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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 

Sessió de 21 de desembre de 2015 

 

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

reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda, sota la presidència de l’Im. Sr. Agustí Colom 

Cabau. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Gala Pin 

Ferrando, Laura Pérez Castaño, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, Jaume Ciurana i 

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

Ballarín Espuña i Xavier Mulleras Vinzia, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja 

i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents les Imes Sres: Maria Magdalena Barceló Verea i Montserrat Benedí i 

Altés, en substitució de les membres de la comissió Imes. Sres.: Carina Mejías Sánchez i Trini 

Capdevila i Burniol, respectivament. I els Srs: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i 

Economia i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Carina Mejías Sánchez i Trini Capdevila i Burniol i 

l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

S'obre la sessió a les 16,40 h. 

 

El Sr. Colom, vicepresident de la comissió, anuncia que assumirà les funcions de la presidència 

en aquesta sessió, atesa l’absència de la presidenta de la comissió. Tot seguit informa de la 

retirada dels punts 11, 22 i 23 de l’ordre del dia a petició del Grup Municipal de la CUP, el 

portaveu del qual també ha excusat la seva absència. 

 

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: 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 26 de novembre de 2015: 

 

1.-  (3-176/2015) APROVAR l’expedient núm.3-176/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

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

aigües residuals, d’import 46.632,95 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

15111695. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015: 

 

2.-  (3-180/2015) APROVAR l’expedient núm.3-180/2015 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 del segon trimestre de 2015, 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 1.025.857,00 euros, de 

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

a l’expedient, referència comptable 15112395. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

3.-  (3-182/2015) APROVAR l’expedient núm.3-182/2015 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 l’Agència Europea de l’espai, l’AMB, la Diputació de Barcelona 

i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per les subvencions del projecte ESA BIC (Business 

Incubator Center), d’import 296.250,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

15112495. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

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

 

4.-  (3-185/2015) APROVAR l’expedient núm. 3-185/2015 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 247.129,67 euros, per tal de dur a terme varis projectes finançats pel 

Fons de Foment del Turisme, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15113095. 

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

 

b) Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla de millora de la transparència pressupostària. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que el Pla de transparència pressupostària s’executarà a partir de 

desembre de 2015 i durant 2016. Assenyala que, juntament amb l’Oficina per la Transparència i 

les Bones Pràctiques i d’altres mesures, aquest pla s’emmarca en la política municipal de 

transparència impulsada pel govern, i ha estat elaborat amb la col·laboració d’entitats de la 

societat civil com l’Observatori Ciutadà Municipal i la Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del 

Deute. A continuació, destaca que les dades del pressupost es presentaran de manera oberta i en 

un format que en faciliti el tractament i l’anàlisi, per tal de permetre un control ciutadà de les 

polítiques pressupostàries més exhaustiu. Afegeix que el pla no es limita al pressupost 

municipal, sinó que també abasta els pressupostos de les empreses i els ens dependents de 

l’ajuntament. En una segona fase, que s’implementarà el primer trimestre de 2016, es posarà en 

funcionament una eina amb finalitat eminentment pedagògica per tal de familiaritzar la 

ciutadania amb el funcionament del pressupost, que permetrà navegar des dels nivells més 

agregats als més desagregats i que inclourà gràfics i quadres relatius als diferents programes. En 

una tercera fase, s’implementarà, durant el segon i el tercer trimestre de 2016, un simulador de 
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pressupostos per tal d’acostar els conceptes pressupostaris i financers a la ciutadania. En 

conclusió, indica que es tracta d’una mesura per afavorir la transparència i per apoderar la 

ciutadania en temes complexos com les qüestions pressupostàries. 

 

La Sra. RECASENS en primer lloc pregunta on es pot consultar aquest Pla de millora de la 

transparència i si és accessible per a la ciutadania. En segon lloc, remarca que el mes de 

desembre, a més a més de mesures de transparència, haurien de poder parlar del pressupost 

mateix. Constata, doncs, que de moment aquestes mesures fan referència al pressupost vigent, 

elaborat pel govern de Convergència i Unió. En tercer lloc, qüestiona que s’hagi de presentar un 

pla de millora de la transparència i entén que s’hauria de parlar de continuïtat perquè 

anteriorment ja havia treballat molt en aquesta línia. Així, recorda els tres pilars del govern 

anterior: la transparència, la participació i l’obertura de dades públiques, especialment pel que 

fa a estratègia i finances. Assenyala, doncs, que la política del nou govern és de continuïtat. 

D’altra banda, mostra estranyesa perquè s’han deixat de fer públiques dades com les referents al 

pagament a trenta dies, i pregunta si la nova política de transparència es limitarà a alguns 

indicadors. Finalment, recorda que durant el mandat anterior l’Ajuntament de Barcelona va 

rebre diversos guardons, com el Segell Infoparticipa, atorgat pel Laboratori de Periodisme i 

Comunicació a la Ciutadania Plural, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA demana que aquest pla vagi més enllà d’una declaració d’intencions i que la 

transparència sigui un eix de la política del nou govern. Entén que de moment això no és així, 

com ho palesa el fet que s’hagi desatès la petició del seu grup per continuar utilitzant els 

ordinadors que els permetien fiscalitzar els comptes de l’exercici anterior. Seguidament, 

manifesta el compromís de Ciutadans per la transparència i assenyala que hi ha dèficits en 

aquesta qüestió tant pel que fa als comptes de l’ajuntament com en diversos instituts i consorcis 

municipals, entre els quals esmenta el Bicing, del qual no en saben el cost, o l’Institut de 

Cultura, que va organitzar un cicle de conferències al Born Centre Cultural sobre la 

denominació d’origen Europa, cicle que tampoc no saben quant va costar. Concretament, 

comenta que el seu grup va demanar el cost de la conferència que va pronunciar el Sr. 

Varufakis i al cap d’un mes encara no han obtingut resposta, tal com seria preceptiu. Finalment, 

considera que els criteris per atorgar subvencions són molt opacs. 

 

El Sr. BOSCH considera positiu continuar la política de transparència que fa anys que es 

desenvolupa des de l’Ajuntament de Barcelona, especialment en matèria pressupostària, i es 

mostra d’acord amb les mesures que es proposen per tal que la ciutadania pugui analitzar els 

comptes del consistori. Tanmateix, indica que de moment l’equip de govern s’ha limitat a 

presentar vuit transparències amb un seguit de bones intencions, però caldrà veure com es 

concreten. En aquest sentit, demana més concreció quant a la informació sobre cobrament de 

dietes o remuneració per assistència a reunions, tal com demana la Plataforma per una Fiscalitat 

Justa, i l’estalvi que representa que alguns regidors hagin renunciat a aquests tipus de 

remuneracions. 

 

La Sra. BALLARÍN, tot i entendre que és molt esquemàtica, agraeix la presentació de la 

mesura de govern perquè creu que fer els pressupostos més intel·ligibles és fonamental per tal 

que la ciutadania sigui més exigent, responsable i compromesa, i per promoure una participació 

ciutadana real i efectiva. Tot seguit, argumenta que les polítiques de transparència poden tenir 

diferents objectius, com ara tranquil·litzar els mercats, que ha estat l’objectiu del Govern 

d’Espanya els darrers anys, pressionat per la Unió Europea, o bé explicar a la ciutadania les 

polítiques públiques, que entén que és l’objectiu que persegueix aquesta mesura i que el seu 

grup comparteix plenament. 
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A continuació, apunta que les eines per facilitar la comprensió i l’anàlisi de la informació 

pressupostària són complexes però fonamentals i, per tant, considera positiu que el govern de la 

ciutat els hagi donat un nou impuls mitjançant la implementació d’un simulador de 

pressupostos, tal com ja va fer el Govern de Progrés a la Generalitat. També considera positives 

les sessions per explicar els pressupostos al Consell de Ciutat i als consells de districte, i la 

incorporació d’eines informàtiques que faciliten la comprensió de tota aquesta informació. En 

aquest sentit, proposa introduir en l’àmbit educatiu, a través de l’Institut Municipal d’Educació i 

del Consorci d’Educació de Barcelona, la formació necessària per comprendre les dades 

pressupostàries. D’altra banda, creu que s’han d’explicar els costos dels serveis i la finalitat dels 

tributs que es paguen. Finalment, planteja el repte de donar transparència als pressupostos de les 

empreses municipals, atesa la complexitat d’aquests ens. En conclusió, manifesta el suport del 

seu grup a la mesura i anuncia que vigilaran com s’implementa. 

 

El Sr. MULLERAS creu que tothom està d’acord que cal millorar la transparència però demana 

més concreció perquè entén que consultant el Web de l’ajuntament no es pot escatir quant es 

gasta, per exemple, en publicitat, en informes tècnics o en neteja de la via pública. 

Seguidament, critica la doble moral de l’equip de govern, el qual, tot i parlar de transparència, 

solament ha respost a 32 preguntes escrites de les 149 que ha formulat del Grup Municipal del 

Partit Popular en l’àmbit de promoció econòmica. Entén, doncs, que la transparència passa per 

afavorir que els regidors de l’oposició puguin exercir el control democràtic de la institució. 

També creu que falta transparència en la contractació i en les subvencions. D’altra banda, 

critica que es desconvoquessin els consells ciutadans de districte quan havien de discutir el 

pressupost. Per tant, manifesta que el seu grup està d’acord a millorar la transparència real i no 

la que proposa el govern. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que el govern va emetre una nota de premsa on es pot consultar 

tota la informació relativa a aquesta mesura, informació que va més enllà de les deu 

diapositives que han presentat a la comissió. D’altra banda, entén que es fa un salt qualitatiu en 

la transparència, tot i que reconeix que és un primer pas i que cal treballar més en la 

transparència de les empreses municipals. 

 

El Sr. SIERRA reitera que la transparència és consubstancial a la democràcia i anuncia que el 

seu grup estarà amatent perquè sigui real i efectiva. 

 

El Sr. BOSCH insisteix que un pla de millora precisament és per millorar allò que ja existeix, i 

aclareix que la seva demanda feia referència a la concreció en les mesures d’aquest pla i no tant 

als detalls que es poden consultar al Web de l’ajuntament. 

 

La Sra. RECASENS critica que en la presentació del PowerPoint aparegui el mateix logotip que 

va utilitzar Barcelona en Comú en un cartell de la campanya electoral i entén que això és un ús 

partidista de la institució, raó per la qual demana formalment la retirada d’aquest logotip. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que acaben de sortir d’un cicle electoral i que aquesta qüestió ja 

la jutjarà la ciutadania. 

 

La Sra. RECASENS ironitza que el tinent d’alcalde només ha trigat mitja hora a esmentar els 

resultats electorals del dia anterior, que no tenen res a veure amb aquesta qüestió, i demana que 

se li respongui formalment si es retirarà o no el logotip. 
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El Sr. MULLERAS demana que a la pròxima Junta de Portaveus s’aclareixi si la utilització 

d’aquest logotip ha estat una coincidència o si s’ha utilitzat la institució amb finalitats 

partidistes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  El comerç a Barcelona 2014. 

 

El Sr. COLOM exposa que aquest informe segueix la tònica dels informes anteriors, però que 

s’ha complementat amb aspectes d’altres àrees del sector terciari, com ara l’hostaleria. Destaca 

que el comerç a Barcelona l’any 2014 ocupa 143.012 persones, un 14,9 % dels treballadors i 

treballadores de la ciutat, el 63 % dels quals al sector minorista i el 36,8 % al sector majorista. 

Afegeix que el 81 %, 117.000 treballadors, són assalariats i 25.982, el 18,2 %, són autònoms. 

Tanmateix, puntualitza que el nombre d’assalariats encara és inferior al que hi havia abans de la 

crisi econòmica, de manera que l’ocupació al sector minorista actualment és el 93 % de la que 

hi havia anys enrere, i al sector majorista és el 80 %. Quant a centres de cotització, informa que 

l’any 2014 n’hi havia 16.000, dels quals 10.000 corresponen al comerç minorista, i 5.000 al 

majorista. Pel que fa a la facturació, comenta que va ser de 33.200 milions d’euros, que 

representen un 11,7 del PIB de la ciutat. Destaca, també, que un 37 % dels comerços es van 

obrir entre els anys 2010 i 2014 i que la mitjana d’antiguitat és de catorze anys, mitjana que 

s’ha anat reduint els darrers anys. Una altra dada que creu que és significativa és que el 34,5 % 

dels comerços estan associats, xifra que augmenta fins al 64,7 % entre els paradistes dels 

mercats. 

 

D’altra banda, comenta que l’informe recull la valoració dels ciutadans tant pel que fa a l’oferta 

comercial, als horaris i a l’atenció rebuda, que rep 7 punts sobre 10 i indica un nivell de 

satisfacció important. Quant als tipus d’establiments, el 51,9 % dels ciutadans consideren que 

són millor atesos a les botigues de barri o especialitzades, el 21 % als mercats municipals, el 

13,4 % als supermercats, el 3,5 % als centres comercials i el 2,7 als grans magatzems, dades 

que valoren el tracte rebut, la professionalitat, l’honradesa, la rapidesa i l’assessorament. Pel 

que fa al tipus de compra, el 63 % dels ciutadans trien el supermercat per a la compra 

d’alimentació no fresca i el 44 % trien els mercats municipals per a la compra d’aliments 

frescos. També destaca que el 2014 el 54 % dels barcelonins diuen que han fet alguna compra 

per Internet. Finalment, esmenta que un 52,6 % dels comerços no estan d’acord a obrir els 

diumenges, en contraposició al 24,4 % que ho veuen bé. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de l’informe, relatiu a un període en el qual ell mateix era 

el responsable de l’àrea, i felicita la nova directora de Comerç. Entén que la necessitat de 

recopilar totes les dades fa que es presenti dins d’uns terminis raonables. Tanmateix, planteja 

dubtes sobre si el nou equip de govern ha replantejat les línies estratègiques del govern anterior, 

qüestió que no ha pogut aclarir a causa de la brevetat de la intervenció del Sr. Colom. En tot 

cas, emplaça el govern a donar continuïtat al Pla de comerç vigent i al Pla estratègic de mercats 

2015-2025. 
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El Sr. SIERRA agraeix la presentació de l’informe i demana als responsables de l’àrea que 

tinguin en compte que el comerç és una de les fonts d’ocupació principals de Barcelona, que el 

sector turístic representa un 8,8 % dels treballadors autònoms i que l’hostaleria ocupa 68.431 

persones, 10.767 de les quals són autònoms. En aquests àmbits de l’hostaleria i del turisme, 

exposa la preocupació del seu grup per dues mesures aprovades en comissió i en el plenari que 

són clarament hostils a aquests sectors, que són els que permeten que Barcelona no tingui els 

índexs d’atur que hi ha a Catalunya i a Espanya. També demana que s’apliqui l’ordenança 

municipal de terrasses perquè de l’alt percentatge de facturació que es fa a les terrasses en 

depèn la supervivència de molts establiments. Finalment, manifesta que per al seu grup el 

comerç petit i mitjà és una prioritat i entén que les actuacions del govern relatives a la 

il·luminació de Nadal o als horaris comercials, entre d’altres, perjudiquen greument el comerç 

de proximitat, el qual paga impostos i genera ocupació, i per tant s’ha de protegir. Posa com a 

exemple d’aquesta desprotecció que es permeti la venda ambulant il·legal a tota la ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’informe, que entén que és una bona radiografia del 

comerç i de la restauració a Barcelona perquè aporta dades que permeten visualitzar-ne les 

fortaleses i les debilitats. Destaca que aquest sector genera 150.000 llocs de treball i que 

representa un 15 % del PIB de la ciutat, amb un volum de negoci de 33.200 milions d’euros. A 

continuació, recorda que des d’Esquerra Republicana sempre han defensat el comerç de 

proximitat perquè permet l’accessibilitat a productes de primera necessitat, enforteix la cohesió 

dels barris, millora la qualitat de l’espai públic i influeix en la seguretat i en la mobilitat 

sostenible. Entén, doncs, que cal continuar la tasca de promoció del comerç i de renovació dels 

mercats municipals, treballar per un sector més organitzat i associat, que integri els comerços 

d’origen estranger, més adaptat a les noves tecnologies, que sigui més atractiu per als diferents 

segments de població i que tingui uns horaris racionals que en permetin la sostenibilitat i la 

conciliació de la vida personal i familiar dels treballadors. 

 

Quant a l’informe, destaca la valoració positiva que fa la ciutadania de l’atenció personal, amb 

7,2 punts, i que un 93 % dels ciutadans declaren que estan entre bastant i molt satisfets del 

tracte rebut. En aquest sentit, esmenta una botiga de menjar precuinat que hi ha a la plaça del 

Congrés, que està passant per una situació complicada, però que serveix unes racions més 

generoses a la gent gran i si algun d’aquests clients grans deixa d’anar-hi avisen la família. 

Creu, doncs, que aquest valor afegit que aporta el comerç de proximitat no es pot perdre. 

Finalment, demana un suport decidit al petit comerç de Barcelona perquè continuï essent un 

model d’èxit, que dota d’identitat els barris i la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN també agraeix la presentació de l’informe sobre un sector que considera 

clau per a l’economia de Barcelona, que genera el 14,9 % dels llocs de treball de la ciutat, dos 

terços dels quals en el comerç minorista i un terç en el majorista, i valora positivament que 

inclogui dades de 2015. Pel que va a la valoració de 7,8 punts de l’oferta comercial, pensa que 

s’ha de millorar i, en aquest sentit, reclama que es presti atenció al programa «Q de qualitat» de 

l’Associació de Comerciants d’Hostafrancs, que també s’inclou en el Pla comercial de 

Barcelona. També valora positivament que el 51,9 % dels barcelonins digui que les botigues de 

barri o especialitzades són els establiments que els atenen millor i el fet que el 80 % dels 

enquestats vagin a peu a fer la compra d’alimentació, la qual cosa fomenta les relacions entre 

els veïns i la cohesió social. Entén, doncs, que s’han de fer polítiques que fomentin aquesta 

actitud. D’altra banda, opina que és positiva la disminució del nombre de comerços insatisfets 

amb la marxa del negoci, tot i que troba preocupant que els titulars d’alguns comerços que 

tenen dificultats hagin d’invertir-hi els estalvis per garantir-ne la continuïtat, fenomen que 

qualifica de «pobresa vergonyant». Seguidament, remarca la importància del comerç electrònic 
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pel que representa de canvi en les realitats comercials i creu que és un tema que s’hauria de 

treballar amb més profunditat. Finalment, recorda l’existència del Pla d’impuls i suport al 

comerç de Barcelona, l’aplicació del qual s’ha endarrerit, i pregunta si el govern municipal el 

considera vàlid o si es planteja fer-ne un de nou. 

 

El Sr. MULLERAS qualifica de broma el fet que un informe sobre l’any 2014 es presenti a les 

acaballes de 2015 i considera que el govern s’hauria de prendre més seriosament tota la 

problemàtica associada al comerç. Apunta que el comerç legal, el de la gent que paga els 

impostos i compleix les obligacions, no és una prioritat del govern i demana que ho sigui, no 

solament perquè genera el 14 % de l’activitat econòmica de la ciutat, sinó també per la cohesió 

social als barris que representa. En aquest sentit, reclama que el govern municipal disminueixi 

les traves burocràtiques per iniciar l’activitat i per continuar-la. D’altra banda, demana dades 

comparatives entre el comerç de Barcelona i el de la resta d’Espanya, i també dades sobre el 

turisme espanyol que visita Barcelona. A continuació, critica que a l’informe no es parli de les 

ajudes genèriques al comerç no associat a un eix comercial. Per concloure, reitera la demanda 

que el govern municipal es prengui seriosament el comerç a Barcelona, pregunta quin és el seu 

model comercial i reclama que deixi d’avalar el top manta il·legal i ajudi la gent que opera 

legalment i paga els impostos, que al capdavall és qui genera ocupació i teixit productiu a 

Barcelona. 

 

El Sr. COLOM, quant al qüestionament que han fet alguns grups sobre la importància que el 

comerç té per al govern, remarca que han presentat tres mesures de govern referides a ocupació, 

turisme i comerç, cosa que demostra com consideren de fonamental aquest sector pel que fa a la 

creació d’ocupació i d’activitat econòmica. En aquest sentit, apunta que l’informe presentat és 

útil per tenir una fotografia del sector que permeti analitzar les mesures que s’han de prendre, si 

bé admet que s’haurien d’escurçar els terminis de presentació i tenir-lo disponible al voltant de 

l’estiu. En segon lloc, afirma que les dades de l’informe desmenteixen que la burocràcia 

administrativa sigui un dels principals problemes, ja que els comerciants enquestats creuen que 

allò que pot beneficiar més l’activitat comercial és la millora del poder adquisitiu dels ciutadans 

i la millora de la situació econòmica general, mentre que solament un 6 % opina que els temes 

fiscals són els més importants. 

 

El Sr. BLASI dubta de fins a quin punt el govern vol implementar les mesures vigents i alguna 

de nova que havia plantejat fora de la Comissió d’Economia, àmbit que considera que és 

l’adequat per establir les línies estratègiques de la política comercial. Així, doncs, critica que no 

hi hagi regidoria de comerç i, per tant, dedueix que el govern es limita a implementar les 

mesures que ja existien en el mandat anterior i que tenien un alt grau de consens. Seguidament, 

opina que el model comercial de la ciutat de Barcelona és un model de referència, que està 

consolidat i que encara té recorregut, raó per la qual el govern no hauria de prendre mesures que 

creïn desconfiança. D’altra banda, creu que n’hi ha prou amb presentar un informe, sinó que la 

importància al comerç la donen la convocatòria del Consells Ciutat i Comerç i del Consell 

Municipal de Consum, els premis «Barcelona, la millor botiga del món», el manteniment de la 

campanya de Nadal o una actuació més contundent en el comerç ambulant il·legal. 

 

El Sr. COLOM afirma que hi ha una regidoria de Comerç, que la política de comerç és una 

política del govern i que continuen la tasca feta pel comissionat. Pel que fa a l’opinió de la 

ciutadania, assegura que als comerciants no els sembla malament l’actuació del govern 

municipal, tal com ho demostren els resultats de les darreres eleccions. 
 

Es dóna per tractat. 
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d) Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/1621) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de l'estat 

d'execució (total i detallat per partides), en data 21 de desembre, dels 101 milions d'euros de 

l'expedient de modificació de crèdit que es va aprova en Plenari Municipal del passat 30 

d'octubre del 2015. Demanem conèixer explícitament l'execució pressupostària de les partides 

següents: Atenció social (SAD) 3.150.000,00 euros - Consorci Educació. Ajuts menjador 

5.450.000,00 euros - Subvencions per convocatòries a institucions sense afany de lucre 

1.461.481,52 euros - Barcelona Activa 200.000,00 euros - Convenis amb institucions sense 

afany de lucre 200.000,00 euros - Inversions BIMSA 181.500,00 euros - Inversions BAGURSA 

4.958.001,18 euros - Inversions Bagursa 2.640.300,90 euros - Equipaments Sant Andreu. 

Millores 400.000,00 euros - Hospital del Mar (transferències de capital) 4.000.000,00 euros - 

Inversions Foment de Ciutat Vella 1.081.699,80 euros - Edifici C. Dalmases, 63 Adquisició 

14.800.000 euros - Adquisició edifici c. Alfons el Margnànim, 59. Adquisició 4.965.515,43 

euros - Habitatge social PG Joan Borbó, 44-45 3.667.010,00 euros - Habitatge social. 

Adquisició. 2.600.000,00 euros - Casal Gent Gran Bon Pastor 1.200.230,46 euros - Casal de la 

gent gran C. Calàbria, 256-260 1.818.000.00 euros - Consorci d'Educació de Barcelona 

1.100.000,00 euros - Consorci de l'Habitatge de Barcelona 6.000.000,00 euros - Barcelona 

Activa 1.640.000,00 - Plans d'ocupació 5.000.000,00 euros - Ampliació programa Làbora 

2.000.000,00 euros - Mercat de Sant Antoni 850.000,00 euros - Les Germanetes 500.000,00 

euros - L'edifici Transformadors 200.000,00 euros - La Fonaria de Canons. Adquisició A 

determinar - El Teatre Principal. Adquisició A determinar. 

 

La Sra. RECASENS exposa que demanen la compareixença per conèixer l’estat d’execució de 

la modificació de crèdit aprovada en el plenari del Consell Municipal del 30 d’octubre passat i 

que es va plantejar com un pla de xoc finançat amb superàvit previst per a 2015, tot i que 

l’exercici encara no s’ha tancat ni liquidat. Recorda que aquesta modificació de crèdit va ser 

pactada i acordada pel govern amb els grups municipals del Partit Socialista i d’Esquerra 

Republicana, i critica que la proposta de Convergència i Unió de fer actuacions al solar de 

l’antic convent de les Germanetes dels Pobres i a l’edifici Transformadors fos rebutjada 

al·legant manca de temps per executar-les, però en canvi posteriorment van acordar amb altres 

grups unes actuacions per valor de 500.000 euros al solar de les Germanetes i de 200.000 euros 

a l’edifici Transformadors. Quant a aquest darrer, ironitza si els diners s’han destinat a 

l’ocupació de l’edifici, atès que és l’única actuació de què han tingut coneixement. Demana, 

doncs, que el govern expliqui detalladament l’estat d’execució de totes les mesures aprovades. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que l’expedient de modificació de crèdit té data de 30 d’octubre de 

2015 i que el 17 de desembre s’havien fet adjudicacions per un import de 90.358.000 euros, que 

representen una execució del 88,9 % de la fase D, i s’havien comptabilitzat obligacions per un 

import de 80.451 euros, que representen un 79,1 % d’execució de la fase O. Afegeix que hi ha 

altres actuacions que encara no s’han comptabilitzat però que són d’execució immediata, entre 

les quals destaca una inversió de 4 milions d’euros a l’Hospital del Mar i la destinació de 

3.900.000 euros a despeses de personal per contingències, que corresponen al pagament del 

50,93 % de la paga extra de funcionaris de l’any 2012. Entén, doncs, que amb una execució de 

gairebé el 90 % el govern està dins dels terminis previstos. 
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El Sr. SIERRA felicita el Grup de Convergència i Unió per sol·licitar la compareixença i 

anuncia que el seu grup tenia previst de demanar una mesura molt similar per al plenari del 

Consell Municipal. A continuació, critica que el govern no digui la veritat i recorda que, si bé el 

Grup de Ciutadans inicialment va donar suport a la mesura perquè es preveia destinar aquests 

recursos a polítiques socials, posteriorment van comprovar que es destinava a aquesta finalitat 

solament entre un 15 % i un 17 %. Entén, doncs, que fer passar el pagament del 50 % de la paga 

extra als funcionaris com a política social és enganyar la gent. A més a més, afirma que gairebé 

un 80 % d’aquests 100 milions es destinen al pagament d’indemnitzacions urbanístiques, i 

esmenta concretament 8,2 milions d’euros que l’ajuntament ha de pagar en compliment de 

diverses sentències judicials. Afegeix que la compra d’un edifici que té l’origen en una 

indemnització que s’ha de pagar a uns propietaris per una mala edificació no es pot considerar 

política social, perquè la sentència diu explícitament que s’han d’enderrocar, raó per la qual no 

es podrà destinar a habitatge social. Quant a les actuacions urbanístiques, les considera 

necessàries però creu que tampoc no es poden qualificar de política social. Finalment, pregunta 

que s’ha fet de la partida destinada a acollir els refugiats, els quals lamenta que encara no hagin 

pogut arribar. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el mes d’octubre es va aprovar aquesta modificació de crèdit per 

evitar un possible superàvit de 2015, que aleshores es calculava que podria superar els 100 

milions d’euros. Per aquesta raó, el Grup d'Esquerra Republicana va proposar més de cent 

mesures, vint-i-dues de les quals es van aprovar, que beneficiaven tots els districtes de la ciutat. 

Malgrat que l’execució d’aquesta mesura sigui del 90 %, entén que aquesta és una dada 

genèrica i demana més concreció quant a les partides. Per exemple, pregunta què s’ha fet amb 

els 10 milions d’euros previstos per a ajuda a uns refugiats que no han arribat per culpa, entén, 

del Govern espanyol, i si aquests diners s’han destinat a altres tipus de cooperació internacional. 

Finalment, detalls sobre el grau d’execució de les vint-i-dues mesures que va proposar el seu 

grup municipal, com ara l’acceleració de les obres del mercat de Sant Antoni o la compra de la 

Foneria de Canons. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la compareixença perquè té molt d’interès a conèixer el grau 

d’execució de les mesures que s’havien inclòs en la modificació pressupostària i que el seu grup 

va votar favorablement, ja que havien fet aportacions per potenciar les polítiques actives 

d’ocupació, l’ampliació de l’Hospital del Mar o altres projectes de pressupost menor però 

significatius, com la intervenció a la ronda de Dalt, a l’avinguda Meridiana o el suport als 

comerços emblemàtics i singulars. Recorda, però, que també van advertir que serien exigents en 

el compliment d’aquestes mesures i demana que els donin tota la informació per escrit. D’altra 

banda, tot i que no s’interessa només per les mesures que havia proposat el seu grup, afirma que 

les van proposar perquè creien que eren importants i voldria tenir el detall de les partides 

corresponents a aquestes mesures. Finalment, considera que el grau d’execució del 89 % és 

correcte i pregunta en quina situació es troba l’11 % restant. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el seu grup es va oposar a l’aprovació d’aquest expedient 

perquè entenien que la mesura no era extraordinària ni urgent ni tenia, en general, finalitats 

socials, i ho argumenta amb el fet que es destinessin 14,8 milions d’euros a la compra d’un 

edifici al carrer de Dalmases, a la zona més exclusiva de Barcelona, 3,4 milions al pagament de 

llicències d’obres al carrer de Teodor Roviralta o 455.000 euros a despeses relacionades amb 

les eleccions generals. Tampoc creu que el pagament de la paga extra als funcionaris pugui 

considerar-se una despesa social. Finalment, demana que el govern doni el detall de l’estat 

d’execució de les més de setanta mesures aprovades, tal com es demanava en la sol·licitud de 

compareixença, perquè entén que s’ha limitat a donar dades generals. 
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La Sra. RECASENS insisteix a demanar la informació detallada i per escrit per poder formular 

la rèplica. D’altra banda, apunta que el govern no ha executat algunes d’aquestes mesures, sinó 

que potser ha fet transferències a Barcelona Activa per implementar plans d’ocupació o potser 

ha transferit la partida que s’havia de destinar als refugiats a alguna entitat de solidaritat, i 

reitera que aquesta centrifugació de la despesa no implica que les partides s’hagin executat. 

Opina, doncs, que el govern està maquillant el tancament de l’exercici per reduir el superàvit i 

així poder continuar difonent el discurs populista que el govern anterior no utilitzava tots els 

recursos disponibles. Finalment, reclama que la resposta del tinent d’alcalde sigui sincera, que 

expliqui com s’ha executat aquesta despesa i si els recursos han arribat a la ciutadania. 

 

El Sr. PISARELLO recorda, en primer lloc, que l’ampliació pressupostària es va aprovar amb 

els vots de la CUP, a més a més del PSC i Esquerra Republicana, i per tant va tenir un suport 

ampli. Seguidament, constata que el debat que planteja l’oposició gira entorn al contingut de 

l’ampliació pressupostària i no pas entorn a la seva execució, i que aquest debat ja s’havia fet 

anteriorment. Així, doncs, insisteix que les mesures plantejades són de caràcter social i 

concretament, pel que fa a construir habitatge social al districte de Sarrià - Sant Gervasi, critica 

els grups que voldrien que aquests tipus d’equipaments només es fessin en els barris més 

desfavorits i, d’aquesta manera, generar guetos. 

 

A continuació, reitera que haver executat 97 milions dels 101 previstos, si es tenen en compte 

els 4 milions de l’Hospital del Mar i els gairebé 4 milions de la paga extra als funcionaris, 

implica un grau d’execució molt alt, i que encara queda temps fins al 31 de desembre per 

executar-ne la resta. Pel que fa a les actuacions esmentades per la portaveu de Convergència i 

Unió referides al mercat de Sant Antoni, el solar de les Germanetes, l’edifici Transformadors, la 

Foneria de Canons i el Teatre Principal, manifesta que no formaven part d’aquest expedient. 

D’altra banda, assenyala que han donat la informació detallada de les actuacions que es 

demanava a la sol·licitud de compareixença, però que el govern no té cap inconvenient a donar 

la informació de la resta de partides si així li ho demanen. Pel que fa als plans d’ocupació, 

assegura que la sol·licitud de compareixença els quantifica erròniament en 5 milions, quan en 

realitat són 4.040.000 euros. Finalment, reitera que queden quinze dies per acabar l’exercici i el 

govern entén que el grau d’execució és força elevat. 

 

La Sra. RECASENS reitera que el tinent d’alcalde no li ha respost i insisteix a demanar si la 

partida de 10 milions d’euros destinada a acollir els refugiats s’ha gastat en polítiques 

específiques per a aquesta finalitat o si s’ha fet una transferència a alguna entitat. També 

pregunta quina quantitat s’ha destinat a plans d’ocupació i si aquests diners s’han destinat a 

plans concrets de persones que ja tenen contracte de sis mesos o si simplement han fet una 

transferència a Barcelona Activa. Pel que fa a les actuacions al solar de les Germanetes, als 

edificis Transformadors i de la Foneria de Canons o al Teatre Principal, indica que la premsa va 

recollir l’acord entre el govern i el Grup d'Esquerra Republicana i, per tant, pregunta com està 

aquesta qüestió. Finalment, acusa el govern de populista i preveu que la no-execució del 

pressupost aflorarà en forma de superàvit. Davant la indicació del president en funcions que ha 

esgotat el temps d’intervenció, demana l’empara de la Presidència de la comissió perquè el 

govern respongui a les preguntes. 

 

El Sr. SIERRA també insisteix que el govern respongui a les preguntes, i concretament demana 

què ha passat amb els diners que s’havien de destinar a acollir refugiats i si el govern considera 

que es pot considerar política social fer efectiva la paga extra als funcionaris. 
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El Sr. BOSCH, davant l’afirmació del tinent d’alcalde que algunes de les mesures que havia 

proposat Esquerra Republicana no formen part d’aquest expedient, demana veure els expedients 

concrets que recullen aquestes actuacions per conèixer-ne les dades i saber si aquests projectes 

es financen amb el superàvit previst per a 2015. 

 

La Sra. BALLARÍN pregunta el sentit del vot de cada grup i, en el cas d’Esquerra Republicana, 

atès que va votar a favor d’aquesta modificació pressupostària, entén que si vol saber dades 

hauria de demanar una compareixença o fer servir qualsevol altre mecanisme de control. En tot 

cas, anuncia que el Grup Socialista analitzarà la informació per saber si les partides concretes 

que es van aprovar s’han executat. Quant a l’11 % que no ha arribat a la fase D, pregunta si està 

en fase d’adjudicació. Finalment, tot i agrair a Convergència i Unió que faci el control de les 

propostes d’Esquerra Republicana, reitera que aquest expedient se cenyia a uns conceptes molt 

concrets. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que els grups s’autolimiten a l’hora de sol·licitar compareixences 

per tal de no allargar excessivament les sessions de la comissió i, per tant, exigeix que quan en 

presenten una el govern respongui a allò que es demana. En aquest cas, recorda que la 

sol·licitud demanava que s’informés de l’estat d’execució total i detallada d’aquest expedient, i 

assenyala que la quantitat adjudicada és de 67 milions d’euros, que queda lluny dels 101 

milions previstos. 

 

El Sr. PISARELLO ofereix al Sr. Bosch de donar-li la informació que demana en qualsevol 

altre moment, però reitera que no correspon a aquest expedient. Pel que fa a la paga extra als 

funcionaris, considera que és una discussió sobre el contingut de la modificació pressupostària 

però no sobre el seu grau d’execució, que és el motiu de la compareixença. Finalment, insisteix 

que del total de 101 milions 90 es troben en fase D, i 4 milions corresponents al Consorci Parc 

del Mar i 4 milions corresponents a la paga extra als funcionaris s’executaran a final de mes. 

Per tant, considera que un grau d’execució del 98 % és una xifra raonable. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

4.-  (3-148) RESOLDRE les al·legacions presentades segons informe adjunt i APROVAR 

definitivament la modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015 (expedient 3-148/2015), 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 data 27 de febrer de 2015), de conformitat amb la 

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

15100590. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que les úniques al·legacions a aquest expedient les va presentar el 

Partit Popular i, tot i que no fan referència a cap dels supòsits establerts a l’article 170.2 de la 

Llei d’hisendes locals, el govern ha inclòs en l’expedient la resposta raonada a cadascuna de les 

al·legacions. Així, el govern discrepa de l’anàlisi que fa el Partit Popular que el nivell 

d’endeutament de l’ajuntament és acceptable i que, per tant, no és aconsellable reduir la 
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liquiditat de Tresoreria. Contràriament, el govern opina que, en un moment d’interessos 

bancaris baixos i tenint en compte que la llei Montoro impedeix destinar aquests recursos a fer 

polítiques socials, hi ha bones raons perquè els diners no es quedin al calaix i destinar-los a 

cancel·lació del deute. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari del seu grup perquè l’objectiu d’aquesta operació, 

iniciada pel govern anterior, no era amortitzar el deute, sinó reduir-ne el cost mitjançant un 

concurs públic amb les entitats financeres, objectiu que ja s’havia acomplert. A continuació 

mostra sorpresa pel fet que sigui el govern actual qui insisteix a reduir el nivell de deute fins al 

34 %, i creu que aquesta decisió tard o d’hora afectarà la tresoreria de l’ajuntament. Qualifica, 

doncs, de perillosa la política pressupostària del govern perquè fer modificacions de crèdit 

basats en els superàvits previstos implica una disminució del romanent de tresoreria i pot 

afectar el pagament a trenta dies. Per tant, pregunta en quin punt es troba la liquiditat de 

l’ajuntament i amb quin termini està pagant els seus compromisos, per bé de la transparència i 

del bon govern que durant anys ha tingut la institució. 

 

El Sr. SIERRA recorda que el seu grup va proposar aquesta mesura i entén que, si l’ajuntament 

té superàvit i no el pot gastar en despesa social, és positiu estalviar diners al contribuent 

amortitzant el deute. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup perquè troba que és una mesura d’estricta 

prudència administrativa que permet reduir l’endeutament en 138,4 milions d’euros i estalviar 

4,7 milions en interessos l’any 2016. A més a més, confia que els tècnics de l’ajuntament han 

fet bé els càlculs i, per tant, reitera el sentit positiu del seu vot. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció del seu grup perquè no veuen clara l’operació. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el seu grup va presentar al·legacions a l’expedient perquè 

necessitaven més informació, però en tot cas creu que era possible renegociar l’endeutament de 

l’ajuntament i obtenir millors condicions. A més a més, també considera que amb aquesta 

modificació de crèdit es pot afectar la tresoreria de l’ajuntament i pot posar en perill el 

pagament a trenta dies. Així, doncs, demana rigor i no confondre superàvit amb liquiditat. 

Finalment, i mentre analitzen la resposta a les al·legacions, el Grup Popular manté el vot 

negatiu que ja va expressar en la valoració inicial. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que la posició del Grup de Convergència i Unió és contradictòria 

perquè quan el govern planteja una ampliació pressupostària els acusen de keynesians 

perillosos, però quan el govern planteja reduir la càrrega del deute tampoc hi estan d’acord. A 

parer seu, reduir la càrrega del deute suposa un estalvi més gran que no pas la proposta de 

refinançament que havia fet el govern anterior. Admet que aquesta operació afecta la liquiditat, 

però afirma que en cap cas posa en situació de risc les finances de l’ajuntament, tal com han 

reconegut les agències de qualificació. Pel que fa al pagament a proveïdors, informa que 

actualment es fa a 26,9 dies i que el govern s’ha assegurat que aquesta solvència es mantindrà. 

Finalment, assenyala que quan s’han adoptat mesures com l’ampliació pressupostària han cercat 

consensos amb altres forces de l’oposició, i en aquest cas consideren que, atès que la legislació 

estatal impedeix destinar aquests recursos a despesa social, és raonable disminuir el cost del 

deute perquè els dóna independència respecte de les entitats financeres, la qual cosa entén que 

és una virtut en termes polítics. 
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La Sra. RECASENS creu que l’argumentació del Sr. Pisarello és incoherent perquè, per un 

costat, s’excusa en les restriccions que imposa la llei Montoro per dir que com que no es poden 

gastar aquests recursos en despesa social els destinen a reduir deute, però, per un altre costat, 

pretén esquivar aquestes restriccions apel·lant al superàvit futur i, per tant, anant contra el 

romanent de tresoreria. En segon lloc, indica que en la resposta a les al·legacions del Partit 

Popular es dóna el flux de caixa mensual i dedueix que alguns mesos de 2016 la tresoreria 

disposarà d’un centenar de milions, raó per la qual si en algun moment els pagaments a efectuar 

fossin superiors a aquesta quantitat no es podria pagar a trenta dies. Així, doncs, demana quines 

són aquestes magnituds a mitjà i llarg termini. D’altra banda, opina que amb l’amortització de 

138 milions que va plantejar el govern anterior s’aconseguia reduir el cost del deute en 9 

milions, que és el mateix objectiu que persegueix el govern actual, però sense atemptar contra la 

liquiditat de l’ajuntament. A més a més, afegeix que es preveu que amb la pròrroga 

pressupostària hi haurà menys pagaments i, per tant, menys inversió i polítiques recessives. 

 

El Sr. SIERRA recorda que l’expedient inclou un informe de la Intervenció General de 

l’Ajuntament de Barcelona i pregunta als grups de Convergència i Unió i del Partit Popular si 

qüestionen aquest informe. 

 

El Sr. MULLERAS replica al Sr. Sierra que en l’expedient original que va aprovar la comissió 

no hi havia informació sobre el flux de caixa mensual i és aquesta dada la que pot establir si es 

posa en perill o no el pagament a trenta dies. Entén, doncs, que reduir de forma brusca el deute 

en 138 milions posa en risc la liquiditat i, per tant, troba lògic que es demani aquesta 

informació. En definitiva, opina que s’ha de vetllar per mantenir la bona qualificació que fan les 

agències i perquè els proveïdors de l’ajuntament puguin cobrar a trenta dies, perquè d’això en 

depèn també la liquiditat dels empresaris petits i mitjans i la continuïtat de les seves empreses. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que el govern considera que no hi ha cap risc, com ho demostra 

que el flux de caixa per al mes de novembre és de 197 milions d’euros. Reitera, doncs, que la 

modificació de crèdit és una opció legítima que, a més a més, augmenta la independència de 

l’ajuntament respecte de les entitats financeres. Per tant, creu que la discussió de fons és que el 

govern i alguns grups de l’oposició no tenen la mateixa política econòmica. D’altra banda, 

afirma que l’ampliació pressupostària pretén impugnar l’esperit de la llei Montoro, no pas 

incomplir-la, i es fa servir el mecanisme dels plans econòmics i financers, previstos a la mateixa 

llei, per poder destinar uns recursos, que altrament quedarien al calaix, a inversió social. A 

continuació, apunta que si els grups d’esquerra coincideixen en aquesta valoració, la 

divergència amb els grups del Partit Popular i de Convergència i Unió és clarament ideològica. 

En conclusió, admet la legitimitat de tots els grups per defensar el seu punt de vista, però reitera 

que el problema és de filosofia econòmica i que el govern defensa la seva posició. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, Ciutadans i ERC, amb el 

posicionament contrari de CIU i PP i amb l'abstenció del PSC.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (21798-S1) ADJUDICAR 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 del quiosc ubicat al passeig Marítim davant el núm. 33 – carrer del Gas davant el 
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núm. 2 (Hospital del Mar) amb codi d’activitat núm. 221, en virtut del conveni extrajudicial 

subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Naresh Kanjani, el 28 de juliol de 2015, que es 

ratifica, pel qual es donen per finalitzats tots els procediments judicials iniciats per ambdues 

parts en relació al quiosc de premsa situat a la plaça de Sant Josep Oriol (número d’activitat 

348); i FORMALITZAR la concessió. 

 

El Sr. AYALA exposa que durant el mandat anterior l’ajuntament va iniciar un litigi amb un 

quiosquer de la plaça de Josep Oriol, en resposta a una demanda veïnal per tal que es traslladés 

aquesta activitat a un altre indret de la ciutat. Fruit de la negociació amb aquest quiosquer, el 

mes de juliol es va acordar que l’ajuntament retiraria els litigis i que el quiosc es traslladaria al 

passeig Marítim. Puntualitza, però, que la decisió és provisional perquè qui té la potestat per 

prendre-la és el plenari del Consell Municipal i, per aquesta raó, porten aquest punt a la 

comissió perquè dictamini el que correspongui. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup, però demana que el govern estigui 

amatent perquè aquest quiosc realment es dediqui a la venda de premsa i no pas, com havia 

passat anteriorment, a la venda de records. 

 

El Sr. SIERRA troba correcte que es traslladi un quiosc d’un punt inadequat a un altre indret i, 

per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH manifesta que al seu grup li agrada que es pugui contemplar tot el lateral de 

l’església de Santa Maria del Pi que abans ocupava aquest quiosc i, per tant, es mostra favorable 

a la mesura. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup i aplaudeix que s’hagi trobat una 

solució per via extrajudicial. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

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, el Sr. Bosch 

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

Mulleras expressa l'abstenció del PP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

6.-  (M1519/1622) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a comprometre's a 

mantenir i incrementar el nombre de carrers il·luminats per la Campanya de Nadal del 2016-

2017, seguint els criteris mediambientals corresponents, tot garantint la fabricació i instal·lació 

de les llums guanyadores del concurs "Encén el Nadal 2015", així com mantenint el concurs 

d'idees per la pròxima campanya. 
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La Sra. RECASENS exposa que enguany s’ha celebrat la segona edició del concurs «Encén el 

Nadal», que té per objectiu incrementar la qualitat de l’enllumenat nadalenc, potenciar el sector 

del disseny i promoure el comerç ajudant a fabricar els llums als comerciants dels carrers on no 

hi ha una associació que estigui en disposició de fer-ho i aconseguir que cada vegada hi hagi 

més carrers il·luminats. A continuació, critica que el govern canviés les bases del concurs quan 

els concursants, tant professionals com estudiants, ja havien presentat les propostes i que un cop 

adjudicats els dissenys guanyadors no se n’hagi fet cap mena de publicitat. Per tant, amb 

aquesta proposició demanen que el govern es comprometi a mantenir i a incrementar el nombre 

de carrers il·luminats per a la campanya de Nadal, bo i entenent que les noves tecnologies 

permeten fer aquesta il·luminació respectant els criteris mediambientals. Finalment, també 

demanen que es garanteixi la fabricació i la instal·lació dels dissenys guanyadors del concurs de 

2015 per a la campanya de 2016, que corresponen a la Via Laietana i al carrer de Muntaner. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup, tot i que creu que la proposició es podria 

haver presentat al setembre o a l’octubre de l’any vinent, perquè és una mesura que afavoreix 

les associacions de comerciants, els eixos comercials i els comerços petits i mitjans, i promou 

un consum energètic responsable i sostenible. Finalment, felicita irònicament la batllessa Colau 

pel pessebre que han instal·lat a la plaça de Sant Jaume, que creu que ha contribuït a fer que el 

Nadal sigui més trist. 

 

La Sra. BENEDÍ anuncia el vot favorable del seu grup, tot i que creu que seria més raonable fer 

un balanç de l’enllumenat de Nadal un cop finalitzades les festes. En tot cas, el Grup d'Esquerra 

Republicana advoca perquè el govern de la ciutat sigui capaç de consensuar amb el sector 

comercial la implementació i el finançament de l’enllumenat de Nadal, seguint criteris de 

racionalitat i sostenibilitat tant pel que fa al calendari com al consum energètic. Finalment, 

assenyala que el seu grup està d’acord amb la continuïtat del concurs «Encén el Nadal» i entén 

que l’ajuntament ha de garantir el compromís d’assumir el cost de fabricació dels dos projectes 

guanyadors del concurs i la instal·lació d’aquests dissenys en dues vies destacades de la ciutat o 

dels barris. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup per coherència amb una proposició 

que va presentar el Grup Socialista el mes de setembre i que anava en la mateixa línia, i també 

per exigir que es compleixin els acords de la comissió. Recorda que la proposició que va 

presentar el Grup Socialista es va aprovar amb el vot favorable de cinc grups municipals i 

instava el govern a mantenir el concurs el 2015 i dotar econòmicament la instal·lació dels 

projectes guanyadors, i lamenta que l’equip de govern incomplís l’acord de la comissió. 

Seguidament, assenyala que van presentar la proposició per millorar, amb criteris de 

sostenibilitat, l’enllumenat de Nadal. Creu que aquesta és una voluntat compartida molt 

àmpliament per la ciutadania i pel sector del comerç, i no entén per què el govern ha actuat amb 

prejudicis i amb dogmatisme. Finalment, reitera el suport del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. COLOM exposa que la posició del govern sobre aquesta qüestió ja la van expressar quan 

es va presentar la proposició anterior i, per coherència, han de mantenir la seva posició. En 

primer lloc, doncs, creu que la valoració sobre l’enllumenat de Nadal s’ha de fer un cop 

finalitzada la campanya. En segon lloc, assegura que el govern està a favor de mantenir el 

concurs, però amb les mateixes condicions que s’imposen a altres associacions de comerciants, 

que aporten el 50 % del cost de l’enllumenat. En aquest sentit, creu que no s’ha d’afavorir el 

comerç del centre de la ciutat en detriment del d’altres zones més vulnerables i que tenen més 

dificultats. Quant a les bases del concurs, assenyala que les van modificar per tal que el nombre 

de carrers que s’il·luminen a càrrec de l’ajuntament no s’incrementés cada any. Finalment, 



 

Ref:  CCP 5/15 Economia i Hisenda 

v.  22/ 12/ 2015     12: 53 
16 

assegura que el quilometratge d’enllumenat de 2015 ha estat similar al d’anys anteriors i, a més 

a més, hi han introduït elements d’estalvi energètic. 

 

La Sra. RECASENS afirma que el govern està en contra de la il·luminació de Nadal, com ho 

demostra el fet que n’hagi reduït el període d’encesa. En segon lloc, assenyala que no han 

esperat al mes de setembre a presentar la proposició perquè no hi hauria quedat temps per 

fabricar els llums per a la campanya de 2016. En tercer lloc, critica que el govern no hagi 

treballat amb l’associació de comerciants del carrer de Muntaner perquè assumeixi una part del 

cost de la il·luminació, tal com afirma que havia fet el govern anterior. Quant als carrers que 

són objecte del concurs, es mostra d’acord a estudiar altres alternatives, però palesa que el canvi 

de govern es va produir quan els tràmits del concurs ja s’havien iniciat. Així, doncs, demana 

que el govern proposi quines són les vies que hauria de contemplar el concurs de 2016. 

Finalment, rebutja l’esmena que el Grup de Barcelona en Comú ha presentat a la proposició 

perquè la intenció del govern és reduir la il·luminació nadalenca i no assumir-ne el cost de 

fabricació i d’instal·lació. 

 

El Sr. BOSCH expressa l’acord del seu grup amb l’esperit de la proposició, però entén que és 

prematur parlar de la campanya de 2016 quan encara no s’ha acabat la de 2015. 

 

La Sra. BALLARÍN discrepa de la posició del govern de mantenir el concurs però sense 

assumir el cost de la implementació dels projectes guanyadors, perquè precisament és en 

aquesta implementació on rau la gràcia del concurs. Per tant, creu que el concurs es va 

dissenyar de manera adequada i demana que el govern es replantegi la seva posició. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que a l’alcaldessa Colau no li agrada el Nadal perquè l’anomena 

«solstici d’hivern», i per aquesta raó vol retallar-ne l’enllumenat. Per tant, assenyala que el 

Grup Popular va ser un dels primers grups que va demanar que no es produís aquesta retallada 

perquè l’enllumenat beneficia el comerç de barri, el consum i l’alegria dels barcelonins. Per 

aquesta raó, anuncia el vot favorable del seu grup per tal que l’enllumenat nadalenc es 

mantingui i, si és possible, s’incrementi. Finalment, indica que allò que se celebra, que potencia 

el comerç i que viuen els barcelonins són les festes de Nadal i no pas el solstici d’hivern. 

 

El Sr. COLOM replica a la Sra. Recasens que el govern parla i negocia amb els comerciants, 

però no poden acceptar la proposició perquè limita l’acció de govern i li imposa què ha de fer. 

Quant a les dates de l’enllumenat, assegura que es van negociar i que es va aconseguir reduir-ne 

el cost endarrerint la data d’encesa, però també es va aconseguir mantenir aquest enllumenat. 

D’altra banda, destaca que la data d’encesa a Barcelona va coincidir amb les de Lleida, 

Tarragona i Girona. Pel que fa a la promoció del comerç, indica que hi ha moltes fórmules, com 

s’ha vist amb les activitats programades a la Plaça de Catalunya, les quals ja les valoraran quan 

s’acabi el període nadalenc. Així, doncs, creu que per mantenir l’esperit nadalenc hi ha altres 

possibilitats que no es redueixen a instal·lar una pista de gel a la Plaça de Catalunya o a 

incrementar l’enllumenat dels carrers i, per tant, el govern dialoga amb el sector per cercar 

mesures que protegeixin el comerç petit i mitjà, però que alhora millorin l’eficiència i l’estalvi 

energètics en benefici de tots els ciutadans. Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup. 

  

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

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Benedí expressa 

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

expressa el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 



 

Ref:  CCP 5/15 Economia i Hisenda 

v.  22/ 12/ 2015     12: 53 
17 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

7.-  (M1519/1618) La Comissió de Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal destini el 

100% de la quantitat que s'atribueix a Barcelona de la taxa turística al manteniment i millora de 

l'entorn dels barris amb majors fluxos turístics. 

 

El Sr. SIERRA informa que han arribat a un acord transaccional amb els grups de Barcelona en 

Comú i del Partit Socialista i que no accepten l’esmena presentada pel Grup de Convergència i 

Unió. Quant a aquesta darrera esmena, assenyala que en una altra proposició de Ciutadans ja es 

demanava prendre mesures per desconcentrar els fluxos turístics i crear nous punts d’atracció a 

la resta de la ciutat, però que en aquesta el que es pretén és millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans que viuen en els districtes on hi ha una pressió turística més gran. 

 

A continuació, tot i reconèixer que el turisme beneficia la ciutat, que permet que els nivells 

d’atur a Barcelona siguin inferiors als de la resta de Catalunya i d’Espanya i que la majoria dels 

ciutadans veuen el turisme com a quelcom positiu, assenyala que en alguns barris i districtes de 

la ciutat hi ha una pressió excessiva i demana que el cent per cent dels recursos que rep 

Barcelona provinents de l’impost turístic es destinin a millorar les condicions de vida dels 

ciutadans d’aquestes zones. A tal fi proposa que, en primer lloc s’habilitin sistemes per tal que 

els veïns puguin dipositar les deixalles, especialment a la zona sud del barri Gòtic, i que 

s’incrementi la freqüència del servei de neteja, sobretot en el Raval i el Gòtic, on hi ha més 

activitat d’oci nocturn. En segon lloc, proposa augmentar les dotacions de la Guàrdia Urbana al 

districte de Ciutat Vella i als voltants del Camp Nou i de la Sagrada Família, per fer complir 

l’Ordenança de civisme i conciliar, així, l’activitat turística i el descans dels veïns. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el seu grup ha presentat una esmena perquè durant el mandat 

anterior el govern municipal va treballar amb la Generalitat i amb els operadors privats per 

descongestionar les zones on hi ha massificació turística amb plans de descentralització, i 

assenyala que es va aconseguir obrir noves rutes turístiques als districtes d’Horta i de Sant 

Martí. En segon lloc, comenta que també es va negociar amb el Govern de la Generalitat poder 

destinar la recaptació d’aquest impost al pagament d’agents cívics, senyalística o detecció 

d’apartaments turístics il·legals. Finalment, pregunta al govern en quin punt està la negociació 

amb la Generalitat sobre el conveni de l’impost turístic, quines contrapartides es plantegen, 

quina aportació haurà de fer l’ajuntament al circuit i si la negociació que va iniciar el govern 

anterior per tal que l’ajuntament pugui gestionar el 48 % de la recaptació que es fa a Barcelona, 

per comptes del 33 % actual, ha avançat. 

 

El Sr. BOSCH troba encertat el plantejament de la proposició perquè, si bé quan es va aprovar 

l’impost turístic tenia sentit utilitzar els ingressos per a promoció, en un moment en què alguns 

barris han quedat saturats seria una contradicció destinar recursos a atraure’n més i, per tant, el 

seu grup comparteix que es puguin fer inversions en aquests barris. Tanmateix, discrepa que 

s’hi hagi de destinar el cent per cent dels recursos i, tenint en compte que la recaptació que es fa 

a Barcelona és alta, creu que se’n podria destinar una part a solidaritat territorial a tot Catalunya 

o com a mínim a l’àrea metropolitana. D’altra banda, a part de mirar d’aconseguir que 

l’ajuntament gestioni el 50 % de la recaptació que es fa a la ciutat, creu que també es podria 

plantejar una apujada de l’impost. Finalment, entén que, a més a més de fer certes inversions en 

els barris més saturats, també caldria destinar recursos a les inspeccions, al control dels 

establiments turístics i a donar informació a veïns i turistes per aconseguir una convivència més 

cívica a la ciutat. Considera, doncs, que la proposició es queda curta i anuncia l’abstenció del 

seu grup. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup perquè s’ha acceptat l’esmena que 

havien presentat, en el sentit que la quantitat que s’ha de destinar a les finalitats esmentades a la 

proposició és la part que rep l’Ajuntament de Barcelona i no pas la que correspon al consorci 

Turisme de Barcelona. A continuació, opina que és lògic i raonable que els recursos que 

provenen de l’impost turístic es destinin a compensar els efectes negatius que genera el turisme, 

i recorda que el seu grup ha presentat diverses iniciatives en aquest sentit, tant a l’Ajuntament 

de Barcelona com en l’àmbit de Catalunya, com ara una moció al Parlament de Catalunya 

l’octubre de 2014, rebutjada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, per tal que 

l’ajuntament pogués gestionar el cent per cent de la recaptació que es fa a Barcelona. Tot i que 

es va fer una modificació de la normativa i la Generalitat va acceptar destinar 2 milions d’euros 

addicionals a Barcelona, considera que és inacceptable que la llei que regula l’impost impedeixi 

que els municipis puguin destinar aquests recursos a combatre els efectes negatius que té el 

turisme sobre els barris més saturats. Així, doncs, pensa que caldria repensar aquest impost, que 

el Grup Socialista sempre ha defensat mentre d’altres s’hi oposaven amb fermesa, per tal que es 

puguin destinar més recursos a determinats barris de la ciutat. Finalment, espera que els grups 

polítics avancin en aquesta línia i defensin el mateix a l’Ajuntament de Barcelona i al Parlament 

de Catalunya. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que l’impost turístic ha estat polèmic des de l’inici i remarca que és 

un impost, no pas una taxa. A continuació, recorda que durant el mandat anterior es va arribar a 

un acord unànime al consistori per tal que l’ajuntament gestionés la totalitat dels 21 milions 

d’euros que es recapten a la ciutat, però la Generalitat no ho va acceptar. Tampoc, afegeix, es va 

avançar en el compromís de l’alcalde anterior d’arribar a gestionar el 50 % de la recaptació, de 

manera que la situació actual és que l’ajuntament gestiona el 33 % d’aquests recursos, 

aproximadament uns 7 milions d’euros anuals. Assenyala també que, d’aquests 7 milions, 

l’ajuntament en traspassa la meitat a Turisme de Barcelona perquè faci promoció. D’altra 

banda, critica que una part d’aquests recursos no s’hagin destinat a fer promoció turística, sinó a 

cobrir dèficits de Turisme de Barcelona, com els que va provocar l’operació d’Spanair. 

 

Per tant, l’opinió del Grup Municipal del Partit Popular és que s’ha de traspassar a l’ajuntament 

el cent per cent de la recaptació que es fa a Barcelona, una part destinar-la a fer promoció 

turística i una altra part a ajudar els barris que tenen un turisme més massificat, raó per la qual 

no estan d’acord amb la proposició de Ciutadans. Creu que l’ajuntament té altres instruments 

per fer millores als barris més afectats per la massificació turística. Finalment, pregunta si el 

Grup de Ciutadans també comparteix que l’ajuntament pugui gestionar el cent per cent de la 

recaptació que es fa a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM intervé com a portaveu de Barcelona en Comú. Exposa que el seu grup 

comparteix que els ingressos obtinguts per l’impost sobre estades en establiments turístics es 

puguin destinar a compensar els barris més afectats per l’impacte turístic i a millorar la qualitat 

de vida dels seus ciutadans. Atès que aquesta és una qüestió que depèn de la legislació que 

emana de la Generalitat, creu que és important que els grups de l’ajuntament es posin d’acord 

per demanar els canvis necessaris a la normativa. En aquest sentit, recorda que les primeres 

normes de la generalitat, si bé eren restrictives, deixaven un cert marge de maniobra per 

destinar recursos a altres conceptes que no fossin la promoció turística, però modificacions 

posteriors de la normativa establien la promoció com a únic element a tenir en compte o com a 

element prioritari. Per tant, el seu grup està a favor de la proposició perquè permet ampliar el 

camp d’actuació de l’ajuntament per tal d’oferir compensacions als barris més afectats i 

incrementar els recursos que s’hi destinen. 
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D’altra banda, informa que el govern municipal encara està negociant amb el Govern de la 

Generalitat la consolidació d’una aportació extraordinària de 2 milions d’euros. En aquest 

sentit, assegura que han arribat a un acord polític i que l’acord econòmic s’assolirà de manera 

immediata. Insisteix, però, que és necessari que tots els grups defensin al Parlament la 

modificació de la normativa per tal de possibilitar que aquests recursos es puguin destinar a 

finalitats que no siguin de promoció. 

 

El Sr. SIERRA replica a la Sra. Recasens que en altres ocasions han fet propostes per crear 

altres pols d’atracció turística. Però, atès que la major obra de gòtic civil que hi ha a Europa és 

al barri Gòtic de Barcelona i no es pot traslladar a altres barris, entén que els veïns que pateixen 

la massificació turística han de poder tenir alguna compensació. A més a més, qüestiona que es 

pugui fer promoció turística a tots els barris de Barcelona. Quant a l’apujada de l’impost 

plantejada pel Sr. Bosch, s’hi mostra contrari. Tanmateix, lamenta que el Grup d'Esquerra 

Republicana no hagi presentat cap esmena a la proposició si realment volien millorar-la i creu 

que si simplement hi volen votar en contra ho podrien dir directament. Afegeix que hi ha moltes 

maneres de millorar les condicions de vida dels veïns que pateixen els efectes negatius del 

turisme a part d’augmentar la pressió fiscal, com ara incrementar les inspeccions dels 

apartaments il·legals. 

 

Després d’agrair els vots favorables, respon al Sr. Mulleras que el Grup de Ciutadans estaria 

d’acord que Barcelona rebés el cent per cent de la recaptació que es fa a la ciutat, però que en 

tot cas defensen destinar el 40 % que es rep actualment a compensar els barris més afectats 

perquè, tal com incorporava el seu programa electoral, per acabar amb les fortes desigualtats 

que hi ha a Barcelona cal crear pols d’atracció turística als barris que no en tenen perquè també 

rebin els beneficis del turisme, i alhora cal pal·liar els efectes negatius als barris que tenen un 

turisme massificat. 

 

La Sra. RECASENS insisteix que el govern anterior va impulsar nous pols d’atracció, com la 

ruta de l’aigua, el carrer d’Aiguafreda o un final de trajecte del Bus Turístic a la Plaça 

d’Eivissa, a Horta-Guinardó; la ruta del Rec Comtal; el castell de Nou Barris, o la Casa de les 

Aigües, a Trinitat Vella. 

 

D’altra banda, pregunta a Barcelona en Comú si comparteix la reivindicació de poder gestionar 

el cent per cent de la recaptació per la taxa turística i en quin punt es troba la negociació del 

conveni amb la Generalitat, perquè, tot i que el tinent d’alcalde ha afirmat tot estava a punt per 

firmar-lo, tal com ja va informar també al Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, aquest 

conveni no acaba d’arribar. Pel que fa a diversos projectes que finança l’ajuntament, afirma que 

són els mateixos que ja impulsava el govern anterior i algun de nou, com el curs de formació de 

taxistes, també prové d’una idea de Convergència i Unió. En aquest sentit, palesa que es manté 

el finançament del mapa Barcelona + Sostenible, malgrat les dures crítiques que va rebre de 

l’actual tinent d’alcalde d’Urbanisme. En definitiva, pregunta quins són els nous projectes que 

vol impulsar el govern, ateses les crítiques que durant la campanya electoral van fer al govern 

anterior per la gestió dels ingressos de l’impost turístic. 

 

Finalment, indica que l’esmena transaccional que ha acceptat el Grup de Ciutadans no servirà 

de res perquè insta el Govern de la Generalitat a modificar la normativa, cosa que no creu que 

sigui factible en aquest moment, i entén que el que s’hauria de fer és continuar la feina del 

govern anterior i negociar, en el marc de la normativa actual, que aquests recursos es puguin 

destinar, per exemple, a finançar els agents cívics. 
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El Sr. BOSCH planteja una esmena in voce consistent a substituir «el cent per cent» per «la 

màxima quantitat possible» i substituir també «dedicada al manteniment i millora de l’entorn 

dels barris» per «a totes aquelles accions encaminades a millorar la convivència a tota la ciutat 

de Barcelona, especialment als barris amb majors fluxos turístics». Anuncia que el vot del seu 

grup serà favorable si s’accepta l’esmena. 

 

La Sra. BALLARÍN demana coherència a tots els grups i els insta a defensar al Parlament de 

Catalunya el mateix que defensen a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA, quant a l’esmena proposada pel Sr. Bosch, entén que el cent per cent o la 

màxima quantitat possible, que podria ser el 99,9 %, són conceptes pràcticament equivalents. 

Quant a la segona part de l’esmena, pregunta si el sentit seria: «que es dediqui al manteniment i 

millora de l’entorn dels barris amb més pressió turística». 

 

El Sr. BOSCH precisa que, més enllà del manteniment i millora, aquests recursos s’haurien de 

dedicar a totes aquelles accions encaminades a fomentar la convivència entre turistes i veïns, 

especialment als barris de més afluència turística. 

 

El Sr. SIERRA accepta l’esmena i també accepta, a petició del Sr. Mulleras, canviar la 

denominació de «taxa turística» per «impost turístic», que és el nom que correspon legalment. 

 

El Sr. MULLERAS, després de diverses intervencions dels portaveus dels grups, manifesta que 

si s’accepten les esmenes el Grup del Partit Popular votarà a favor de la proposició, però que si 

es manté la redacció original hi votaran en contra, perquè precisament la raó de l’impost és la 

promoció turística i no pas altres conceptes, per als quals l’ajuntament disposa de recursos 

necessaris. 

 

El Sr. SIERRA reitera que s’accepta la primera esmena per tal que es parli de «la major 

quantitat possible» i manté la redacció original per tal que els recursos es destinin no pas a tota 

la ciutat, sinó als barris que pateixen un major impacte turístic. 

 

El Sr. MULLERAS, davant el redactat definitiu, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. RECASENS entén que la part que no s’inclogui en «la màxima quantitat possible» que 

s’ha de dedicar a pal·liar els efectes negatius del turisme es destinarà a promoció turística i, per 

tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH ironitza sobre l’esperit nadalenc i manifesta que, si el Grup de Ciutadans accepta 

la primera part de l’esmena, ells renuncien a la segona part i votaran a favor de la proposició. 

 

El Sr. COLOM expressa que la voluntat del govern és aconseguir augmentar la quantitat 

d’aquests recursos que gestiona l’ajuntament i alhora combatre les externalitats negatives que 

provoca el turisme. 

 

El Sr. SIERRA agraeix el vot favorable de tots els grups i comenta que des de la centralitat 

política tothom es pot posar d’acord. 

 

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

expressa el vot favorable del PP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal treballi per promoure les 

modificacions normatives necessàries per tal de destinar la màxima quantitat possible de la 

quantitat que s'atribueix a l'Ajuntament de Barcelona de l'anomenada taxa turística al 

manteniment i millora de l'entorn dels barris amb majors fluxos turístics. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/1602) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern de la Generalitat i als 

promotors de "BCN World" a no utilitzar la denominació "BCN" a la nomenclatura d'aquest 

projecte, amb l'objectiu de no vincular el nom de la ciutat de Barcelona a indrets territorials 

allunyats i a activitats econòmiques no decidides des d'aquest Ajuntament. 

 

El Sr. BOSCH exposa que amb aquesta proposició insten el Govern de la Generalitat i els 

promotors de Barcelona World a no utilitzar la denominació «Barcelona» en aquest projecte per 

tal de no vincular el nom de la ciutat amb indrets allunyats ni amb activitats econòmiques que 

no han estat decidides per l’ajuntament. Així, esmenta una declaració institucional de 2014 en 

què el plenari del Consell Municipal es pronunciava en aquest mateix sentit i creu oportú 

insistir-hi per respecte a la realitat catalana, que va més enllà de Barcelona. A més a més, reitera 

que el nom de Barcelona no s’ha de vincular amb projectes econòmics que no s’hagin decidit 

des de l’ajuntament, especialment si són vinculats al joc i a les apostes, model que el Grup 

d'Esquerra Republicana no comparteix perquè no defineix els valors ni les activitats que haurien 

d’inspirar la ciutat de Barcelona. 

 

D’altra banda, assenyala que l’empresa Veremonte va ser qui va registrar el nom de «Barcelona 

World» i, atès que aquesta empresa s’ha desvinculat definitivament del projecte, no se sap què 

passarà amb la denominació, tot i que provisionalment la Generalitat utilitza el nom de «Centre 

Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou». Per tant, creu que és oportú recordar la decisió que el 

consistori va prendre l’any 2014 i que l’Ajuntament de Barcelona torni a demanar que no 

s’utilitzi el nom de la ciutat per a aquesta operació especulativa dedicada al joc i a les apostes. 

 

La Sra. RECASENS recorda que durant el mandat anterior el govern municipal va treballar 

molt en el tema de la marca «Barcelona» perquè considera que té molta potència i moltes 

empreses la volen utilitzar per augmentar la competitivitat. En aquest sentit, indica que el 25 

d’octubre de 2012 l’ajuntament va aprovar un reglament que regulava la utilització de la marca 

«Barcelona», que establia una sèrie de requisits sobre les finalitats dels projectes que fessin 

servir la marca, per evitar que el nom de la ciutat es vinculés a comportaments xenòfobs, 

racistes o sexistes, i a projectes de baixa qualitat o que impliquessin descrèdit del municipi i de 

la seva zona d’influència, entre d’altres. 

 

D’altra banda, apunta que l’Oficina Española de Patentes y Marcas va apropiar-se de la 

competència sobre la marca «Barcelona», decisió que l’ajuntament va dur als tribunals i el 

conflicte competencial encara està pendent de resoldre’s. El Grup de Convergència i Unió, 

doncs, es mostra favorable a defensar la marca «Barcelona». A més a més, confirma que 

l’empresa Veremonte, que era qui feia servir la denominació «Barcelona World», ja no 

participa en el projecte. 
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Per tot plegat, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè entenen que la marca 

«Barcelona» s’ha d’utilitzar sempre en el marc del reglament que es va aprovar l’any 2012. 

 

El Sr. SIERRA diu que li ha sorprès la presentació de la proposició per l’interès que els grups 

nacionalistes sempre han tingut per la capitalitat de Barcelona i per les crítiques que va rebre la 

Sra. Colau quan va manifestar que volia que Madrid fos la capital d’Espanya. Tanmateix, i 

sense entrar a valorar la viabilitat del projecte «Barcelona World», el tipus d’activitat ni el fet 

que se situï a la demarcació de Tarragona, entén que s’ha de potenciar la marca «Barcelona». 

Pel que fa a la vinculació del nom de la ciutat amb activitats relacionades amb el joc, argumenta 

que aquells que en són contraris potser haurien d’exigir que el Casino de Barcelona també 

canviés de denominació. En qualsevol cas, anuncia l’abstenció del seu grup perquè creu que la 

marca «Barcelona» s’ha de continuar potenciant per fer de la ciutat un referent europeu i 

mundial. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el suport del seu grup a la proposició per lògica, atès que 

Barcelona World se situa a la Costa Daurada, lluny de Barcelona, i si aquest projecte ha 

d’incorporar alguna denominació toponímica entén que no ha de ser el de Barcelona. A 

continuació, assenyala que és preocupant que l’ajuntament no pugui controlar la gestió de la 

marca «Barcelona», com sí que ho fa per exemple Londres o Amsterdam en els seus àmbits 

respectius. Per tant, considera que s’ha de crear un consens polític per tal de reclamar a 

l’Oficina Espanyola de Marques i Patents que l’ajuntament pugui gestionar la marca. 

Finalment, considera que aquest tema s’hauria de pensar en clau de la Gran Barcelona perquè la 

imatge de la ciutat té repercussions en els municipis de l’entorn metropolità, però creu que la 

marca no hauria d’aixoplugar projectes situats en zones més allunyades, com la Costa Daurada 

o Girona. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que la proposició presentada per Esquerra Republicana va en la 

mateixa línia d’una altra presentada el Partit Popular a l’octubre de 2012, en la qual es 

reclamava que aquest projecte, situat a la demarcació de Tarragona, no utilitzés la denominació 

de «Barcelona». Recorda que aquella proposició es va aprovar amb els vots favorables del Partit 

Popular i del Grup dels Socialistes, amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i Convergència i 

Unió, i amb el vot contrari d’Iniciativa per Catalunya. Així, doncs, mostra satisfacció pel fet 

que Esquerra Republicana se sumi a la defensa de la marca «Barcelona» i, per tant, anuncia el 

vot favorable del seu grup a la proposició. Seguidament, reitera que no s’ha d’utilitzar el nom 

de «Barcelona» en un projecte que es vol fer a la demarcació de Tarragona i apunta que la gent 

d’aquest territori reclama que la denominació del projecte recreatiu inclogui el nom de 

«Tarragona». Finalment, reclama que no des devaluï la marca «Barcelona», perquè la ciutat és 

la capital de Catalunya però Catalunya arriba molt més enllà i, per tant, reitera el suport a la 

proposició. 

 

El Sr. PISARELLO constata la coincidència de tots els grups municipals en aquesta proposta, si 

bé per raons diferents. Per Barcelona en Comú, assenyala que el projecte de Barcelona World és 

un exemple paradigmàtic del model econòmic que va provocar la crisi econòmica, un projecte 

que qualifica d’inversió especulativa, amb poca qualitat en termes mediambientals i laborals, i 

que s’emmarca en una cursa insensata entre la Generalitat i Madrid per atraure el projecte 

d’Eurovegas. A més a més, remarca que l’empresa Veremonte era propietat del Sr. Bañuelos, a 

qui acusa, juntament amb el president Eduardo Zaplana, de ser un personatge decisiu a l’hora 

d’inflar la bombolla immobiliària al País Valencià. Malgrat el suport de la Generalitat al 

projecte, doncs, considera que Barcelona World era insostenible des del punt de vista social, 

mediambiental i laboral, i que una actuació a la Costa Daurada no pot dur el nom de Barcelona. 
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A continuació, explica que el mes de juny anterior els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 

Barcelona els van comunicar que l’empresa Veremonte es retirava del projecte i, per tant, entén 

que la marca comercial «Barcelona World» ja no existeix. Així, doncs, apunta que el govern 

estarà atent a qualsevol utilització que es pugui fer del nom de Barcelona, i en aquest sentit 

dóna suport al plantejament de Convergència i Unió respecte a l’Oficina Espanyola de Marques 

i Patents, però insisteix que per a Barcelona en Comú la clau del projecte que es planteja no és 

tant l’ús que es fa del nom de la ciutat, sinó el tipus d’iniciativa que hi ha al darrere. 

 

El Sr. BOSCH palesa que el que es planteja és una petició política i, quant a la plasmació 

jurídica que pugui tenir, confia en la feina dels Serveis Jurídics. Pel que fa a la proposició del 

Partit Popular de l’any 2012, comenta que el Grup d'Esquerra Republicana s’hi va abstenir 

perquè la proposta també contemplava utilitzar uns terrenys del delta del Llobregat per fer-hi 

unes activitats que no consideraven convenients. Aclareix, doncs, que la declaració a la qual ha 

al·ludit en la primera intervenció va ser proposada pel Grup d’Iniciativa per Catalunya i que va 

ser aprovada l’any 2014. Quant al posicionament del Grup de Ciutadans, entén que la centralitat 

que el Sr. Sierra havia esmentat en el punt anterior deuria fer referència al centre de la 

península, en el sentit que és la seva capital, i afirma que per Esquerra Republicana la capital és 

Barcelona i, per tant, se n’ha de protegir el nom. 

 

La Sra. RECASENS insisteix a reclamar fermesa a l’hora de defensar la marca «Barcelona» 

davant els tribunals. 

 

La Sra. BALLARÍN assegura que, malgrat alguns dubtes inicials, la seva formació és clarament 

contraria al projecte de Barcelona World. 
  

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

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el vot 

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

el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

9.-  (M1519/1608) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Govern de la ciutat a fer 

els canvis necessaris per tal que la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al 

carrer compti amb un grau de participació i de representativitat suficient per poder assolir 

acords que gaudeixin d'un consens satisfactori pel conjunt de la ciutat. 2.- Instar al Govern a 

que, en cas de no poder comptar amb aquest grau de participació i de representativitat suficient 

en el termini d'un mes, dissolgui la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al 

carrer. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que tornen a portar el tema de la venda ambulat il·legal a la 

comissió davant perquè entenen que l’actuació de l’ajuntament en aquesta qüestió ha estat un 

fracàs. Tot i que troben raonable que s’abordi des d’un vessant social i amb els màxims 

consensos polítics i socials a través de la Taula de Ciutat, el balanç que en fan no és positiu, 

entre altres raons perquè el sector del comerç i dos grups municipals han decidit no participar 

en aquest organisme. A més a més, critica que altres agents socials, com els sindicats, no fossin 

convidats a participar-hi, raó per la qual creu que no es donen les condicions per assolir un 

acord de ciutat ampli en aquesta qüestió. Malgrat això, no creu que estiguin en un carreró sense 

sortida i apunta que hi ha propostes per trobar-hi una solució, com la creació de dues taules, una 
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de social i una altra de caràcter comercial, o la proposta de fer un plantejament integral amb 

lideratge municipal per no fer caure la responsabilitat de la presa de decisions sobre la resta 

d’interlocutors. 

 

Així, doncs, davant de les diverses alternatives, creu que cal decidir-se per alguna d’elles i no 

continuar amb la situació actual d’impàs. En aquest sentit, opina que el govern hauria de fer els 

canvis pertinents a la Taula de Ciutat per garantir-ne un grau suficient de participació i de 

representativitat. També afirma que aquesta qüestió no es pot abordar únicament des de la 

perspectiva social o des del control policial. 

 

A continuació, valora positivament les mesures de reinserció laboral dins de l’àmbit del 

cooperativisme i la resta de mesures adreçades a garantir una vida digne del col·lectiu que es 

dedica a la venda ambulant il·legal, però entén que no es pot permetre que el món del comerç i 

els veïns tinguin una sensació d’impunitat davant d’actuacions il·legals ni la sensació que 

l’ajuntament no controla l’espai públic. 

 

Per totes aquestes raons, proposa que el govern repensi la Taula de Ciutat per tal d’incorporar-

hi tots els sectors afectats, amb l’objectiu d’eradicar la venda il·legal de productes falsificats, i, 

en cas que en un termini raonable no es pugui garantir un grau de participació i de 

representativitat acceptable en aquesta taula, reclama que es replantegi de manera integral la 

seva existència. 

 

El Sr. BLASI exposa que la venda ambulant il·legal planteja un problema d’inclusió social i un 

problema d’ocupació de l’espai públic per fer-hi una activitat econòmica il·legal, i entén, doncs, 

que aquestes dues problemàtiques s’han d’abordar de forma diferenciada. Per tant, valora 

positivament la proposició del Partit Socialista i anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

En segon lloc, afirma que la Taula de Ciutat no és un organisme de negociació i, per tant, el fet 

de formar-ne part no implica assumir qualsevol acord. Així, doncs, constata una manca de 

lideratge del govern en aquesta qüestió, el qual, per no haver d’assumir responsabilitats, intenta 

involucrar-hi els diferents agents i confrontar-los. Assenyala que aquesta situació no és nova, 

com ho demostra el fet que l’estiu anterior la regidoria de Ciutat Vella va derivar la 

responsabilitat a d’altres àmbits. Conclou, doncs, que en l’àmbit de comerç el govern municipal 

està desorientat i no té lideratge. 

 

Finalment, es mostra disposat a col·laborar amb el govern per tirar endavant altres iniciatives i 

anuncia que el seu grup també formularà una pregunta sobre la qüestió de la venda ambulant 

il·legal. 

 

El Sr. SIERRA afirma que la proposta del Partit dels Socialistes palesa que el govern és incapaç 

d’arribar a acords per protegir el comerç de la ciutat. Tot seguit, lamenta que aquesta qüestió 

s’hagi de tractar reiteradament a la comissió. Tot i estar d’acord que aquesta problemàtica 

també s’ha d’abordar des d’un vessant social, entén que no es poden obviar els perjudicis que 

l’activitat il·legal causa als comerciants, els quals paguen impostos i taxes, i en alguns casos els 

preus més alts de lloguer per metre quadrat. També demana que s’investeixi la Guàrdia Urbana 

de l’autoritat necessària perquè pugui actuar contra la venda ambulant il·legal, que fins i tot es 

produeix davant de grans magatzems i a la porta del mateix Comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social i Solidària i Consum. En aquest mateix sentit, reclama que el govern faci 

complir l’Ordenança de civisme perquè, en cas contrari, podria incórrer fins i tot en un delicte 

de prevaricació. 
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Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, reclama al govern que no es 

limiti a fer comitès, taules i processos participatius, i que elimini el problema de la venda 

ambulant il·legal perquè cal protegir els comerciants i els ciutadans que paguen els impostos. 

 

El Sr. BOSCH mostra l’acord del seu grup amb la primera part de la proposició perquè la 

filosofia que desprèn és la mateixa que va inspirar la creació de la Taula de Ciutat, la qual 

confirma que és un espai de diàleg i que, en tot cas, la funció de negociar amb els implicats 

pertoca fer-la al govern. Tanmateix, discrepa de la segona part de la proposició, que estableix 

un termini d’un mes per aconseguir un grau adequat de participació i representació, perquè 

entén que aquesta mesura podria ser utilitzada precisament per aquells que no volen aquest 

diàleg ni aquest consens. Creu, doncs, que s’ha de donar el temps que calgui per permetre que 

aquest organisme funcioni. Remarca que tots els partits polítics han estat convidats a participar-

hi i els qui no hi volen ser deuen saber per quina raó en són absents. 

 

A continuació, indica que hi ha un consens general que l’espai públic s’ha de preservar i que 

l’ús privatiu d’aquest espai no es produir sense llicències i, per tant, sense la intervenció de 

l’ajuntament. D’altra banda, manifesta que no es pot permetre el comerç fraudulent i il·legal 

perquè perjudica els comerciants, i assegura que aquest és un altre principi ben establert a la 

Taula de Ciutat. També comenta que hi ha un problema social i que les persones que es 

dediquen a aquesta activitat tenen drets i deures, raó per la qual s’ha de fer tot el possible per a 

la seva reinserció social. Afegeix que l’acceptació d’aquests principis és el que va propiciar que 

el seu grup acceptés presidir aquesta taula. 

 

Finalment, demana que el grup proposant retiri la limitació temporal d’un mes per assolir un 

grau adequat de participació i representativitat o, en cas contrari, el seu grup no podrà donar 

suport a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que el Grup d'Esquerra Republicana no ha interpretat correctament el 

segon punt i matisa que el que es demana és que en el termini d’un mes es teixeixin els acords 

necessaris perquè tothom pugui participar a la taula, no pas perquè aquesta assoleixi els 

objectius que es plantegen. 

 

El Sr. BOSCH manté l’esmena plantejada. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la Taula de Ciutat, malgrat dependre de l’àrea social, té una 

transcendència econòmica i, per tant, veu lògic que aquest tema es pugui discutir a la Comissió 

d’Economia i Hisenda, però formula una queixa perquè sovint les propostes del Partit Popular 

que també tenen transcendència econòmica no són admeses per la presidenta de la comissió i 

per la secretària general, quan les propostes d’altres grups sí que són admeses. 

 

A continuació, argumenta que el seu grup no creu en la Taula de Ciutat perquè d’alguna manera 

avala i legitima el comerç il·legal, raó per la qual es nega a formar-ne part, tal com han fet 

també altres grups polítics i els comerciants. Afegeix que, si hi ha un problema social, aquest 

s’ha de resoldre des del vessant social però no des del vessant comercial perquè, altrament, el 

que es fa és legitimar el comerç de productes il·legals. En aquest sentit, comenta que el dia de 

reflexió, abans de les eleccions generals, va anar a passejar per la Rambla i va poder observar 

com a pocs metres d’un quiosc que té una concessió de l’ajuntament i ha de vendre imants de 

record a tres euros hi havia un top manta il·legal que els venia a un euro, situació que qualifica 

de competència absolutament deslleial. 
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Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. COLOM exposa que, malgrat que s’ha titllat la Taula de Ciutat de fracàs, aquesta va ser 

una iniciativa de l’equip de govern i d’Esquerra Republicana, i assegura que la Guàrdia Urbana 

segueix estrictament les normes especificades des del comissionat, tal com ho ha fet els darrers 

anys, sense interferències de cap regidor. Tot seguit, assenyala que el fenomen del top manta no 

ha aparegut de cop i volta, sinó que fa força anys que s’arrossega, tant a Barcelona com a 

moltes altres ciutats, i remarca que les ciutats que han estat capaces de treballar aquest tema ho 

han fet des de la perspectiva social i des de la perspectiva policial, que és l’enfocament que hi 

dóna el govern. D’altra banda, indica que, de les divuit entitats que van ser convidades a formar 

part de la taula, només quatre van decidir no presentar-s’hi, cosa que qualifica d’èxit. Quant als 

sindicats o a les patronals, informa que s’havia considerat que podien ser representats pel 

Consell Econòmic i Social de Barcelona, però admet que això es pot reconsiderar i convidar-los 

directament. En tot cas, reafirma que en aquesta taula es tracta un tema que afecta tota la ciutat, 

que la intenció és que hi siguin tots els agents econòmics i socials i que això és el que cal 

aconseguir. Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup perquè entén que la imposició del 

termini d’un mes per aconseguir una màxima representació és un termini inacceptable. 

 

La Sra. BALLARÍN lamenta que hi hagi grups que es pensin que el Grup Socialista no vol que 

se cerquin solucions. Afirma que el seu grup també defensa el diàleg, però vol que sigui un 

diàleg efectiu i, per aquesta raó, reitera que el termini d’un mes no és per arribar a cap 

conclusió, sinó per aconseguir la participació de tothom. En aquest sentit, entén que els quatre 

interlocutors que s’han negat a formar part de la taula, afegits als que no s’hi havia convidat 

directament, representen un percentatge prou important i, per tant, creu que el termini d’un mes 

és suficient per refer la situació. Així, doncs, insisteix que, en cas que en aquest termini aquests 

agents continuïn sense voler formar part de la taula, caldria desvincular la part de comerç de la 

part social, tal com s’havia proposat anteriorment. Finalment, insisteix a reclamar eficàcia en 

les solucions i en les propostes, i considera que el diàleg no pot ser excusa per no arribar a les 

solucions. 

 

El Sr. BLASI considera que l’anunci de la creació de la taula va ser una mesura electoralista per 

fer veure una confluència d’interessos que en realitat no existia. En qualifica la composició de 

desastre, assegura que alguns dels membres no sabien què es pretenia fer, de manera que la 

taula es va convertir en una taula de negociació, i critica que el govern municipal no hi defensés 

l’actuació de la Guàrdia Urbana. Demana, doncs, que s’abordin els temes socials però 

diferenciant-los de l’activitat econòmica il·legal, la tolerància i permissivitat de la qual afirma 

que ha provocat un efecte crida. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot contrari del seu grup en tant que no s’accepta l’esmena que ha 

presentat i reitera que, si es posa la taula sota pressió, la voluntat de consens i de diàleg 

difícilment arribaria a bon port. 

 

El Sr. COLOM reitera que no es pot posar un termini màxim d’un mes per augmentar la 

representativitat de la taula perquè ja s’està treballant en aquest sentit i considera que imposar 

aquest termini seria boicotejar-la. Demana, doncs, que es reformuli la proposició en el sentit 

que el govern faci tot el possible perquè hi hagi una representació àmplia a la Taula de Ciutat, 

perquè entén que és una bona eina per permetre el diàleg i trobar solucions. Pel que fa a la 

Guàrdia Urbana, assegura que en tot moment el govern n’ha defensat l’actuació. Finalment, 

reitera que si es manté el termini màxim d’un mes el seu grup haurà de votar en contra de la 

resolució. 
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La Sra. BALLARÍN insisteix que el termini fa referència al procediment i no als resultats, i 

entén que un mes és un termini raonable per aconseguir asseure a la taula tots els agents i les 

associacions que no hi són. Per tant, rebutja l’esmena. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable 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 i el Sr. Mulleras 

expressa l'abstenció del PP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/1628) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a presentar 

el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2016 per a la seva aprovació 

inicial a la propera Comissió d'Economia del mes de gener. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia que han acceptat una esmena transaccional mitjançant la qual es 

canvia la demanda de presentació del pressupost de 2016 en la sessió del mes de gener pel 

compromís que es presenti amb la màxima celeritat possible. Considera que no s’haurà pogut 

aprovar el pressupost durant l’any 2015 per incapacitat i per falta de voluntat política del 

govern, i recorda com a la sessió del mes de novembre es va retirar de l’ordre del dia el debat 

del pressupost per sorpresa i contra pronòstic. Lamenta, doncs, la incapacitat del govern per 

negociar amb els grups de l’oposició i apunta que el pressupost es podria haver presentat 

mitjançant una qüestió de confiança, com ja havia fet l’alcalde Trias en un mandat anterior. En 

aquest sentit, afirma que es pot governar en minoria però no contra la majoria dels grups 

municipals i considera que no aprovar el pressupost, que és una eina bàsica i fonamental, és una 

mala notícia per a l’ajuntament. 

 

A continuació, assenyala que el govern prorrogarà el pressupost de 2015 mitjançant un decret i 

el Grup Popular demana que s’aprovi el pressupost de 2016 per tal que el govern governi. Entén 

que governar vol dir buscar les complicitats i els acords polítics necessaris per tirar endavant un 

pressupost i, per tant, reclama que s’iniciï una negociació política perquè palesa que el govern 

solament té el suport d’onze regidors del total de quaranta-un. El Partit Popular vol saber quin 

és el model econòmic i de gestió del govern, que és el que al capdavall reflecteix un pressupost, 

i per aquesta raó haurien volgut que es presentés a la sessió de la comissió del mes de gener, 

però reitera que, per tal de buscar un majors consens amb els grups municipals, han accedit a 

flexibilitzar la petició i a demanar que la presentació del pressupost es faci amb la màxima 

celeritat. 

 

La Sra. RECASENS confirma que el govern no ha negociat els pressupostos amb el seu grup i 

que s’ha limitat a mantenir-hi una reunió preliminar que va durar escassament una hora. Si bé 

admet que un cop el mes, durant el plenari del Consell Municipal, el tinent d’alcalde i ella 

mateixa poden canviar impressions, lamenta que el govern no vulgui negociar amb 

Convergència i Unió res en matèria econòmica, quan entre els onze regidors de Barcelona en 

Comú i els deu de Convergència i Unió tindrien majoria per tirar endavant alguns projectes. 

D’altra banda, qualifica d’irresponsable que el govern hagi arribat al mes de desembre per fer 

una pròrroga pressupostària sense haver fet cap tipus d’esforç de negociació amb els grups 

municipals amb l’excusa que hi havia les eleccions generals, i recorda que té la responsabilitat 

de gestionar 2.550 milions d’euros aproximadament. En aquest sentit, indica que el govern 

anterior va aprovar els pressupostos de quatre maneres diferents, i en el darrer mandat van ser 
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capaços de pactar-los amb el Partit dels Socialistes i amb Esquerra Republicana en plena 

campanya de les eleccions municipals. 

 

Seguidament, retreu que tant el tinent d’alcalde com l’alcaldessa hagin tingut temps per viatjar a 

Dinamarca, a Suècia i a Hong Kong, i bo i admetent la importància d’aquests viatges, entén que 

hi havia prou representació del consistori i que el tinent d’alcalde Pisarello podia haver-se 

dedicat a negociar els pressupostos. 

 

Finalment, creu que el govern municipal no té un model clar, raó per la qual han renunciat 

prematurament a aprovar els pressupostos, augura que no s’aprovaran abans del mes de maig o 

del mes de juny i adverteix de la dificultat d’executar un pressupost quan només quedi mig any 

per acabar l’exercici. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè entén que el pressupost és una peça 

fonamental per a l’aplicació d’un programa de govern i del funcionament diari de l’ajuntament. 

Tot seguit, considera que de les eleccions del 24 de maig va sortir un consistori molt 

fragmentat, governat per una minoria d’onze regidors sobre quaranta-un, i tampoc hi ha un bloc 

opositor amb prou força per prendre iniciatives i fer un pressupost i unes ordenances fiscals, 

obligació que afirma que pertoca al govern, tot i que aquest ha estat incapaç d’arribar a acords 

amb els grups de l’oposició per aprovar-los. Per tant, demana a tots els grups responsabilitat per 

poder aprovar els pressupostos i entén que a tal fi cal capacitat de diàleg i obertura del govern 

per admetre, per exemple, que no es poden abaixar l’IBI i altres taxes. Així, doncs, reclama que 

el govern faci l’esforç de no voler imposar les seves propostes i que estigui obert a discutir les 

de l’oposició. 

 

El Sr. BOSCH comparteix que els pressupostos són una eina fonamental per a la planificació i 

l’acció política de l’ajuntament, raó per la qual trobava que era un contrasentit exigir que 

s’aprovessin el mes de gener, perquè del que es tracta és que siguin útils i que permetin millorar 

les finances i el funcionament general de la ciutat. Per tant, considera positiu que s’hagi 

acceptat l’esmena i reclama que els pressupostos que s’aprovin siguin solvents i capaços 

d’afrontar els reptes que té Barcelona. D’altra banda, demana al Grup del Partit Popular que la 

mateixa celeritat que reclamen en la presentació dels pressupostos l’exigeixin també al Sr. 

Rajoy per resoldre els seus problemes i que s’apliqui a totes les administracions, perquè això 

interessa a tothom. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el suport del seu grup a la iniciativa, especialment després que 

s’hagi acceptat l’esmena, perquè coincideix que els pressupostos són una prioritat i l’expressió 

màxima d’un govern per fer polítiques i per transformar la vida dels ciutadans. Seguidament, 

constata la incapacitat del govern per exercir un lideratge polític en l’àmbit municipal per 

establir els consensos necessaris, de manera que l’1 de gener es trobaran en un escenari de 

pressupostos prorrogats. Entén que els membres del grup que dóna suport al govern estiguin 

eufòrics pels resultats de les eleccions del dia anterior, però adverteix que la crua realitat és que 

continuen tenint onze regidors a l’Ajuntament de Barcelona i els demana modèstia i capacitat 

per teixir els consensos necessaris per arribar a acords. Seguidament, assenyala que el problema 

més gros que planteja l’escenari actual és la disminució dels recursos per fer inversions i 

comenta que un dels precs del seu grup que es tractarà en un punt posterior de l’ordre del dia va 

en aquesta línia. Finalment, recorda que la petició de celeritat en l’aprovació dels pressupostos 

també l’han feta el Consell Econòmic i Social i el Consell de Ciutat. 
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EL Sr. PISARELLO afirma que el govern té una proposta de pressupostos, que considera bona, 

però reclama voluntat política per obrir el debat i entén que en el context d’eleccions generals 

no hi havia les condicions ideals per fer-lo. Pel que fa a les complicitats, manifesta que és 

natural que les comencin a buscar amb els grups amb què comparteixen la filosofia econòmica, 

però recorda que també es van adreçar a altres grups. Retreu a Convergència i Unió que filtrés 

els documents preliminars a la premsa, actitud que considera deslleial, i quant al Grup de 

Ciutadans afirma que els varen proposar tres reunions però que aquest grup va rebre ordres 

superiors per suspendre les negociacions a causa de la contesa electoral. Així, doncs, reitera que 

el seu grup té voluntat negociadora i admet que no poden governar contra la majoria, però 

recorda que a les eleccions del dia anterior van guanyar en seixanta-tres dels setanta-tres barris 

de la ciutat i, tot i que això no fa canviar la composició del consistori, sí que ho interpreta com 

un vot de confiança de la ciutadania. 

 

Així, doncs, assegura que el govern ha fet un esforç per negociar una ampliació pressupostària 

amb Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes i la CUP, i pretenen arribar a acords sobre 

les ordenances fiscals i sobre els pressupostos. En aquest sentit, es mostra obert a discutir les 

propostes que se’ls facin, però sempre que s’acostin a la filosofia política que té el govern. 

Quan a la proposta de pressupostos del govern, remarca que pretén augmentar la despesa 

corrent per satisfer les necessitats socials de la ciutadania i contemplar un urbanisme social 

inclusiu, més que no pas grans infraestructures. Tot seguit, fa una crida a la resta de forces 

polítiques, especialment a les que comparteixen bona part d’aquesta filosofia, per obrir una 

etapa de negociacions que permeti tenir un pressupost a l’alçada del que demana la ciutadania 

de Barcelona. Finalment, apel·lant a l’esperit nadalenc i per demostrar la manca de sectarisme 

del govern, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS mostra satisfacció pel fet que la proposició s’aprovi perquè insisteix que el 

pressupost és una eina bàsica, i repeteix que no haver-lo aprovat encara implica un fracàs del 

grup del govern. D’altra banda, tot i admetre que el partit que dóna suport al govern a les 

eleccions del dia anterior va guanyar a la majoria de barris de Barcelona, recorda que el Partit 

Popular va guanyar a la majoria de províncies d’Espanya, però que això no l’eximeix de buscar 

complicitats i els acords polítics necessaris per poder aconseguir la investidura del president del 

Govern d’Espanya. Per aquesta raó, entén que el missatge de les eleccions municipals del mes 

de maig és que no es pot governar des de la prepotència, sinó des del diàleg, i demana al govern 

municipal que no menyspreï la majoria dels barcelonins. D’altra banda, assenyala que un canvi 

de govern comporta necessàriament un canvi de pressupostos i el Grup del Partit Popular vol 

conèixer quin és el model de ciutat que planteja Barcelona en Comú. Per aquesta raó, no entén 

que s’hagi fet una pròrroga pressupostària per comptes de plantejar una qüestió de confiança. 

Insisteix, doncs, que els pressupostos s’han de presentar tan aviat com sigui possible. Per 

acabar, replica al Sr. Bosch que espera que el Sr. Rajoy resolgui els problemes per ser investit 

president i espera que ho faci abans que el Sr. Mas i el Sr. Junqueras resolguin els seus. 

 

La Sra. RECASENS creu que el Sr. Pisarello hauria de saber mesurar els resultats electorals 

perquè, si bé reconeix que els que van obtenir el dia anterior van ser bons, els que van obtenir el 

mes de setembre van ser escassos. D’altra banda, nega rotundament que Convergència i Unió 

filtrés cap document en matèria de pressupostos a la premsa i demana al tinent d’alcalde que 

retiri aquesta acusació. 

 

 



 

Ref:  CCP 5/15 Economia i Hisenda 

v.  22/ 12/ 2015     12: 53 
30 

El Sr. SIERRA afirma que una cosa és ajornar les negociacions a causa del calendari electoral i 

una altra malmetre la possibilitat de diàleg amb desqualificacions, com afirma que va fer la Sra. 

Colau, no solament amb el seu grup, sinó amb tots els grups de l’oposició. Reclama, doncs, 

respecte i cortesia parlamentaria. 

 

El Sr. BOSCH agraeix al Sr. Mulleras la presentació de la proposta i els canvis que s’hi han 

introduït perquè tots s’hi sentin còmodes, amb el benentès que estan a favor que aquesta qüestió 

es resolgui tan aviat com sigui possible, tot i que creu que no es tracta de fer una competició per 

veure qui va més ràpid. 

 

La Sra. BALLARÍN afirma que per arribar a acords cal generar confiança i creu que fer 

públiques converses privades o possibles acords pel fet d’estar en campanya electoral no hi 

ajuda. D’altra banda, constata que la diversitat en la composició del consistori permet múltiples 

possibilitats i pensa que val la pena mantenir la relació amb tots els grups. 

 

El Sr. PISARELLO dóna la raó a la Sra. Ballarín, però reclama que per poder conversar s’ha de 

tenir lleialtat, i, si hi ha grups que diuen que no hi ha hagut converses, el govern està obligat a 

desmentir-ho i dir quines han estat aquestes converses. D’altra banda, reitera l’oferta de 

mantenir negociacions i reclama el dret a fer valdre l’opinió de la ciutadania a les urnes, perquè 

creu que és un element que no es pot menystenir en el context actual. Finalment, manté 

l’acusació que el Grup de Convergència i Unió va filtrar a la premsa informació relativa a la 

negociació dels pressupostos. 

 

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 favorable de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el 

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

expressa el vot favorable del PP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a presentar el 

Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2016 per a la seva aprovació inicial, 

amb la màxima celeritat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/1593) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern a no donar exempcions 

fiscals municipals per a la instal·lació d'infraestructures o realització d'activitats a cap confessió 

o institució religiosa. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà en el termini de 3 mesos un cens 

públic de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de la 

ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del 

pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna 

dret a tal exempció. Al seu torn el propi Ajuntament realitzarà el càlcul del que s'estalvia 

l'església catòlica de pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels 

veïns i veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'ha 

apropiat l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 

 

ES RETIRA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

12.-  (M1519/1619) Que immediatament, donat l'especial afectació que suposa en aquestes dates, es 

protegeixi al comerç de la ciutat de la competència deslleial que suposa la venta il·legal de 

productes a l'entorn dels establiments. 

 

El Sr. SIERRA demana que de manera immediata se suspengui la venda ambulant il·legal als 

carrers de Barcelona i adverteix que no acceptarà com a resposta que aquest no és un fenomen 

nou perquè això no faria més que demostrar el desconeixement del govern del tema i la seva 

falta d’interès pel comerç de la ciutat. Comenta que el mes d’octubre o novembre es va donar a 

la Guàrdia Urbana una ordre, anomenada «Víctor Alfa», que consisteix a demanar als venedors 

de productes il·legals que es retirin, quan anteriorment el que es feia era requisar-los la 

mercaderia perquè aquesta venda és considerada un delicte pel Codi penal. A més a més, 

comenta que aquesta activitat il·legal es produeix habitualment a la porta del despatx del mateix 

comissionat responsable d’aquesta qüestió. També critica la regidora Laia Ortiz perquè havia 

arribat a titllar de repressiva la Guàrdia Urbana, quan aquest cos compta amb més de trenta 

agents ferits per culpa d’aquesta activitat. Demana, doncs, que es protegeixi el comerç, 

especialment a la zona del Portal de l’Àngel, on hi ha els lloguers més cars d’Espanya i on la 

pressió fiscal és molt alta. Entén que això s’ha de fer restituint l’autoritat a la Guàrdia Urbana i 

que no hagin de passar la vergonya de veure com els agents de l’autoritat acompanyen els 

venedors il·legals. 

 

El Sr. COLOM manifesta que no accepta el prec perquè no és veritat que succeeixi el que 

denuncia el Sr. Sierra, sinó que la Guàrdia Urbana fa la feina que li correspon. En aquest sentit, 

recorda que el govern va fer pública una nota explicant el dispositiu per al període nadalenc, en 

la qual s’assegurava que es controlarien les activitats irregulars a la via pública. També comenta 

que la Guàrdia Urbana té contactes periòdics amb veïns i comerciants que li permeten conèixer 

la problemàtica i detectar qualsevol incidència. Així, doncs, assenyala que la Guàrdia Urbana 

actua, si bé amb les limitacions derivades de les fórmules tècniques i dels recursos de què 

disposen. En aquest sentit, indica que si el Govern de l’Estat ho permet, en els propers 

pressupostos es podrà incloure una partida per ampliar la plantilla, però mentrestant considera 

que la Guàrdia Urbana fa la seva feina amb un èxit considerable. A continuació, llegeix el 

contingut literal de l’ordre «Víctor Alfa» per palesar que l’actuació és progressiva, en funció de 

la problemàtica i de la possible conflictivitat, que es contemplen  diverses fases i que les unitats 

de la Guàrdia Urbana treballen de forma coordinada. Finalment, comenta que coneix bé el tema 

perquè estan parlant precisament del districte del qual és regidor i assegura que la realitat que 

descriu el Sr. Sierra no és certa. Per tant, reitera que el govern treballa amb els comerciants i 

amb la Guàrdia Urbana per eradicar la venda ambulant il·legal i considera que el Grup de 

Ciutadans, agafant aquest tema com a cavall de batalla, no fa cap favor ni als comerciants, ni a 

la Guàrdia Urbana ni a la ciutat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/1603) Que el govern municipal impulsi un pla per potenciar l'associacionisme en el 

món del comerç de la nostra ciutat. 
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El Sr. BOSCH llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM intervé com a portaveu del govern. Assegura que l’associacionisme és un punt 

fort del comerç i, per tant, que s’ha de fomentar. En aquest sentit, informa que en la 

convocatòria de subvencions, les quals s’han incrementat en 100.000 euros respecte d’anys 

anteriors, hi han introduït un punt especial per reforçar les estructures associatives comercials. 

També s’han fet plans específics per modernitzar les estructures, com el programa «Compra 

Eixample». Malgrat tot, admet que aquest conjunt d’accions s’han de dotar d’un marc més 

general que ajudi a millorar aquests processos i, per tant, accepta el prec d’elaborar un pla, 

consensuat amb les associacions existents, per potenciar l’associacionisme dels comerços. 

 

El Sr. BOSCH agraeix l’acceptació del prec i creu que la ciutat també ho agrairà perquè 

actualment només hi ha un 21,6 % dels comerços associats, dada que contrasta amb els 

comerços dels mercats, que tenen un nivell d’associacionisme del 65 %, del barri de Gràcia amb 

un 40 % o els eixos comercials, mentre que solament un 8,5 % dels comerços d’origen 

estranger estan associats. Així, doncs, constata que hi ha molta feina a fer, raó per la qual 

demana que s’elabori un pla concret, amb calendari, amb mesures i amb recursos per incentivar 

l’associacionisme, el qual ha disminuït 9 punts percentuals en tres anys. Fins i tot considera que 

més endavant es podria plantejar als comerços l’obligatorietat d’associar-se, tal com han fet 

altres països del món. 

 

El Sr. COLOM matisa que segons les xifres de què disposa el nivell d’associacionisme és del 

34 % però, sigui com sigui, està d’acord que és una xifra baixa i que s’ha de potenciar. Per tant, 

reitera que accepta el prec, es compromet a redactar el pla des de la Regidoria de Comerç i 

espera que es pugui dotar pressupostàriament amb els recursos suficients. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.-  (M1519/1604) Que l'Ajuntament de Barcelona informi de forma territorialitzada per barris tant 

la despesa corrent com les inversions que executa. 

 

El Sr. BOSCH demana que els pressupostos es puguin desglossar per barris i no solament per 

districtes. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec, tot i que adverteix que disposar d’aquesta informació 

territorialitzada tècnicament és complex perquè el programa informàtic que utilitzen permet fer 

el seguiment i el control de l’execució del pressupost per àrees de gestió i per districtes, però 

demanarà als serveis tècnics que estudiïn com es pot accedir a aquesta informació. Puntualitza 

que pel que fa a les inversions tècnicament és factible disposar de la informació de manera 

força immediata, però no així pel que fa a la despesa corrent. En aquest sentit, apunta que l’any 

2016 caldrà impulsar un projecte de millora pressupostària interna, possiblement amb el suport 

d’experts i del món acadèmic, per tal d’avançar en la informació territorialitzada de les despeses 

i dels costos municipals als barris. Per tant, reitera que es compromet a treballar amb els tècnics 

perquè aquesta demanda es materialitzi. 

 

El Sr. BOSCH recorda que a la darrera campanya de les eleccions municipals es va parlar de la 

territorialitat de les desigualtats i van aparèixer mapes de les inversions que es feien per barris. 

Considera que aquestes dades haurien de ser oficials, i no solament les de les inversions, sinó 
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també les de la despesa corrent. També creu que seria interessant disposar de les dades de les 

taxes i impostos que paga cada barri, perquè entén que al segle XXI això ha de ser tècnicament 

possible. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que s’han de desenvolupar indicadors per mesurar determinades 

qüestions que són fonamentals per reduir les desigualtats. En aquest sentit, informa que s’està 

treballant amb un gabinet de programació estratègica per actualitzar els indicadors que al 

capdavall permeten prendre decisions sobre les polítiques públiques. 

 

El Sr. BOSCH anuncia que ha d’abandonar la sessió perquè té un altre compromís. 
 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/1609) Que el govern municipal ens informi sobre el grau d'execució de les mesures 

sobre turisme anunciades pel govern municipal el passat 5 d'agost com, entre d'altres, el 

requeriment d'informació i possibles sancions a les plataformes digitals d'habitatges d'ús turístic 

o els incentius per la cessió d'habitatges d'ús turístic il·legals al parc de lloguer social. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el passat 5 d’agost el govern va anunciar diverses mesures per 

tal d’amortir l’impacte del turisme a Ciutat Vella, especialment dels apartaments turístics, que 

plantejaven la possibilitat de condonar el 80 % de les multes i es produïa la cessió dels 

apartaments turístics il·legals per a habitatge social, una sèrie de requeriments a les plataformes 

digitals que ofereixen habitatges d’ús turístic i inspeccions sobre aquests, i una campanya 

informativa adreçada als usuaris d’aquests allotjaments. Comenta que aquest matí mateix la 

regidora de Ciutat Vella i la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat han fet una roda 

de premsa en què han explicat els resultats dels requeriments a les plataformes digitals i han 

donat informació sobre les inspeccions realitzades i les plaques identificatives dels habitatges 

d’ús turístic de la Barceloneta. Però encara no saben quants propietaris han cedit pisos il·legals 

a la borsa d’habitatge social, si hi ha hagut sancions, els resultats de la campanya informativa i 

quants turistes han denunciat l’existència d’allotjaments il·legals. 

 

La Sra. PIN exposa que amb les mesures que es van anunciar el 5 d’agost es pretenia donar un 

missatge de tolerància zero amb els apartaments turístics il·legals, no solament per les molèsties 

que causen, sinó també per la pèrdua d’habitatge social que impliquen. Pel que fa a les 

plataformes digitals, indica que es van enviar vint-i-dos requeriments, tretze de les quals han 

l’han rebut i de les altres no en tenen el justificant de recepció. Informa que s’ha multat amb 

30.000 euros Homeaway i Airbnb perquè no han donat les dades a l’ajuntament i amb 30.000 

euros més perquè gestionaven allotjaments que no tenien el número de registre de la 

Generalitat. Comenta que han començat per aquestes dues empreses perquè són les més 

voluminoses, però que també estan treballant amb altres plataformes. A continuació, ressalta 

que plataformes com Booking han retirat l’anunci i, per tant, no se les ha sancionat perquè la 

voluntat dels requeriments no era recaptatòria, sinó evitar la publicitat d’apartaments il·legals. 

Pel que fa als propietaris, assenyala que alguns ja han anunciat que retiraven el seu habitatge del 

mercat de lloguer. Quant a la resta de preguntes, reconeix que no va saber calcular bé el temps 

que es necessitava per reconvertir els apartaments turístics en habitatge social i, per tant, encara 

no poden fer-ne una valoració, tot i que consideren positiu que hi hagi propietaris que s’hagin 

interessat en aquesta possibilitat. 
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La Sra. BALLARÍN recorda que el govern va anunciar que el mes de desembre faria una 

valoració dels resultats d’aquest pla pilot i constata que l’únic que hi ha són les sancions a les 

plataformes digitals, que considera un triomf però que només són un aspecte parcial del pla. 

 

La Sra. PIN reconeix que encara s’ha de fer aquesta valoració, però creu que han demostrat que 

es podia ser més contundent amb les plataformes digitals del que ho havien estat els governs 

anteriors. Per acabar, manifesta que accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/1629) Que el govern municipal ens expliqui l'impacte pressupostari a l'Ajuntament de 

Barcelona dels canvis de nom plantejats als espais públics i equipaments municipals (carrers, 

places, jardins, centres cívics, casals de gent gran, escoles bressol, incubadores d'empreses de 

Barcelona Activa, etc.), així com el possible impacte econòmic que pot generar a veïns, i a les 

activitats professionals i empresarials de la ciutat. En cas de no disposar d'aquestes dades, que 

s'elabori un informe sobre aquesta qüestió i es presenti a la propera Comissió d'Economia, 

donat les evidents conseqüències pressupostàries i econòmiques d'aquestes decisions 

municipals. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el mes de setembre el govern va anunciar canvis indiscriminats 

en la denominació de diverses vies de la ciutat per raons ideològiques. Pregunta quin impacte 

econòmic tindrà aquesta mesura per a l’ajuntament i per als barcelonins, i si no es tenen 

aquestes dades anuncia que demanaran un informe sobre aquesta qüestió a la propera sessió de 

la comissió. 

 

El Sr. PISARELLO discrepa que els canvis siguin indiscriminats i ideològics. Si bé reconeix 

que la reconstrucció de la memòria no és neutral, afirma que hi ha memòries sobrerepresentades 

i d’altres d’infrarepresentades i, per tant, entén que aquesta mesura, compartida amb altres 

grups, és legítima. Seguidament, informa que aquesta qüestió s’està discutint a la Comissió de 

Nomenclàtor i que quan tingui l’informe el posarà a la disposició dels grups municipals. D’altra 

banda, indica que en molts casos els canvis que es plantegen no afecten veïns ni comerciants i, 

quan aquest no sigui el cas, s’establirà un període transitori per tal que l’afectació sigui mínima. 

D’altra banda, assegura que no tenir memòria surt més car que no pas no tenir-ne i, per tant el 

govern defensa aquesta política. Finalment, reitera que el mes de gener, quan es reuneixi la 

Comissió del Nomenclàtor, podran proporcionar la informació que es demana. 

 

El Sr. MULLERAS demana si el mes de gener tindran un informe sobre el cost econòmic 

d’aquesta mesura. 

 

El Sr. PISARELLO matisa que en principi no està previst que aquesta informació s’inclogui en 

l’informe de la Comissió del Nomenclàtor, però es compromet a traslladar-los aquesta pregunta 

per tal que la puguin respondre tan aviat com sigui possible. 

 

El Sr. MULLERAS admet que la memòria és bona, però creu que la memòria selectiva és 

dolenta i els canvis unilaterals també. En aquest sentit, reclama que si s’han de fer canvis en els 

noms de carrers o equipaments s’hauria de debatre públicament en el Consell Plenari i no de 

manera sectària, ideològica i unilateral, perquè el nomenclàtor és de tots els barcelonins i s’ha 

de preservar el consens en aquesta matèria. D’altra banda, entén que una mesura d’aquestes 



 

Ref:  CCP 5/15 Economia i Hisenda 

v.  22/ 12/ 2015     12: 53 
35 

característiques s’hauria de fer en el marc d’un pla perquè té conseqüències econòmiques 

evidents. Pel que fa a l’afirmació del tinent d’alcalde que la mesura no afectaria veïns, replica 

que la proposta d’un grup minoritari de canviar els noms de l’avinguda de Borbó o la plaça de 

Llucmajor n’afecta molts. Insisteix, doncs, a demanar que es presenti aquest informe d’impacte 

econòmic. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que la proposició a la qual fa referència el Sr. Mullereas va ser 

aprovada per Barcelona en Comú, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP, i per 

tant el consens era ampli, si bé no unànime. D’altra banda, comprèn que el Grup Popular se 

senti còmode amb les representacions simbòliques que actualment hi ha a la ciutat, i ho troba 

legítim, però assegura que hi ha gent que no s’hi sent còmoda i entén que hi ha un acord entre 

altres forces polítiques per canviar aquesta simbologia que, en termes democràtics, també és 

legítim. Tanmateix, accepta el prec de presentar aquest informe d’impacte econòmic. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/1623) Atès el calendari anunciat al web de Comerç del procés consultiu sobre 

l'obertura d'establiments comercials en festius durant l'estiu, quines són les conclusions per la 

Jornada anunciada al calendari amb els actors participants al procés consultiu? 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM informa que la jornada prevista per al mes de desembre es va ajornar al mes de 

gener perquè en plena campanya nadalenca els comerciants estan molt enfeinats i era important 

que hi poguessin assistir i, en segon lloc, per poder tenir més temps per analitzar les dades de 

l’enquesta. A més a més, comenta que hi ha hagut canvis en l’equip de direcció que han fet 

demorar els terminis i, per tant, assumeix la responsabilitat d’aquesta demora. En tot cas, 

insisteix que la jornada es farà el mes de gener, assenyala que hi presentaran una proposta per 

ser debatuda i consensuada, i les conclusions sortiran d’aquest debat. Afegeix que a aquesta 

jornada també hi assistiran els grups municipals i tindran l’ocasió de posar en comú totes les 

posicions per tal d’arribar a un consens en un tema sensible com el dels horaris comercials. 

 

El Sr. BLASI es dóna per satisfet amb l’explicació. Adverteix, però, que cal anar amb compte 

amb el calendari perquè les dates anunciades són immediates. 

 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/1624) Quines són les mesures que implementarà el govern municipal durant la 

campanya de Nadal per combatre la venda ambulant il·legal? 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM comenta que la pregunta ja ha estat resposta en el prec que s’ha tractat 

anteriorment. Reitera, doncs, que s’ha habilitat un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana, que 

inclou l’ordre «Víctor Alfa», per controlar la venda irregular a la via pública. 
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El Sr. BLASI entén que d’activitats de venda irregular a Barcelona n’hi ha moltes, però que 

aquesta en concret no és irregular, sinó il·legal. Assenyala que passejant pel carrer no es veu el 

lideratge del govern en la lluita contra aquesta venda il·legal i esperava que la presentació del 

prec motivaria el govern a realitzar alguna altra actuació, que era un dels compromisos en el 

moment de constituir la Taula de Ciutat. En segon lloc, sosté que hi ha una manca de suport a la 

Guàrdia Urbana des de la regidoria de Ciutat Vella, com ho demostra el fet que fes una crida a 

la tolerància amb la venda il·legal o les crítiques que va rebre el cos per algunes actuacions. En 

tercer lloc, critica que el govern, al qual titlla d’activista, no se senti pressionat, com ha passat 

amb l’enllumenat nadalenc, si els comerciants no surten al carrer o es planten a la plaça de Sant 

Jaume i, per tant, lamenta que no assumeixi que hi ha un problema amb el top manta. 

Finalment, ironitza que duran el període de Nadal el govern es dedicarà a animar els carrers de 

Barcelona tocant el violí, perquè té la sensació que no aborda aquest tema de forma correcta. 

 

El Sr. COLOM manifesta que l’actuació del govern és única i, per tant, tots i cadascun dels 

regidors estan compromesos en la mateixa posició. En aquest sentit, expressa la màxima 

confiança de tot el govern en la Guàrdia Urbana. A continuació exposa que en aquesta qüestió 

el govern està prenent les mesures adequades, d’acord amb la Guàrdia Urbana i les altres forces 

policials, per assecar les fonts del comerç il·legal i demana als grups que tenen ascendent sobre 

altres governs que els instin perquè hi hagi més actuacions policials en aquesta direcció. Creu, 

doncs, que hi ha massa tolerància amb aquestes fonts, i aquesta no és una competència de la 

Guàrdia Urbana. Així, doncs, retreu al Sr. Blasi que tingui una visió de la ciutat que no és real. 

Quant a l’enllumenat de Nadal, assegura que té un coneixement directe de la qüestió i que 

fàcilment es va arribar a un acord sobre les dates. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

19.-  (M1519/1620) Quina destinació o finalitat pensa donar el govern municipal als 360.000,00 

euros de Barcelona Turisme? 

 

Es retira 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/1610) Quins és l'import de les despeses de capital del pressupost prorrogat per a 

l'exercici 2016 i quin és el detall per projectes d'aquestes inversions?  

 

La Sra. BALLARÍN exposa que tant el Consell Econòmic i Social com el Consell de Ciutat ja 

han advertit que començar el proper any amb els pressupostos prorrogats impedirà que hi hagi 

nous serveis, projectes i inversions, situació que ja es va viure el 2013, en què es va passar 

d’una inversió de 362 milions l’any anterior a una de 151 milions, és a dir, una disminució de 

les inversions del 58 %. Pregunta, doncs, si el govern ha calculat quina seria la situació en el 

supòsit que hagi d’actuar durant tot el 2016 amb el pressupost prorrogat. 

 

El Sr. PISARELLO confirma que una pròrroga comportaria dotar la despesa corrent amb uns 

crèdits inicials pràcticament iguals als de 2015 i que les inversions recurrents també estarien 

assegurades, però les noves inversions es reduirien al voltant de 91 milions d’euros respecte als 

previstos per a 2015. Per aquesta raó, opina que és important negociar i aprovar uns 

pressupostos diferents, que permetin augmentar la despesa social i les inversions necessàries. 
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En aquest sentit, reitera que hi havia un consens entre tots els grups, tret de Convergència i 

Unió i el Partit Popular, per no fer aquesta negociació durant el període electoral perquè les 

pressions del moment haurien impedit arribar a acords sobre temes concrets. Un cop passades 

les eleccions, emplaça els grups municipals a aprofitar l’oportunitat d’elaborar uns pressupostos 

que estiguin a l’alçada del que demana la ciutadania. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que pot estar d’acord amb el contingut de la resposta i destaca 

que la ciutat de Barcelona no podrà disposar d’aquests 91 milions d’euros per a inversions si els 

grups municipals no són capaços d’arribar a acords liderats pel govern. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/1630) Quin és el cost derivat de cadascuna de les activitats realitzades per l'Ajuntament 

de Barcelona relacionades amb el Nadal d'enguany, detallat per concepte i Districte (activitats a 

la plaça Catalunya, el Pessebre, la Cavalcada, l'enllumenat, entre d'altres), així com el 

procediment de contractació i el proveïdor contractat? Sol·licitem que se'ns lliuri la resposta per 

escrit. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM diu que li donarà verbalment la informació que té disponible i quan el govern 

tingui la liquidació la hi farà arribar per escrit. Informa que el pressupost per a subvencions als 

eixos comercials en concepte d’enllumenat és de 851.382 euros, la celebració del Cap d’Any 

està pressupostada en 517.000 euros, les transferències als districtes per a la campanya 

nadalenca són de 272.000 euros, i quant als projectes que es financen des de Cultura, com la 

cavalcada o el pessebre, i al cost de l’enllumenat propi de l’ajuntament, es compromet a facilitar 

la informació quan tingui les dades. 

 

El Sr. MULLERAS agrairà que se li faci arribar aquesta informació. D’altra banda, demana que 

també s’hi inclogui informació sobre el procediment de contractació i els proveïdors 

contractats. Finalment, reclama que el govern continuï donant suport al comerç de Barcelona, 

especialment en les dates de Nadal. Lamenta que no es pogués instal·lar la pista de gel a la 

plaça de Catalunya i que, en canvi, aquesta pista hagi estat un èxit a l’Hospitalet, i pregunta si 

és cert que aquesta activitat s’autofinançava amb el preu de les entrades. Finalment, torna a 

demanar que aquesta informació es faciliti tan aviat com sigui possible per poder tenir un criteri 

de l’actuació de l’ajuntament en el suport a un sector tan important per a l’economia de 

Barcelona com el comerç. 

 

El Sr. COLOM entén que amb les dades que ha donat ja es pot veure la dimensió del suport que 

l’ajuntament dóna al comerç i la importància que es dóna al comerç de proximitat, el qual entén 

que necessita modernitzar-se, associar-se i trobar nous espais d’atracció de la ciutadania. Quant 

a la pista de gel, manifesta que no es pot firmar un manifest reclamant millores serioses contra 

el canvi climàtic, com s’ha fet al fòrum COP21, i alhora sustentar una pista de gel o qualsevol 

altra activitat que afavoreix aquest canvi climàtic. Assegura que els comerciants entenen 

aquesta posició i demana que els grups municipals també l’entenguin. Creu, doncs, que cal ser 

coherents i aconseguir que Barcelona sigui una ciutat emblemàtica en la lluita contra el canvi 

climàtic, com ho és en altres aspectes. 
 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/1594) Aquesta licitació a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

s'acaba aquest mateix mes de desembre de 2015 i donat que el tancament, revisió i supervisió 

de justificació d'aquesta recau al govern municipal actual sol·licitem saber quines són les 

accions que pensa prendre tenint en compte els punts exposats, que la Cambra participa en 

diferents ens municipals i que aquest servei es podria realitzar mitjançant gestió directa? 

 

Es retira 

 

23.-  (M1519/1595) Sol·licitem conèixer el cost desglossat que assumeix l'Ajuntament i els seus ens 

de totes les despeses al voltant de la campanya "Hola Nadal" en relació a comerç i consum. 

 

Es retira 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.15 h. 

 
 


