda que 

aquesta és la fira més important del sector turístic, que reuneix dos-cents països i cinquanta mil 

professionals de la indústria turística internacional, a més d’organismes públics i privats, 

companyies aèries i iniciatives de turisme responsable, i entén que, després que Barcelona 

obtingués la certificació Biosphere de turisme responsable i sostenible, era una bona oportunitat 

per explicar Barcelona al sector. 

 

El Sr. COLOM explica que la delegació era formada pel gerent de la regidoria, el director de 

Turisme i ell mateix. Comenta que la previsió era fer contactes amb representants de 

l’Organització Mundial del Turisme, l’European Tours Operators Association i el Center for 

Responsible Tourism, i l’assistència a dues conferències, «Destination Partnerships Panel: 

Barcelona and Venice, coping with succés» i una altra sobre la gestió pública del turisme. 

Tanmateix, afegeix, el vol amb què tenien previst viatjar a Londres es va cancel·lar a causa de 

la boira. Finalment van aconseguir un altre vol, que també es va endarrerir fins a les onze de la 

nit, i un cop dalt de l’avió els van dir que no els garantien que l’avió partís abans de l’endemà al 

matí, moment en el qual va decidir cancel·lar el viatge perquè si no podien ser a Londres a 

primera hora del matí no podrien fer els contactes previstos i no valia la pena fer aquella 

despesa per la poca rendibilitat que aportaria el viatge. 

 

La Sra. RECASENS comenta que es van assabentar que el govern assistiria a la World Travel 

Market per una nota de premsa i considera que hauria estat més prudent no fer-ne publicitat 

prèviament. En segon lloc, assenyala que la fira se celebrava entre el 2 i el 5 de novembre i, 

davant la impossibilitat de ser-hi el mateix dia 2, creu que les reunions es podien haver fet 

qualsevol altre dia. Finalment, remarca que altres delegacions, com la de la Diputació de 

Barcelona o la de Turisme de Barcelona, després de passar el mateix periple que ha explicat el 

tinent d’alcalde i d’arribar a Londres a les quatre de la matinada, van poder ser presents a la 

fira. Per tant, troba sorprenent l’explicació del Sr. Colom, creu que Barcelona no ha fet la feina 

que li tocava i demana el cost exacte del viatge fallit. 
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El Sr. COLOM puntualitza que la visita la tenien programada per al dilluns i que el dimarts 

havia de tornar perquè tenia altres compromisos, i entén que aquests contactes es poden fer en 

qualsevol altre moment. Pel que fa a les altres delegacions, assegura que van sortir amb 

anterioritat. Finalment, quant al cost del viatge, informa que se’ls van retornar els diners dels 

vols i que l’únic que no van poder recuperar van ser 653 euros, corresponents a una nit d’hotel 

per a tres persones. 

 

Es dóna per tractada. 

 

21.-  (M1519/1396) Quines gestions ha fet el govern municipal per adquirir l'edifici de la Foneria de 

Canons i del Teatre Principal, quina reserva pressupostària s'ha fet per comprar-los, per quin 

import té previst el govern adquirir-los, quin procediment utilitzarà el govern per adquirir 

aquests edificis i a quin ús els destinarà?  

 

El Sr. CIURANA demana que se li respongui amb el mateix detall que s’ha respost el punt 

anterior. Exposa que el govern havia anunciat un acord amb Esquerra Republicana per comprar 

durant l’any 2016 els edificis de la Foneria de Canons i del Teatre Principal, tots dos a Ciutat 

Vella. Pregunta, doncs, quines gestions ha fet el govern municipal per adquirir ambdós edificis, 

quina reserva pressupostària s’ha fet per a aquesta compra, quin és l’import previst, quin 

procediment utilitzarà el govern per a l’adquisició i a quin ús es destinaran els edificis. 

 

La Sra. PIN recorda que alguns regidors del govern assisteixen a totes les reunions, encara que 

hi intervinguin poc. En aquest cas, van valorar si la resposta l’havia de donar el Sr. Ayala, 

perquè entenen que qui té un millor coneixement de la qüestió és qui la pot exposar millor. A 

continuació, exposa que per poder recuperar la Rambla, que la majoria de barcelonins ja no la 

senten com un espai propi, s’ha d’intervenir en la façana, perquè és la que determina quins usos 

i activitats es donen al passeig. Pel que fa a la Foneria de Canons, qualificat com a equipament 

7A, s’han iniciat les negociacions amb la Generalitat, que és la propietària de l’edifici, per 

adquirir-lo via dació en pagament. Informa que encara no hi ha acord sobre la taxació de 

l’edifici i considera, també, que la rehabilitació ha d’anar a càrrec de la Generalitat. Quant als 

usos, manifesta que es dedicarà a usos ciutadans. Respecte al Teatre Principal, han mantingut 

converses amb els propietaris, que valoren la possibilitat de vendre l’edifici. Finalment, 

comunica que sobre la dotació pressupostària en parlaran quan es discuteixin els pressupostos. 

 

El Sr. CIURANA troba adequat el procediment de la dació en pagament per adquirir la Foneria 

de Canons, però recorda les crítiques d’Iniciativa per Catalunya i de la resta de l’oposició al 

govern anterior per haver-lo utilitzat en altres operacions. D’altra banda, considera que és una 

ingenuïtat pensar que la Generalitat pagarà la rehabilitació de l’edifici. I quant a l’ús, troba 

evident que hagi de ser per a ús ciutadà, però demana concreció sobre si serà d’ús cultural, 

social o cessió de l’edifici a entitats. Respecte a l’acord amb Esquerra Republicana, assenyala 

que s’ha d’executar el 2015 però no surt a la modificació de crèdit. Pel que fa al Teatre 

Principal, constata que no hi ha cap acord i pensa que deu fer vint anys que l’ajuntament està en 

contacte amb els propietaris. Pregunta, doncs, el preu que el govern està disposat a pagar, quina 

reserva pressupostària s’ha fet per a aquesta adquisició, si el procediment serà expropiació, 

compravenda o permutes urbanístiques, i a quin ús es destinarà. Finalment, suggereix al govern 

que no faci anuncis si no té els temes lligats i, quan els tingui lligats, que vingui a la comissió 

amb la informació pertinent. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

22.-  (M1519/1390) Quin és el plantejament del govern municipal respecte la celebració de grans 

fires, congressos i esdeveniments a la nostra ciutat? 

 

El Sr. SIERRA assenyala que, en resposta a la proposta de la CUP que s’ha debatut 

anteriorment, el govern ja ha avançat el seu posicionament sobre el Congrés Mundial del Mòbil, 

però demana que estengui aquest posicionament a totes les fires i grans esdeveniments 

comercials que es fan a Barcelona. 

 

El Sr. COLOM entén que les fires i els congressos tenen una doble funció: per un costat, 

permeten al teixit empresarial de la ciutat fer relacions internacionals i mostrar-se a l’exterior, i, 

per l’altre, conèixer les millors pràctiques que es fan a la resta del món. En aquest sentit, el 

govern és favorable a la celebració de fires, especialment si ajuden a diversificar l’activitat 

productiva de la ciutat, a potenciar els sectors emergents, a millorar els nivells d’atur i la 

qualitat del treball. Per tant, considera que cal desenvolupar noves línies, com l’economia verda 

i l’economia social, i pensa que el sector públic pot tenir un paper per afavorir les empreses 

petites i mitjanes i les que tenen més dificultats. D’altra banda, el govern és conscient que les 

fires i congressos tenen un impacte econòmic en altres sectors, com l’hostaleria i la restauració, 

i valoren el retorn que fan a la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la resposta i assegura que el seu grup s’encarregarà de difondre-la 

perquè tranquil·litzarà molts ciutadans, sectors empresarials i sectors econòmics que es 

beneficien dels impactes col·laterals positius que té el fet que Barcelona estigui situada en el 

mapa de les grans fires de l’àmbit internacional. Celebren, doncs, que el govern tingui previst 

continuar en aquesta línia i potenciar-la. 

 

El Sr. COLOM agraeix que el Grup del Partit Popular divulgui les seves paraules i reitera que 

valoren les fires per l’aportació que fan a la ciutat, no solament per l’impacte que tenen mentre 

se celebren, sinó per tot el procés i l’estructura que generen a Barcelona. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/1378) Quines són les mesures que té previst impulsar el govern municipal durant 

aquest mandat per tal de traduir l'economia cooperativa, social i solidària en nous llocs de 

treball a la ciutat? 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text de la pregunta, que s’emmarca en el context de la política 

que vol impulsar el govern municipal per potenciar l’economia cooperativa, social i solidària. 

Comenta que per primera vegada a la història aquest àmbit de l’economia compta amb un 

comissionat específic, mesura que considera coherent amb el programa electoral de Barcelona 

en Comú, però pregunta com es concretarà aquesta línia de treball, especialment pel que fa a la 

creació d’ocupació. 

 

El Sr. VIA exposa que la creació i el manteniment de llocs de treball de qualitat són una 

prioritat del govern i les línies d’actuació del govern en aquest sentit s’emmarcaran en dos grans 

blocs, relacionats amb les circumstàncies de l’atur. En primer lloc, accions per a l’orientació i 
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millor coneixement de l’economia social i solidària, perquè el govern considera que els 

projectes socioempresarials de caràcter col·lectiu viuen millor el procés d’arrencada i són més 

resilients en els contextos de crisi. En aquest sentit, anuncia la creació d’una borsa de treball 

específica i línies d’acompanyament de nous projectes. Considera que també és molt important 

el suport per a la capitalització dels nous projectes mitjançant acords marc amb el sistema de 

finances ètiques. Finalment, indica que ja s’ha començat a treballar per tal que els plans 

d’ocupació vagin més enllà de mesures pal·liatives i cristal·litzin en la creació de projectes 

socioempresarials d’economia social i solidària. En segon lloc, en situacions on no hi hagi atur, 

plantegen una línia de reforç i acompanyament de dinàmiques de treball orientades a la 

innovació organitzativa i del producte o servei, i també d’intercoopereació entre cooperatives, 

d’una banda, i entre cooperatives i territoris de l’altra. En aquesta línia, destaca la feina que 

s’està fent a l’eix Besòs d’acompanyament, transformació d’empreses i foment de la 

intercooperació. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que en el prec anterior el govern ha respost que l’Oficina 

d’Atenció a l’Empresa, de Barcelona Activa, s’obrirà a les entitats de l’economia social i 

solidària, i pregunta si Barcelona Activa tindrà un paper molt més actiu en aquest sentit. 

 

El Sr. VIA respon que sí. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/1371) Té previst el govern municipal extingir el dret de superfície atorgat al solar 

municipal del carrer Viriat, 37-39 per tal de revertir el seu ús i poder-lo destinar a equipament 

de barri? 

 

El Sr. MULLERAS exposa que en aquest solar, que té qualificació d’equipament, hi ha un dret 

de superfície, aprovat per la Comissió d’Economia del 22 d’octubre de 2014 i del 22 de gener 

de 2015 amb els vots favorables del PSC i Convergència i Unió i amb els vots contraris del 

Partit Popular i d’Iniciativa per Catalunya, sòcia fundadora de Barcelona en Comú. Assenyala 

que aquest dret de superfície consisteix en una concessió a setanta-cinc anys per fer-hi una 

residència d’estudiants, i considera que és una venda encoberta de sòl públic, a més que el 

projecte ha quedat afectat per la moratòria de llicències per a allotjaments turístics. Pregunta, 

doncs, si el govern pensa revertir aquesta concessió i dedicar el solar a equipaments per al barri 

o si pensa mantenir la situació actual d’aquest dret de superfície. 

 

El Sr. COLOM assenyala que, malgrat la seva posició contrària, la decisió es va aprovar 

democràticament i es van generar uns drets. Aleshores, entén que cal considerar els costos que 

tindria revertir aquesta situació. D’altra banda, indica que el govern, quan es resolgui la 

moratòria, obrarà en conseqüència, però sempre tenint en compte els costos que suposaria la 

rescissió de la concessió. 

 

El Sr. MULLERAS constata que el govern no revertirà la situació i considera, per tant, que 

Iniciativa per Catalunya es va oposar al projecte amb certa alegria perquè deia una cosa quan 

era a l’oposició i en fa una altra quan és al govern. Així, doncs, demana que el govern sigui 

coherent amb el que demanava quan era a l’oposició i que busquin la manera de dedicar aquest 

solar a equipaments per al barri, com per exemple a habitatge social, que opina que és molt 

necessari per a Sants. 
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El Sr. COLOM pensa que, independentment de la seva resposta, el Sr. Mulleras ja en treu les 

conclusions d’antuvi, i reitera que una decisió presa per la comissió condiciona l’acció futura 

del govern i, per tant, valoraran què s’hi pot fer un cop resolta la moratòria tenint en compte els 

costos que suposaria revertir aquesta situació.  

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/1383) Quin és el nombre d'ocupació desglossat empresa per empresa que realitzen a 

dia d'avui serveis externalitzats per a l'Ajuntament de Barcelona i pels seus diferents 

organismes, empreses municipals, consorcis o fundacions participats per l'administració local? 

 

El Sr. GARGANTÉ comenta que, des que el seu grup va entrar al consistori, han constatat que 

als diferents organismes hi ha molts serveis externalitzats, tal com ha comentat al començament 

de la sessió respecte de la confecció de les actes, i considera que les externalitzacions impliquen 

precarització, com es demostra en el cas de BTV. Pregunta, doncs, el nombre exacte 

d’empreses i treballadors i treballadores afectats per les externalitzacions que fa l’ajuntament en 

els diferents organismes, instituts municipals, empreses municipals, consorcis o fundacions on 

participa l'Administració local. 

 

El Sr. COLOM coincideix que hi ha un grau d’externalització important i comenta el cas de 

Barcelona Activa, on pot passar que en una recepció on treballen sis persones una d’elles està 

externalitzada. Ho atribueix en part a l’aplicació de la Llei d’estabilitat pressupostària, que 

impedeix contractar més personal, i en part a una voluntat política d’externalitzar determinats 

serveis. En aquest sentit, informa que el govern, abans de prendre cap decisió al respecte, està 

fent l’anàlisi del volum d’externalitzacions. 

 

El Sr. LINARES informa que fa gairebé tres mesos que el govern treballa en una cartografia de 

totes les externalitzacions de l’ajuntament, tant pel que fa als edificis municipals com a les 

empreses dels organismes vinculats, amb identificació del sector, districte o entitat municipal 

on es produeix l’externalització, objecte, contracte, dates d’inici i d’acabament, nom de les 

empreses, NIF, import del contracte i nombre de treballadors que mantenen un vincle estable 

amb l’empresa. També estan esbrinant quins convenis s’apliquen en aquestes empreses. 

Finalment, espera poder tenir completada aquesta feina en unes setmanes i posar la informació a 

disposició dels grups municipals. 

 

El Sr. GARGANTÉ agrairia poder tenir aquesta informació tan aviat com sigui possible i li 

sorprèn que no s’hagués recollit abans, però suposa que aquesta qüestió deu formar part del 

model que havien construït els governs anteriors. 

 

Es dóna per tractada. 

 

26.-  (M1519/1384) Quina és l'aportació de quantia econòmica global i desglossada anualment de 

l'Ajuntament de Barcelona des de la formació de la Fundació Barcelona Mobile World Capital 

Foundation? 

 

El Sr. GARGANTÉ formula la pregunta. 
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El Sr. COLOM informa que l’aportació des de 2012 és de 5 milions d’euros anuals. 

 

El Sr. GARGANTÉ pregunta sota quin concepte es fa aquesta aportació. 

 

El Sr. COLOM diu que l’aportació és per donar suport a la candidatura de Barcelona per ser la 

seu del Mobile World Congress i afegeix que també hi fan aportacions la Generalitat i 

l'Administració de l’Estat. 

 

El Sr. GARGANTÉ pregunta si aquesta aportació es manté després d’haver-se aconseguit la 

seu. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que quan es firmen els contractes es fixa la quantitat que es paga 

perquè el congrés es realitzi a Barcelona. Tanmateix, comenta que el govern intenta explorar 

vies perquè la fundació reinverteixi part d’aquests diners en el desenvolupament d’activitats a la 

ciutat, tal com ja es va explicar quan es va presentar la candidatura. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/1372) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 21 de setembre de 2015: 

(M1519/950) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

constituir immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de 

Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 13 de l’ordre del dia. Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 23.27 h. 

 


